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(2) Ступањем на снагу овог правилника стављају се ван 
снаге Одлука о критеријумима за стављање лијекова на Листу 
лијекова који се издају на рецепт на терет Фонда здравственог 
осигурања Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 2/10) и Одлука о критеријумима за стављање 
лијекова на Листу цитотоксичних, биолошких и пратећих 
лијекова Фонда здравственог осигурања Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 101/12).
Број: 02/002-7025-3/18 Предсједник
28. јуна 2018. године Управног одбора,
Бања Лука Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.

Прилог

ПРИЈЕДЛОГ
ЗА СТАВЉАЊЕ ЛИЈЕКА НА ЛИСТУ ЛИЈЕКОВА ФОНДА 
ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

НАЗИВ ЛИСТЕ:  _________________________________________
________________________________________________________
Заштићени назив лијека (облик, доза, паковање)
________________________________________________________
Незаштићени назив лијека
________________________________________________________
Назив произвођача
________________________________________________________
Адреса произвођача
________________________________________________________
Држава  Телефон  Факс       Е-mail
________________________________________________________
Подносилац приједлога
________________________________________________________
Адреса подносиоца приједлога
________________________________________________________
Држава  Телефон  Факс        Е-mail
________________________________________________________
Индикације
________________________________________________________
________________________________________________________
Цијена лијека - велепродајна са ПДВ-ом
________________________________________________________
________________________________________________________
Процјена броја пацијената који ће користити лијек на нивоу РС 
(мјесечна потрошња)
________________________________________________________
________________________________________________________
Подносилац пријаве
________________________________________________________
Датум:
________________________________________________________
Пријава поднијета дана:
________________________________________________________

Потпис овлашћеног лица:
М.П.             ______________________

Приложена документација:
- рјешење за стављање лијека у промет уз сажетак описа карак-

теристика лијека и упутство о лијеку,
- стручно мишљење у складу са чланом 9. Правилника о усло-

вима и поступку за стављање лијекова на листе лијекова Фонда 
здравственог осигурања Републике Српске,

- научни докази који доказују предности лијека у индикацији/
индикацијама за које се предлаже у односу на лијекове с којима се 
упоређује, првенствено лијековима који су већ стављени на листу 
лијекова Фонда,

- анализа утицаја на буџет Фонда у складу са чланом 10. наве-
деног правилника,

- анализа трошковне ефикасности лијека (фармакоекономска 
анализа),

- потписана изјава подносиоца приједлога којом гарантује 
снабдијевање тржишта одређеном количином лијека у одређеном 
периоду (12 мјесеци од дана стављања лијека на листу),

- потписана изјава подносиоца приједлога да се обавезује да 
ће уколико повлачи лијек из промета, обавијестити Фонд о томе 
шест мјесеци раније,

- документација у електронској форми (CD) у пет примјерака 
уз овјерену изјаву да електронска форма одговара оригиналној до-
кументацији која се прилаже и

- доказ о извршеној уплати накнаде за подношење приједлога 
из члана 5. наведеног правилника.

На основу чл. 20. и 48. Закона о здравственом осигу-
рању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 
51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09 и 110/16), 
члана 8. став 3. Закона о здравственој заштити (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 106/09 и 44/15) и члана 17. 
Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05, 
63/08, 64/09, 105/09, 119/11, 113/14 и 30/16), Управни одбор 
Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на XIX 
редовној сједници, одржаној 28.6.2018. године,  д о н и о  ј е

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ, ОБИМУ И 
НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА ПРАВА НА ЗДРАВСТВЕНУ 

ЗАШТИТУ

Члан 1.
У Правилнику о садржају, обиму и начину остваривања 

права на здравствену заштиту (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 102/11, 117/11, 128/11, 101/12, 28/16, 
83/16, 109/17, 115/17, 17/18 и 53/18) у члану 7. став 1. тачка 
д) мијења се и гласи:

“д) право на три процедуре асистиране репродукције 
(вантјелесне оплодње)”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/002-7025-2/18 Предсједник
28. јуна 2018. године Управног одбора,
Бања Лука Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.

На основу члана 48. Закона о здравственом осигурању 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01, 
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09 и 110/16) и члана 17. 
Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05, 63/08, 
64/09, 105/09, 119/11, 113/14 и 30/16), а у складу са чланом 19. 
став 1. тачка 6. Закона о здравственом осигурању (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 
57/03, 17/08, 1/09, 106/09 и 110/16), Управни одбор Фонда 
здравственог осигурања Републике Српске, на XIX редовној 
сједници, одржаној 28.6.2018. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ОСНОВНЕ БОЛНИЧКЕ ЛИСТЕ ЛИЈЕКОВА

I
Усваја се Основна болничка листа лијекова.

II
Основна болничка листа лијекова налази се у прилогу и 

чини саставни дио ове одлуке.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
IV

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 
о усвајању Основне болничке листе лијекова (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 65/15 и 61/16).
Број: 02/002-7025-3/18 Предсједник
28. јуна 2018. године Управног одбора,
Бања Лука Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.


