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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), члана 22. 
став 2. Правилника о принципима, условима и критеријуми-
ма за закључивање уговора са даваоцима здравствених услу-
га у Републици Српској у 2018. години (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 102/17 и 17/18) и члана 17. Статута 
Фонда здравственог осигурања Републике Српске (“Слу-
жбени 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 XX редовној 
сједници, одржаној 27.7.2018. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА 

СЕКУНДАРНОГ И ТЕРЦИЈАРНОГ НИВОА ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 2018. ГОДИНИ

I
У Одлуци о начину финансирања секундарног и тер-

цијарног нивоа здравствене заштите у Републици Српској у 
2018. години (“Службени гласник Републике Српске”, број 
3/18) у тачки IV мијења се алинеја 2.2. и гласи:

“2.2. У случају да одређена здравствена установа тер-
цијарног нивоа усљед недостатка потребних медицинских 
капацитета није у могућности да заврши лијечење пацијен-
та до краја, а за даље лијечење није оспособљена ни једна 
здравствена установа у Републици Српској, и из тог разло-
га изврши премјештај пацијента у здравствену установу 
изван Републике Српске, здравственој установи која извр-
ши премјештај признаће се 60% вриједности тежинског 
коефицијента, изузев случајева када је пацијент премјеш-
тен у здравствену установу изван Републике Српске на-
кон пет или више дана лијечења у наведеној здравственој 
установи и случајева премјештаја у здравствене установе 
изван Републике Српске гдје се радило о потреби пружа-
ња здравствених услуга које су садржане у Регистру услуга 
које се не раде у Републици Српској, који ће се признати по 
стварној вриједности тежинског коефицијента DRG катего-
рије. Корекција признатих средстава по овом критеријуму 
вршиће се накнадно и то квартално, а на основу стручног 
мишљења Сектора за здравство и контролу.”.

У истој тачки алинеја 16) мијења се и гласи:
“16. За све случајеве са екстремно дугим трајањем хо-

спитализације у здравственој установи терцијарног нивоа, 
при чему се под екстремно дугим трајањем подразумијева 
хоспитализација за DRG категорије дуже од 60 дана, за које 
се према стручном мишљењу Сектора за здравство и кон-
тролу покаже да је то оправдано, усклађивање признатих 
средстава вршиће се накнадно, и то квартално, у висини до 
60% стварних трошкова лијечења истих, а након доставља-
ња потребне документације Сектору за здравство и кон-
тролу на основу које ће дати стручно мишљење. Коначно 
поравнање вршиће се у посљедњем кварталу, до дефиниса-
ног лимита средстава по буџетском систему финансирања 
(модел IV).”.

II
(1) Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а при-

мјењиваће се у периоду 1.1-31.12.2018. године.
(2) Ова одлука објавиће се у “Службеном гласнику Ре-

публике Српске”.

Број: 02/002-7821-2/18 Предсједник
27. јула 2018. године Управног одбора,
Бања Лука Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.

На основу чл. 48, 56, 57. и 58. Закона о здравстве-
ном 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), а у складу са чланом 125. Закона о здравственој за-
штити (“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 XX редовној сједници, одржаној 27.7.2018. го-
дине,  д о н и о  ј е

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА O 

ПРИНЦИПИМА, УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА 
ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА СА ДАВАОЦИМА 

ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 
2018. ГОДИНИ

Члан 1.
(1) У Правилнику o принципима, условима и критерију-

мима за закључивање уговора са даваоцима здравствених 
услуга у Републици Српској у 2018. години (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 102/17 и 17/18) у Прилогу 
број 1 - Списак лијекова за које се не уговара ризик преко-
рачења трошкова, код лијека из групе - Цитостатици, ATC: 
L02BA01, INN: тамоксифен, брише се доза од 20 mg.

(2) У истом прилогу и групи, код лијека ATC: L04AD02, 
INN: такролимус, додају се облик лијека: “таблете са про-
дуженим ослобађањем” и дозе: “0,75 mg; 1 mg; 4 mg”.

(3) У истом прилогу, у групи - Психолептици, додаје се 
лијек:

ATC INN Облик Доза
При-

падност 
листи

N05AX12 арипипразол орално дисперзи-
билна таблета 10 mg Б

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске.”

Број: 02/002-7821-4/18  Предсједник
27. јула 2018. године Управног одбора,
Бања Лука Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.

Након сравњавања са изворним текстом утврђено је да се у Одлу-
ци о усвајању Основне болничке листе лијекова (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 59/18) поткрала грешка, па се  д а ј е

ИСПРАВКА

наведеног акта
У прилогу Одлуке о усвајању Основне болничке листе лијеко-

ва (“Службени гласник Републике Српске”, број 59/18) у прегледу 
Основне болничке листе лијекова, у групи N - Лијекови који дјелују 
на нервни систем, код лијека ATC код: N01BB02, умјесто текста:

N01BB02 лидокаин раствор за инјекцију 40 mg
раствор за инхалацију  400 mg

треба да стоји текст:

N01BB02 лидокаин раствор за инјекцију 40 mg
400 mg

Број: 02/002-7821-8/18  Предсједник
27. јула 2018. године Управног одбора,
Бања Лука Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.


