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2) рјешава у првом и другом степену о правима из пензијског и инвалидског осигурања, у складу са законом и
међународним споразумима;
3) обавља претходна контрола рјешења и накнадна контрола налаза, оцјене и мишљења;
4) врши ревизија првостепених рјешења о остваривању
права из пензијског и инвалидског осигурања;
5) врши контрола пријављивања на осигурање и води
матична евиденција осигураника и корисника права из
пензијског и инвалидског осигурања;
6) врши усклађивање и исплата пензија и новчаних
накнада;
7) обезбјеђује намјенско и економично коришћење
средстава за пензијско и инвалидско осигурање;
8) обезбјеђује ефикасно, рационално и законито остваривање права из пензијског и инвалидског осигурања;
9) обављају нормативни послови у области пензијског
и инвалидског осигурања;
10) управља имовином Фонда;
11) врши улагање у дугорочне и краткорочне новчане
депозите;
12) врши управљање учешћем Фонда ПИО у капиталу
других правних лица;
13) обављају послови у вези са накнадом штете причињене Фонду, односно повраћај незаконито и неправилно
извршених исплата пензија и других примања из пензијског и инвалидског осигурања;
14) обављају послови информисања из области пензијског и инвалидског осигурања;
15) пружа стручна помоћ осигураницима и корисницима права из пензијског и инвалидског осигурања;
16) обављају и други послови утврђени законом и овим
статутом.”.
Члан 3.
Члан 12. мијења се и гласи:
“Управни одбор Фонда:
1) доноси статут Фонда, уз сагласност Владе Републике Српске;
2) доноси правилник о оцјењивању радне способности
у пензијском и инвалидском осигурању;
3) одлучује о улагању слободних средстава Фонда ради
спречавања настанка инвалидности, за запошљавање, преквалификацију или доквалификацију инвалида рада, заштиту и збрињавање остарјелих и изнемоглих корисника
пензија и за друге намјене;
4) одлучује о улагању средстава у друге развојне намјене ради остваривања добити;
5) одлучује о коришћењу средстава за друштвени стандард корисника пензија и о улагању средстава за научноистраживачки рад на развоју и унапређењу система пензијског и инвалидског осигурања;
6) одлучује о располагању и управљању имовином
Фонда;
7) врши функцију Скупштине Пензијског резервног
фонда Републике Српске а.д. Бања Лука;
8) одлучује о повјеравању управних, административних, финансијских, техничких и других послова другим
фондовима, односно организацијама, као и о обављању
тих послова за друге фондове, односно организације;
9) утврђује проценат издвајања за средства резерве у
Фонду;
10) одлучује о закључивању уговора од интереса за
осигуранике и кориснике права;
11) прати спровођење прописа из пензијског и инвалидског осигурања и даје иницијативу за доградњу система пензијског и инвалидског осигурања;
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12) разматра материјални положај корисника пензија и
предузима мјере за његово побољшање;
13) образује орган надлежан за одлучивање по представкама радника Фонда и корисника права из пензијског и
инвалидског осигурања;
14) доноси програм рада и пословник о свом раду;
15) врши и друге послове који су му законом и другим
прописима стављени у надлежност.”.
Члан 4.
Члан 13. брише се.
Члан 5.
У члану 22. став 1. тачка 7. брише се.
Члан 6.
Овај статут о измјенама и допунама Статута објавиће
се у “Службеном гласнику Републике Српске” по добијању
сагласности Владе Републике Српске.
Члан 7.
Статут о измјенама и допунама Статута ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
Број: 2663-6/11
2. септембра 2011. године
Бијељина

Предсједник,
Др Жељко Родић, с.р.

Фонд здравственог осигурања Републике Српске
На основу чл. 20. и 49. Закона о здравственом осигурању (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99,
51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09), члана 8.
став 3. Закона о здравственој заштити (“Службени гласник
Републике Српске”, број 106/09) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05, 63/08, 64/09,
105/09 и 119/11), Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на XII сједници, одржаној 15.
децембра 2011. године, д о н и о ј е

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 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 Републике Српске”, бр. 102/11 и 117/11) у члану 7. став 1. тачка д) мијења се и гласи:
“д) право на двије процедуре асистиране репродукције
(вантјелесне оплодње)”.
Члан 2.
Члан 8. мијења се и гласи:
“Члан 8.
(1) Под процедуром асистиране репродукције - вантјелесне оплодње подразумијева се успостављање индикације, поступак стимулације (терапија) и поступак асистиране
репродукције - вантјелесне оплодње (IVF и ACSI).
(2) Право на процедуру асистиране репродукције - вантјелесна оплодња може се остварити уколико су испуњени
сљедећи услови:
а) доказан стерилитет пара или једног од њих и
б) да се пар налази у браку или ванбрачној заједници
више од двије године.
(3) Финансирање процедуре асистиране репродукције вантјелесне оплодње врши се према годинама живота жене, и то:
а) до навршених 40 година - у цијелости према Цјеновнику Фонда,
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б) од 41. до навршене 42. године - у висини од 50% од
цијене наведене процедуре према Цјеновнику Фонда.
(4) Изузетно, жени која послије навршене 42. године
живота роди дијете након трудноће остварене поступком
асистиране репродукције могу се рефундирати трошкови
асистиране репродукције из средстава обавезног здравственог осигурања, у складу са Цјеновником Фонда.
(5) О захтјеву за остваривање права на процедуру асистиране репродукције - вантјелесне оплодње одлучује посебна комисија Фонда, коју именује директор Фонда.
(6) Одлука комисије доставља се надлежној канцеларији Фонда, која на основу исте доноси рјешење.
(7) Против рјешења из става 6. овог члана осигурано
лице има право жалбе директору Фонда у року од 15 дана
од дана пријема рјешења.”.

1400046
1400053

Члан 3.
У члану 50. став 1. тачка и) мијења се и гласи:
“и) био-ос и колаген-мембрански, у сљедећим индикацијама:
1. хируршко збрињавање повреда коштаних структура
вилица и зуба у случају када се без употребе алопластичних материјала не може адекватно збринути повреда,
2. попуњавање оперативних дефеката коштаних структура вилица након операција развојних циста, тумора, великих периапикалних лезија са дефектом преко 3 cm и
3. попуњавање инфракоштаних пародонталних дефеката код пацијената до 15 година са дијагностикованом јувенилном пародонтопатијом,”.

1400103

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/015-6798-10/11
15. децембра 2011. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Оливера Марковић, с.р.

На основу члана 49. Закона о здравственом осигурању
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05,
63/08, 64/09, 105/09 и 119/11), Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на XII сједници,
одржаној 15. децембра 2011. године, д о н и о ј е

1400054
1400055
1400056
1400062
1400100
1400101
1400102

Ознака
услуге
1400003
1400004
1400005
1400006
1400007
1400008
1400009

1400010
1400011
1400012
1400013
1400014

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
ЦЈЕНОВНИКА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА

1400016
1400017

I
У Одлуци о усвајању Цјеновника здравствених услуга
(“Службени гласник Републике Српске”, број: 63/10, 73/10,
101/10, 42/11, 70/11, 91/11 и 102/11) у Прилогу - Цјеновник
здравствених услуга, у дјелатности: 1400 - Центар за ментално здравље, бришу се здравствене услуге, како слиједи:

1400018

1400021
1400026
1400032
1400033
1400036
1400039
1400042

Назив услуге
Први преглед специјалисте
Контролни преглед доктора медицине специјалисте
Психијатријска анализа са давањем
мишљења
Групна психотерапија
Когнитивно-бихевиорална терапија
Окупациона или радна терапија
Психијатријско испитивање игром
дјетета до шест година
Интервју (психијатар, психолог)
Тимска обрада пацијента

Цијена
у КМ
18,00
15,00
16,40
43,00
14,30
23,50

1400019
1400020
1400022
1400023
1400024
1400025
1400027
1400028
1400029

18,40
14,30
57,30

22.12.2011.

Индивидуална психотерапија
Испитивање појединих психичких
функција дјеце до 14 година
Покретање поступка за смјештај у
социјалну установу
Помоћ у остваривању права на социјалну
заштиту
Социјална експертиза
Логопед-третман и корекција
Едукативни рад (са едукаторима у
васпитно-образовној установи)
Савјетовање (породице, у школи и
друго)
Посјета социјалног радника (породици,
школи)
Посјета медицинске сестре (породици,
школи)

14,30
11,30
13,30
13,30
10,20
11,30
36,90
14,30
22,50
12,30.

II
У истом прилогу, у дјелатности: 1400 - Центар за ментално здравље, додају се здравствене услуге, како слиједи:

ОД Л У КУ

Ознака
услуге
1400001
1400002
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1400030
1400031

Цијена
Назив услуге
у КМ
Први психијатријски преглед одраслог
29,90
Први психијатријски преглед дјетета и
адолесцента до 18 година
42,70
Контролни психијатријски преглед
одраслог
11,40
Контролни психијатријски преглед
дјетета
29,90
Упознавање са терапијским планом и
потписивање уговора о лијечењу
8,50
Интервју координатора бриге
24,40
Израда индивидуалног плана бриге за
пацијента са хроничним и тешким
менталним поремећајима и комплексним
и мултиплим потребама (план бриге)
110,20
Ревизија индивидуалног плана бриге
110,20
Психијатријски интервју
25,60
Психотерапијски интервју
23,00
Интервју са родитељима или
пратиоцима
15,30
Тимска обрада дјетета ради упућивања
на Комисију за разврставање дјеце
ометене у психофизичком развоју
68,90
Опсервација дјетета
59,80
Процјена интелектуалне способности
дјетета и адолесцента
57,70
Процјена психомоторног развоја
дјетета
43,30
Процјена емоционалне и социјалне
зрелости дјетета
43,30
Процјена развоја говора дјетета
28,80
Процјена психолошких особина дјетета
пројективним техникама
28,80
Процјена интелектуалних способности
одраслих тестовима типа папир-оловка
21,60
Процјена интелектуалних способности
одраслих Векслеровим скалама
47,30
Процјена структуре личности
57,70
Експлорација личности структурисаним
техникама (једнодимензионалним скалама) 28,80
Експлорација личности мање сложеним
пројективним техникама
21,60
Експлорација личности пројективним
техникама (RORŠAH I TAT)
51,30
Процјена органског дефицита
57,70
Писање психолошког налаза
25,20

