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1871
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 5. став 2. Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2014. годину (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 107/13 и 65/14), Влада Републике Српске, на
88. сједници, одржаној 04.12.2014. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН
УТРОШКА СРЕДСТАВА

I
Даје се сагласност Министарству породице, омладине
и спорта (организациони код 37100001) на План утрошка
средстава за период 01.01-30.11.2014. године, у укупном
износу од 45.000,00 КМ.
II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се на сљедећи начин:
415200 - текући грантови за реализацију
програма дефинисаних Омладинском
политиком Републике Српске и пројеката
за унапређење и развој омладинског
организовања ...................................................45.000,00 КМ.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство
породице, омладине и спорта и Министарство финансија.
IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2782/14
4. децембра 2014. године
Бања Лука

Год. XXIII

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1872
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 81. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), члана 28. став 2.
Закона о државним службеницима (“Службени гласник

Језик
српског народа

Жиро рачуни: Нова банка а.д. Бања Лука
555-007-00001332-44
НЛБ Развојна банка а.д.
Бања Лука 562-099-00004292-34
Sberbank a.д. Бања Лука
567-162-10000010-81
UniCredit Bank а.д. Бања Лука
551-001-00029639-61
Комерцијална банка a.д. Бања Лука
571-010-00001043-39
Hypo-Alpe-Adria Bank а.д. Бања Лука
552-030-00026976-18

Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12) и члана
12.б и члана 28. став 1. Уредбе о начелима за унутрашњу
организацију и систематизацију радних мјеста у републичким органима управе Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 8/09 и 105/11), Влада
Републике Српске, на 89. сједници, одржаној 11.12.2014.
године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У
МИНИСТАРСТВУ ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ И
РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ

I
Даје се сагласност на Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Министарству за економске односе и
регионалну сарадњу.
II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2771/14
11. децембра 2014. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1873
На основу члана 43. став 3. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08) и члана 19. став 1. тачка 1. Закона о систему јавних
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07
и 109/12), Влада Републике Српске, на 89. сједници, одржаној 11.12.2014. године, д о н о с и

ОД Л У КУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМИЈЕЊЕНИ ПРОГРАМ
РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈАВНЕ УСТАНОВЕ
“ВОДЕ СРПСКЕ” ЗА 2014. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на измијењени Програм рада и Финансијски план Јавне установе “Воде Српске” за 2014. годину.
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II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2776/14
11. децембра 2014. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1874
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и 78/11), члана 4. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 41/03) и члана 6. Статута Јавног предузећа
Противградна превентива Републике Српске а.д. Градишка,
број: 04/1-012-2-399/12, од 08.03.2012. године, Влада Републике Српске, у функцији Скупштине акционара ЈП Противградна превентива Републике Српске а.д. Градишка, на
86. сједници, одржаној 20.11.2014. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈП
ПРОТИВГРАДНА ПРЕВЕНТИВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД
ГРАДИШКА

1. Бојан Видић, дипл. правник, разрјешава се дужности
члана Надзорног одбора Јавног предузећа Противградна
превентива Републике Српске а.д. Градишка, на лични захтјев.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2769/14
20. новембра 2014. године
Бања Лука

Предсједница
Скупштине,
Жељка Цвијановић, с.р.

1875
На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број
118/08), члана 16. Закона о систему јавних служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07 и 109/12), члана 9. став 2. Закона о објављивању закона и других прописа
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 67/05 и 110/08), Влада Републике Српске, на 91. сједници, одржаној 23.12.2014. године, д о н о с и

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА
УПРАВНОГ ОДБОРА ЈУ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. У Рјешењу о именовању чланова Управног одбора ЈУ
Службени гласник Републике Српске (“Службени гласник
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Републике Српске”, бр. 86/11 и 73/12) у тачки 1. алинеја
1. ријечи: “Ранко Карапетровић” замјењује се ријечима:
“Марко Аћић”.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-2783/14
23. децембра 2014. године
Бања Лука

Предсједница
Владе,
Жељка Цвијановић, с.р.

1876
На основу члана 13. став 6. Закона о звањима која се
стичу завршетком високог образовања (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 33/14 и 63/14) и члана 82. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12),
министар просвјете и културе, 12. децембра 2014. године,
доноси

П РА В И Л Н И К
О ЛИСТИ СТРУКОВНИХ, АКАДЕМСКИХ И НАУЧНИХ
ЗВАЊА

Члан 1.
Овим правилником утврђује се Листа струковних, академских и научних звања која се стичу завршетком лиценцираног студијског програма на високошколским установама у Републици Српској.
Члан 2.
(1) Струковно, академско, односно научно звање
утврђује се студијским програмом, у складу са законом и
правилником којим се уређују области образовања и наводи се у дипломи и додатку дипломи које издаје високошколска установа која изводи студијски програм.
(2) Уколико постоји уже усмјерење студијског програма, у дипломи се, након навођења струковног, академског,
односно научног звања области образовања и броја стечених ECTS бодова, наводи и назив ужег усмјерења.
Члан 3.
Листа струковних, академских и научних звања која се
стичу завршетком лиценцираних студијских програма на
високошколским установама у Републици Српској налази
се у Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни
дио.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 07.05/020-2514/14
12. децембра 2014. године
Бања Лука

Министар,
Горан Мутабџија, с.р.
ПРИЛОГ 1.

ЛИСТА СТРУКОВНИХ, АКАДЕМСКИХ И НАУЧНИХ ЗВАЊА КОЈА СЕ СТИЧУ ЗАВРШЕТКОМ ЛИЦЕНЦИРАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА НА ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
1. Област образовања: ОБРАЗОВАЊЕ
1.1. Поље образовања: ОБРАЗОВАЊЕ ПЕДАГОШКИХ КАДРОВА
Укупан број остварених ECTS бодова
Ниво и врста студија којим се стиче звање АКАДЕМСКА ЗВАЊА
из одговарајућег
циклуса

ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

180 ECTS

- дипломирани професор математике и информатике – 180 ECTS
- дипломирани професор техничког образовања и информатике – 180 ECTS
- дипломирани професор разредне наставе – 180 ECTS
- дипломирани васпитач предшколске дјеце – 180 ECTS
- дипломирани професор – преводилац руског језика – 180 ECTS
- дипломирани професор руског језика и књижевности – 180 ECTS
- дипломирани професор енглеског језика и књижевности – 180 ECTS
- дипломирани професор филозофије – 180 ECTS

29.12.2014.

ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)
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240 ECTS

- дипломирани професор информатике – 240 ECTS
- дипломирани професор математике и информатике – 240 ECTS
- дипломирани професор математике и физике – 240 ECTS
- дипломирани професор математике и рачунарства – 240 ECTS
- дипломирани професор рачунарства и информатике – 240 ECTS
- дипломирани професор физике – 240 ECTS
- дипломирани професор хемије – 240 ECTS
- дипломирани професор географије – 240 ECTS
- дипломирани професор биологије – 240 ECTS
- дипломирани професор екологије – 240 ECTS
- дипломирани професор разредне наставе – 240 ECTS
- дипломирани професор физичког васпитања – 240 ECTS
- дипломирани васпитач предшколске дјеце – 240 ECTS
- дипломирани професор социологије – 240 ECTS
- дипломирани професор историје – 240 ECTS
- дипломирани професор филозофије – 240 ECTS
- дипломирани професор специјалне едукације и рехабилитације – 240 ECTS
- дипломирани професор српског језика и књижевности – 240 ECTS
- дипломирани професор енглеског језика и књижевности – 240 ECTS
- дипломирани професор њемачког језика и књижевности – 240 ECTS
- дипломирани професор француског језика и књижевности – 240 ECTS
- дипломирани професор руског језика и књижевности – 240 ECTS
- дипломирани професор руског и српског језика и књижевности – 240 ECTS
- дипломирани професор италијанског језика и књижевности – 240 ECTS
- дипломирани професор италијанског језика и књижевности и српског језика и књижевности – 240 ECTS
- дипломирани професор кинеског и енглеског језика и књижевности – 240 ECTS

300 ECTS

- мастер историје – 300 ECTS
- мастер филозофије – 300 ECTS
- мастер српског језика и књижевности – 300 ECTS
- мастер енглеског језика и књижевности – 300 ECTS
- мастер њемачког језика и књижевности – 300 ECTS
- мастер италијанског језика и књижевности – 300 ECTS
- мастер разредне наставе – 300 ECTS
- мастер наставе физике – 300 ECTS
- мастер биологије – 300 ECTS – Методика наставе биологије
- мастер предшколског васпитања – 300 ECTS
- мастер физичког васпитања – 300 ECTS
- мастер специјалне едукације и рехабилитације – 300 ECTS – Логопедија
- мастер специјалне едукације и рехабилитације – 300 ECTS – Развојни поремећаји

2. Област образовања: УМЈЕТНОСТ И ХУМАНИСТИЧКЕ НАУКЕ
2.1. Поље образовања: УМЈЕТНОСТ
Укупан број остварених ECTS бодова
Ниво и врста студија којим се стиче звање АКАДЕМСКА ЗВАЊА
из одговарајућег
циклуса

180 ECTS

- дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 180 ECTS, монтажер
- дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 180 ECTS, сниматељ филмске и телевизијске слике
- дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 180 ECTS, филмски и телевизијски редитељ
- дипломирани дизајнер за графички дизајн – 180 ECTS
- дипломирани дизајнер за мултимедијални дизајн – 180 ECTS
- дипломирани ликовни умјетник – 180 ECTS, сликар

240 ECTS

- дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS, сликар, професор ликовне културе
- дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS, графичар, професор ликовне културе
- дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS, сликар
- дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS, вајар
- дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS, графичар
- дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS – Фотографија
- дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS – Ликовне технологије
- дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS – Цртеж
- дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS – Стрип
- дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS – Мултимедијалне умјетности
- дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS – Kултурна баштина и заштита
- дипломирани ликовни умјетник – 240 ECTS – Сценографија
- дипломирани конзерватор и рестауратор – 240 ECTS
- дипломирани теолог црквене умјетности и сликарства – 240 ECTS
- дипломирани графички дизајнер – 240 ECTS
- дипломирани модни дизајнер – 240 ECTS
- дипломирани дизајнер ентеријера – 240 ECTS
- дипломирани индустријски дизајнер – 240 ECTS

ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

3
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- дипломирани веб-дизајнер – 240 ECTS
- дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS, продуцент
- дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS, глумац
- дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS, позоришни редитељ
- дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS, редитељ
- дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS, драматург
- дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS, аниматор
- дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS, монтажер
- дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS, сниматељ
- дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS, сниматељ филмске и телевизијске слике
- дипломирани драмски и аудио-визуелни умјетник – 240 ECTS, филмски и телевизијски редитељ
- дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, соло пјевач
- дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, диригент
- дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, пијаниста
- дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, акордеониста
- дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, гитариста
- дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, виолиниста
- дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, виолиста
- дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, виолончелиста
- дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, контрабасиста
- дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, флаутиста
- дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, кларинетиста
- дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, тромбониста
- дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, тубиста
- дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, трубач
- дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, обоиста
- дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, фаготиста
- дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, хрониста
- дипломирани композитор – 240 ECTS
- дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, музички педагог
- дипломирани музички умјетник – 240 ECTS, црквени музичар (педагог, појац и диригент црквеног хора)

ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

300 ECTS

- мастер сликарства – 300 ECTS
- мастер графике – 300 ECTS
- мастер вајарства – 300 ECTS
- мастер конзерватор и рестауратор – 300 ECTS
- мастер графичког дизајна – 300 ECTS
- мастер модног дизајна – 300 ECTS
- мастер дизајнер ентеријера – 300 ECTS
- мастер индустријског дизајна – 300 ECTS
- мастер веб-дизајна – 300 ECTS
- мастер фотографије – 300 ECTS
- мастер ликовне технологије – 300 ECTS
- мастер цртежа – 300 ECTS
- мастер стрипа – 300 ECTS
- мастер мултимедијалне умјетности – 300 ECTS
- мастер културне баштине и заштите – 300 ECTS
- мастер сценографије – 300 ECTS
- мастер глуме – 300 ECTS
- мастер позоришне режије – 300 ECTS
- мастер драматургије – 300 ECTS
- мастер телевизијске и филмске режије – 300 ECTS
- мастер телевизијске и филмске монтаже – 300 ECTS
- мастер телевизијске и филмске слике – 300 ECTS
- мастер виолине – 300 ECTS
- мастер виоле – 300 ECTS
- мастер виолончела – 300 ECTS
- мастер контрабаса – 300 ECTS
- мастер клавира – 300 ECTS
- мастер гитаре – 300 ECTS
- мастер хармонике – 300 ECTS
- мастер флауте– 300 ECTS
- мастер кларинета – 300 ECTS
- мастер тубе – 300 ECTS
- мастер трубе – 300 ECTS
- мастер тромбона – 300 ECTS
- мастер обое – 300 ECTS
- мастер фагота – 300 ECTS
- мастер хроне – 300 ECTS
- мастер саксофона – 300 ECTS
- мастер соло пјевања – 300 ECTS
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- мастер композиције – 300 ECTS
- мастер дириговања – 300 ECTS
- мастер камерне музике – 300 ECTS
- мастер црквеног појања – 300 ECTS
2.2. Поље образовања: ХУМАНИСТИКА
Укупан број остварених ECTS бодова
Ниво и врста студија којим се стиче звање АКАДЕМСКА ЗВАЊА
из одговарајућег
циклуса

ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

180 ECTS

- дипломирани теолог – 180 ECTS

240 ECTS

- дипломирани теолог – 240 ECTS
- дипломирани теоретичар умјетности – 240 ECTS, етномузиколог
- дипломирани теоретичар умјетности – 240 ECTS, музички педагог и теоретичар
- дипломирани компаративиста и библиотекар – 240 ECTS
- дипломирани компаративиста и театролог – 240 ECTS

300 ECTS

- мастер теологије – 300 ECTS
- мастер музикологије – 300 ECTS
- мастер етномузикологије – 300 ECTS
- мастер музичке педагогије – 300 ECTS
- мастер музичке теорије – 300 ECTS
- мастер библиотекарства – 300 ECTS
- мастер компаративне књижевности – 300 ECTS

Укупан број остварених ECTS бодова
Ниво и врста студија којим се стиче звање НАУЧНА ЗВАЊА
из одговарајућег
циклуса

ТРЕЋИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИ480 ECTS
ХСТУДИЈА (ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ)

- доктор филолошких наука – 480 ECTS – Србистика – лингвистика
- доктор филолошких наука – 480 ECTS – Србистика – књижевност
- доктор филолошких наука – 480 ECTS – Русистика – лингвистика
- доктор филолошких наука – 480 ECTS – Русистика – књижевност
- доктор филолошких наука – 480 ECTS – Германистика – лингвистика
- доктор филолошких наука – 480 ECTS – Германистика – књижевност
- доктор филолошких наука – 480 ECTS – Англистика – лингвистика
- доктор филолошких наука – 480 ECTS – Англистика – књижевност
- доктор филолошких наука – 480 ECTS – Синологија – лингвистика
- доктор филолошких наука – 480 ECTS – Синологија – књижевност
- доктор филолошких наука – 480 ECTS – Романистика – лингвистика
- доктор филолошких наука – 480 ECTS – Романистика – књижевност

3. Област образовања: ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ, ПОСЛОВАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА И ПРАВО
3.1. Поље образовања: ДРУШТВЕНЕ НАУКЕ
Укупан број остварених ECTS бодова
Ниво и врста студија којим се стиче звање АКАДЕМСКА ЗВАЊА
из одговарајућег
циклуса

ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

180 ECTS

- дипломирани новинар – 180 ECTS
- дипломирани комуниколог – 180 ECTS – Односи с јавношћу
- дипломирани политиколог – 180 ECTS
- дипломирани политиколог – 180 ECTS – Међународни односи
- дипломирани политиколог – 180 ECTS – Међународни односи и дипломатија
- дипломирани психолог – 180 ECTS
- дипломирани психолог – 180 ECTS – Пословна психологија
- дипломирани андрагог – 180 ECTS
- дипломирани економиста – 180 ECTS
- дипломирани економиста – 180 ECTS – Порески систем
- дипломирани економиста – 180 ECTS – Економија
- дипломирани економиста – 180 ECTS – Менаџмент и маркетинг
- дипломирани економиста – 180 ECTS – Финансије
- дипломирани економиста – 180 ECTS – Банкарство
- дипломирани економиста – 180 ECTS – Јавна управа
- дипломирани економиста – 180 ECTS – Маркетинг
- дипломирани економиста – 180 ECTS – Пословна информатика
- дипломирани економиста – 180 ECTS – Пословна економија
- дипломирани економиста – менаџер – 180 ECTS
- дипломирани економиста – менаџер јавне управе – 180 ECTS
- дипломирани економиста – менаџер – 180 ECTS – Предузетнички менаџмент
- дипломирани економиста – менаџер у ваздухопловству – 180 ECTS
- дипломирани економиста – менаџер – 180 ECTS – Туризам
- дипломирани економиста – менаџер – 180 ECTS – Хотелијерство
- дипломирани економиста – 180 ECTS – Менаџмент
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- дипломирани економиста – 180 ECTS – Менаџмент финансија и банкарства
- дипломирани економиста – 180 ECTS – Менаџмент финансија и осигурања
- дипломирани економиста – 180 ECTS – Менаџмент трговине
- дипломирани економиста – 180 ECTS – Менаџмент туризма
- дипломирани економиста – 180 ECTS – Менаџмент маркетинга
- дипломирани економиста – 180 ECTS – Менаџмент логистике и шпедиције
- дипломирани економиста – 180 ECTS – Менаџмент малих и средњих предузећа
- дипломирани економиста – 180 ECTS – Менаџмент и маркетинг услужног сектора
- дипломирани економиста – 180 ECTS – Менаџмент туризма и хотелијерства
- дипломирани економиста – 180 ECTS – Осигурање и управљање ризицима
- дипломирани економиста – 180 ECTS – Рачуноводство и ревизија
- дипломирани економиста – 180 ECTS – Привредни развој
- дипломирани економиста – 180 ECTS – Порези, царине и буџет
- дипломирани економиста – 180 ECTS – Банкарство и берзанско пословање
- дипломирани економиста – 180 ECTS – Бeрзе и берзанско пословање
- дипломирани тренер – 180 ECTS
- дипломирани тренер фудбала – 180 ECTS
- дипломирани тренер кошарке – 180 ECTS
- дипломирани тренер одбојке – 180 ECTS
- дипломирани тренер рукомета – 180 ECTS
- дипломирани тренер борилачких спортова – 180 ECTS
- дипломирани тренер џуда – 180 ECTS
- дипломирани тренер каратеа – 180 ECTS
- дипломирани тренер пливања – 180 ECTS
- дипломирани тренер тениса – 180 ECTS
- дипломирани тренер атлетике – 180 ECTS
- дипломирани тренер спортске гимнастике – 180 ECTS
- дипломирани тренер ритмичке гимнастике – 180 ECTS
- дипломирани тренер плеса – 180 ECTS
- дипломирани тренер скијања – 180 ECTS
- дипломирани тренер нордијског скијања – 180 ECTS
- дипломирани тренер алпског скијања – 180 ECTS
- дипломирани тренер шаха – 180 ECTS
- дипломирани тренер рафтинга – 180 ECTS
- дипломирани тренер кајака – 180 ECTS
- дипломирани тренер стрељаштва – 180 ECTS
- дипломирани тренер фитнеса – 180 ECTS
- дипломирани тренер спортског аеробика – 180 ECTS
- дипломирани тренер пилатеса – 180 ECTS

240 ECTS

- дипломирани новинар – 240 ECTS
- дипломирани новинар – 240 ECTS – Новинарство и мултимедија
- дипломирани комуниколог – 240 ECTS
- дипломирани комуниколог – 240 ECTS – Односи с јавношћу
- дипломирани политиколог – 240 ECTS
- дипломирани политиколог – 240 ECTS – Међународни односи и дипломатија
- дипломирани политиколог – 240 ECTS – Међународни односи
- дипломирани политиколог – 240 ECTS – Спољна и унутрашња политика
- дипломирани политиколог – 240 ECTS – Јавне службе и администрација
- дипломирани политиколог – 240 ECTS – Национална безбједност
- дипломирани психолог – 240 ECTS
- дипломирани педагог – 240 ECTS
- дипломирани социолог – 240 ECTS
- дипломирани социјални радник – 240 ECTS
- дипломирани економиста – 240 ECTS
- дипломирани економиста туризама – 240 ECTS
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Пословна информатика
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Финансије, банкарство и осигурање
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Спољна трговина, порези и царине
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Међународна економија
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Менаџмент и предузетништво
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Рачуноводство и ревизија
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Финансијско управљање, банкарство и осигурање
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Квантитативне анализе
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Порески систем
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Економија
- дипломирани економиста – менаџер – 240 ECTS – Туризам
- дипломирани економиста – менаџер – 240 ECTS – Хотелијерство
- дипломирани економиста – менаџер јавне управе – 240 ECTS
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Менаџмент и маркетинг
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Финансије, рачуноводство и ревизија
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- дипломирани економиста – 240 ECTS – Предузетничка економија
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Предузетништво
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Финансије и банкарство
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Трговина и маркетинг
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Јавна управа
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Банкарство
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Порези, царине и буџет
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Менаџмент малих и средњих предузећа
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Маркетинг
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Предузетничка економија
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Пословна економија
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Менаџмент финансија, банкарства и осигурања
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Менаџмент маркетинга, трговине и туризма
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Европско пословање и економска дипломатија
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Менаџмент логистике, шпедиције и осигурања
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Туризам
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Економија и пословање
- дипломирани економиста – 240 ECTS – Предузетништво
- дипломирани тренер – 240 ECTS

ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

300 ECTS

- мастер новинарства – 300 ECTS
- мастер комуникологије – 300 ECTS
- мастер политикологије – 300 ECTS
- мастер политикологије – 300 ECTS – Међународни односи
- мастер политикологије – 300 ECTS – Међународни односи и дипломатија
- мастер политикологије – 300 ECTS – Спољна и унутрашња политика
- мастер политикологије – 300 ECTS – Јавне службе и администрација
- мастер психологије – 300 ECTS
- мастер психологије – 300 ECTS – Пословна психологија
- мастер андрагогије – 300 ECTS
- мастер педагогије – 300 ECTS
- мастер социологије – 300 ECTS
- мастер социјалног рада – 300 ECTS
- мастер економије – 300 ECTS
- мастер економије – 300 ECTS – Финансије
- мастер економије – 300 ECTS – Пословно управљање
- мастер економије – 300 ECTS – Макроекономија, реформе и бизнис
- мастер економије – 300 ECTS – Економски развој БиХ
- мастер економије – 300 ECTS – Квантитативна економија
- мастер економије – 300 ECTS – Међународна економија
- мастер економије – 300 ECTS – Финансије, банкарство и осигурање
- мастер економије – 300 ECTS – Дигитална економија
- мастер економије – 300 ECTS – Менаџмент и предузетништво
- мастер економије – 300 ECTS – Рачуноводство и ревизија
- мастер економије – 300 ECTS – Финансијско управљање, банкарство и осигурање
- мастер економије – 300 ECTS – Актуарство
- мастер економије – 300 ECTS – Финансије и ревизија јавног сектора
- Master оf Business Administration – 300 ECTS
- мастер економије – 300 ECTS – Привредни развој
- мастер економије – 300 ECTS – Осигурање и управљање ризицима
- мастер економије – 300 ECTS – Менаџмент
- мастер економије – 300 ECTS – Банкарство и берзанско пословање
- мастер економије – 300 ECTS – Порези, царине и буџет
- мастер економије – 300 ECTS – Финансијски, банкарски и берзански менаџмент
- мастер економије – 300 ECTS – Менаџмент и маркетинг малих и средњих предузећа
- мастер спорта – 300 ECTS

3.2. Поље образовања: ПОСЛОВАЊЕ И АДМИНИСТРАЦИЈА
Укупан број остварених ECTS бодова
Ниво и врста студија којим се стиче звање АКАДЕМСКА ЗВАЊА
из одговарајућег
циклуса

ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

180 ECTS

- дипломирани менаџер туризма – 180 ECTS
- дипломирани менаџер хотелијерства – 180 ECTS
- дипломирани менаџер – 180 ECTS – Предузетништво
- дипломирани менаџер – 180 ECTS – Маркетинг и трговина
- дипломирани менаџер – 180 ECTS – Финансије и банкарство
- дипломирани менаџер – 180 ECTS – Јавна управа
- дипломирани менаџер – 180 ECTS – Финансије
- дипломирани менаџер јавне управе – 180 ECTS
- дипломирани менаџер безбједности – 180 ECTS
- дипломирани менаџер за приватну безбједност – 180 ECTS

7
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- дипломирани менаџер за цивилну заштиту – 180 ECTS
- дипломирани менаџер предузетничке економије – 180 ECTS
- дипломирани менаџер пословних финансија – 180 ECTS
- дипломирани менаџер пословне информатике – 180 ECTS
- дипломирани менаџер у спорту – 180 ECTS
- дипломирани менаџер људских ресурса и пословне информатике – 180 ECTS
- дипломирани менаџер малих и средњих предузећа – 180 ECTS
- дипломирани менаџер заштите на раду и заштите животне средине – 180 ECTS
- дипломирани менаџер у јавној управи, за јавне службе и администрацију – 180 ECTS
- дипломирани менаџер у социјалној политици и социјалној заштити – 180 ECTS
- дипломирани менаџер у мултимедијима – 180 ECTS
- дипломирани менаџер у образовању – 180 ECTS
- дипломирани менаџер у здравству – 180 ECTS
- дипломирани менаџер здравствене заштите – 180 ECTS
- дипломирани менаџер у невладином сектору – 180 ECTS
- дипломирани менаџер културе – 180 ECTS
- дипломирани менаџер безбједности – 240 ECTS
- дипломирани менаџер логистике и саобраћаја – 240 ECTS
- дипломирани менаџер људских ресурса – 240 ECTS
- дипломирани менаџер заштите животне средине – 240 ECTS
- дипломирани менаџер заштите на раду – 240 ECTS
- дипломирани менаџер у јавној управи, за јавне службе и администрацију и информационе технологије и
системе у управи – 240 ECTS
- дипломирани менаџер у образовању и култури – 240 ECTS
- дипломирани менаџер културе – продукције – 240 ECTS
- дипломирани менаџер здравствене заштите – 240 ECTS
- дипломирани менаџер у спорту – 240 ECTS

ДРУГИ ЦИКЛУС
- мастер спортског менаџмента – 300 ECTS
АКАДЕМСКИХ
300 ECTS
СТУДИЈА (МА- мастер менаџмента у медијима – 300 ECTS
СТЕР СТУДИЈЕ)
3.3. Поље образовања: ПРАВО
Укупан број остварених ECTS бодова
Ниво и врста студија којим се стиче звање АКАДЕМСКА ЗВАЊА
из одговарајућег
циклуса
- дипломирани правник – 180 ECTS
180 ECTS
- дипломирани правник пословног права – 180 ECTS
- дипломирани правник – 180 ECTS – Право Eвропске уније
- дипломирани правник – 240 ECTS
ПРВИ ЦИКЛУС
- дипломирани правник – 240 ECTS – Општа безбједност
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА
- дипломирани правник – 240 ECTS – Безбједност и криминалистика
240 ECTS
- дипломирани правник пословног права – 240 ECTS
- дипломирани правник – 240 ECTS – Јавна управа
- дипломирани правник – 240 ECTS – Управни послови
- мастер права – 300 ECTS
- мастер права – 300 ECTS – Правно-теоријски
ДРУГИ ЦИКЛУС
- мастер права – 300 ECTS – Грађанско-правни
АКАДЕМСКИХ
300
ECTS
мастер права – 300 ECTS – Кривично-правни
СТУДИЈА (МА- мастер права – 300 ECTS – Општа безбједност
СТЕР СТУДИЈЕ)
- мастер права – 300 ECTS – Безбједност и криминалистика
- мастер права – 300 ECTS – Државно право
4. Област образовања: ПРИРОДНЕ НАУКЕ И МАТЕМАТИКА
4.1. Поље образовања: БИОЛОШКЕ НАУКЕ
Укупан број остварених ECTS бодова
Ниво и врста студија којим се стиче звање АКАДЕМСКА ЗВАЊА
из одговарајућег
циклуса
180
ECTS
- дипломирани еколог – 180 ECTS
ПРВИ ЦИКЛУС
- дипломирани биолог – 240 ECTS
АКАДЕМСКИХ
240 ECTS
СТУДИЈА
- дипломирани еколог – 240 ECTS
- мастер биологије – 300 ECTS – Биохемија
- мастер биологије – 300 ECTS – Систематика биљака
ДРУГИ ЦИКЛУС
- мастер биологије – 300 ECTS – Систематика животиња
АКАДЕМСКИХ
300 ECTS
СТУДИЈА (МА- мастер биологије – 300 ECTS – Физиологија животиња
СТЕР СТУДИЈЕ)
- мастер екологије и заштите животне средине – 300 ECTS – Екологија биљака
- мастер екологије и заштите животне средине – 300 ECTS – Екологија животиња
4.2. Поље образовања: ФИЗИЧКЕ НАУКЕ
Укупан број остварених ECTS бодова
Ниво и врста студија којим се стиче звање АКАДЕМСКА ЗВАЊА
из одговарајућег
циклуса

29.12.2014.
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ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

240 ECTS

- дипломирани физичар – 240 ECTS

ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА
(МАСТЕР СТУДИЈЕ)

300 ECTS

- мастер физике – 300 ECTS
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4.3. Поље образовања: ХЕМИЈСКЕ НАУКЕ
Укупан број остварених ECTS бодова
Ниво и врста студија којим се стиче звање АКАДЕМСКА ЗВАЊА
из одговарајућег
циклуса

ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

240 ECTS

- дипломирани хемичар – 240 ECTS

4.4. Поље образовања: ГЕО-НАУКЕ
Укупан број остварених ECTS бодова
Ниво и врста студија којим се стиче звање АКАДЕМСКА ЗВАЊА
из одговарајућег
циклуса
ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

240 ECTS

- дипломирани географ – 240 ECTS
- дипломирани географ – 240 ECTS – Туристичка географија
- дипломирани просторни планер – 240 ECTS

ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

300 ECTS

- мастер географије – 300 ECTS
- мастер просторног планирања – 300 ECTS

4.5. Поље образовања: МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА
Укупан број остварених ECTS бодова
Ниво и врста студија којим се стиче звање АКАДЕМСКА ЗВАЊА
из одговарајућег
циклуса
ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

240 ECTS

- дипломирани математичар и информатичар – 240 ECTS

ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

300 ECTS

- мастер математике – 300 ECTS
- мастер математике – 300 ECTS – Математичка анализа и примјене
- мастер математике – 300 ECTS – Алгебра и геометрија

4.6. Поље образовања: РАЧУНАРСТВО
Укупан број остварених ECTS бодова
Ниво и врста студија којим се стиче звање АКАДЕМСКА ЗВАЊА
из одговарајућег
циклуса
180 ECTS

- дипломирани информатичар – 180 ECTS
- дипломирани информатичар – 180 ECTS – Пословна информатика
- дипломирани информатичар – 180 ECTS – Наставничка информатика

240 ECTS

- дипломирани информатичар – 240 ECTS
- дипломирани информатичар – 240 ECTS – Пословна информатика
- дипломирани информатичар – 240 ECTS – Информационе технологије
- дипломирани информатичар – 240 ECTS – Графички дизајн и рачунарска графика

300 ECTS

- мастер информатике – 300 ECTS
- мастер пословне информатике – 300 ECTS

ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

5. Област образовања: ИЊЖЕЊЕРСТВО, ТЕХНОЛОГИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
5.1. Поље образовања: ИНЖЕЊЕРСТВО
Укупан број остварених ECTS бодова
Ниво и врста студија којим се стиче звање СТРУКОВНА ЗВАЊА
из одговарајућег
циклуса
ПРВИ ЦИКЛУС
СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА

240 ECTS

- струковни специјалиста инжењер саобраћаја – 240 ECTS

Укупан број остварених ECTS бодова
Ниво и врста студија којим се стиче звање АКАДЕМСКА ЗВАЊА
из одговарајућег
циклуса

9
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180 ECTS

- дипломирани инжењер машинства за енергетско и саобраћајно управљање – 180 ECTS – Термотехника
- дипломирани инжењер машинства за енергетско и саобраћајно управљање – 180 ECTS – Термоенергетика
- дипломирани инжењер машинства за енергетско и саобраћајно управљање – 180 ECTS – Саобраћајно
- дипломирани инжењер машинства за производно машинство – 180 ECTS
- дипломирани инжењер машинства за организацију производње – 180 ECTS
- дипломирани инжењер машинства за мехатронику – 180 ECTS
- дипломирани инжењер машинства за заштиту на раду – 180 ECTS
- дипломирани инжењер машинства за индустријско инжењерство и менаџмент – 180 ECTS
- дипломирани инжењер рачунарства и информатике – 180 ECTS
- дипломирани инжењер информатике – 180 ECTS
- дипломирани инжењер информатике – 180 ECTS – Пословна информатика
- дипломирани инжењер информатике – 180 ECTS – Рачунарске и информационе технологије
- дипломирани инжењер информатике – 180 ECTS – Софтверско инжењерство
- дипломирани инжењер графике и дизајна – 180 ECTS
- дипломирани инжењер текстилног инжењерства – 180 ECTS – Дизајн и конфекција
- дипломирани медицинско-лабораторијски инжењер – 180 ECTS
- дипломирани санитарни инжењер – 180 ECTS
- дипломирани инжењер екологије – 180 ECTS

240 ECTS

- дипломирани инжењер машинства – 240 ECTS
- дипломирани инжењер машинства – 240 ECTS – Производно машинство
- дипломирани инжењер машинства – 240 ECTS – Енергетско процесно машинство
- дипломирани инжењер машинства – 240 ECTS – Инжењерски дизајн производа
- дипломирани инжењер машинства – 240 ECTS – Механичка технологија обраде дрвета
- дипломирани инжењер машинства за организацију производње – 240 ECTS
- дипломирани инжењер електротехнике – 240 ECTS – Аутоматика и електроника
- дипломирани инжењер електротехнике – 240 ECTS – Електроенергетика
- дипломирани инжењер електротехнике – 240 ECTS – Рачунарство и информатика
- дипломирани инжењер електротехнике – 240 ECTS – Електроенергетика и аутоматика
- дипломирани инжењер електротехнике – 240 ECTS – Електроника и телекомуникације
- дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS
- дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS
- дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS
- дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Друмски и градски саобраћај
- дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Жељезнички саобраћај
- дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Телекомуникације и поштански саобраћај
- дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Телекомуникације
- дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Поштански саобраћај
- дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Логистика
- дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Саобраћајнице
- дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Информатика у саобраћају
- дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Ваздушни саобраћај
- дипломирани инжењер саобраћаја – 240 ECTS – Моторна возила
- дипломирани инжењер рачунарства и информатике – 240 ECTS
- дипломирани инжењер информатике – 240 ECTS
- дипломирани инжењер информатике – 240 ECTS – Рачунарске и информационе технологије
- дипломирани инжењер текстилног инжењерства – 240 ECTS – Одјевна технологија и дизајн
- дипломирани инжењер текстилног инжењерства – 240 ECTS – Обућарска технологија и дизајн
- дипломирани инжењер прехрамбеног инжењерства – 240 ECTS
- дипломирани инжењер хемијског инжењерства – 240 ECTS
- дипломирани медицинско-лабораторијски инжењер – 240 ECTS
- дипломирани санитарни инжењер – 240 ECTS
- дипломирани инжењер еколошког инжењерства – 240 ECTS
- дипломирани инжењер заштите околине – 240 ECTS
- дипломирани инжењер рударства – 240 ECTS
- дипломирани инжењер заштите на раду – 240 ECTS

300 ECTS

- мастер енергетског и саобраћајног машинства – 300 ECTS – Термотехника
- мастер енергетског и саобраћајног машинства – 300 ECTS – Термоенергетика
- мастер енергетског и саобраћајног машинства – 300 ECTS – Саобраћаjно
- мастер производног машинства – 300 ECTS
- мастер мехатронике – 300 ECTS
- мастер заштите на раду – 300 ECTS
- мастер индустријског инжењерства и менаџмента – 300 ECTS
- мастер машинства – 300 ECTS – Производно машинство
- мастер машинства – 300 ECTS – Енергетско процесно машинство
- мастер машинства – 300 ECTS – Инжењерски дизајн производа
- мастер машинства – 300 ECTS – Одржива енергија и заштита животне средине
- мастер електротехнике – 300 ECTS – Аутоматика и електроника
- мастер електротехнике – 300 ECTS – Електроенергетика
- мастер електротехнике – 300 ECTS – Рачунарство и информатика
- мастер електротехнике – 300 ECTS – Електроенергетика и аутоматика

ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХСТУДИЈА

ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)
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- мастер електротехнике – 300 ECTS – Електроника и телекомуникације
- мастер електротехнике – 300 ECTS – Електроенергетски и индустријски системи
- мастер саобраћаја – 240 ECTS – Друмски и градски саобраћај
- мастер саобраћаја – 240 ECTS – Жељезнички саобраћај
- мастер саобраћаја – 240 ECTS – Телекомуникације и поштански саобраћај
- мастер саобраћаја – 240 ECTS – Телекомуникације
- мастер саобраћаја – 240 ECTS – Поштански саобраћај
- мастер саобраћаја – 240 ECTS – Логистика
- мастер саобраћаја – 240 ECTS – Саобраћајнице
- мастер саобраћаја – 240 ECTS – Информатика у саобраћају
- мастер саобраћаја – 240 ECTS – Ваздушни саобраћај
- мастер саобраћаја – 240 ECTS – Моторна возила
- мастер хемијског инжењерства – 300 ECTS
- мастер прехрамбеног инжењерства – 300 ECTS
- мастер текстилног инжењерства – 300 ECTS
- мастер санитарног инжењерства – 300 ECTS
- мастер за заштиту околине – 300 ECTS
- мастер индустријског инжењерства и менаџмента – 300 ECTS
- мастер рачунарства и информатике – 300 ECTS
- мастер информатике – 300 ECTS – Информациони системи
- мастер информатике – 300 ECTS – Мреже и телекомуникације
- мастер информатике – 300 ECTS – Софтверско инжењерство
- мастер информатике – 300 ECTS – Информационе технологије
Укупан број остварених ECTS бодова
Ниво и врста студија којим се стиче звање НАУЧНА ЗВАЊА
из одговарајућег
циклуса
ТРЕЋИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
480 ECTS
СТУДИЈА (ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ)

- доктор електротехничких наука – 480 ECTS

5.2. Поље образовања: ПРОИЗВОДНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Укупан број остварених ECTS бодова
Ниво и врста студија којим се стиче звање АКАДЕМСКА ЗВАЊА
из одговарајућег
циклуса

ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

180 ECTS

- дипломирани инжењер графичке технологије – 180 ECTS

240 ECTS

- дипломирани инжењер графичке технологије – 240 ECTS
- дипломирани инжењер прехрамбене технологијe – 240 ECTS – Производни
- дипломирани инжењер прехрамбене технологијe – 240 ECTS – Контрола квалитета и хигијенске исправности намирница
- дипломирани инжењер хемијске технологије – 240 ECTS

300 ECTS

- мастер хемијске технологије – 300 ECTS

5.3. Поље образовања: АРХИТЕКТУРА И ГРАЂЕВИНАРСТВО
Укупан број остварених ECTS бодова
Ниво и врста студија којим се стиче звање АКАДЕМСКА ЗВАЊА
из одговарајућег
циклуса
ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

240 ECTS

- дипломирани инжењер архитектуре – 240 ECTS
- дипломирани инжењер грађевинарства – 240 ECTS
- дипломирани инжењер геодезије – 240 ECTS

ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

300 ECTS

- мастер архитектуре – 300 ECTS
- мастер геодезије – 300 ECTS

6. Област образовања: ПОЉОПРИВРЕДА, РИБАРСТВО, ШУМАРСТВО И ВЕТЕРИНАРСКА МЕДИЦИНА
6.1. Поље образовања: ПОЉОПРИВРЕДА И РИБАРСТВО
Укупан број остварених ECTS бодова
Ниво и врста студија којим се стиче звање АКАДЕМСКА ЗВАЊА
из одговарајућег
циклуса

ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

180 ECTS

- дипломирани инжењер пољопривреде – 180 ECTS
- дипломирани инжењер пољопривреде за аграрну економију и рурални развој – 180 ECTS
- дипломирани инжењер пољопривреде за анималну производњу – 180 ECTS – Зоотехника
- дипломирани инжењер пољопривреде за анималну производњу – 180 ECTS – Пољопривредни производи
анималног поријекла
- дипломирани инжењер пољопривреде за биљну производњу – 180 ECTS – Воћарство и виноградарство
- дипломирани инжењер пољопривреде за биљну производњу – 180 ECTS – Ратарство и повртарство
- дипломирани инжењер пољопривреде за биљну производњу – 180 ECTS – Заштита биљака
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- дипломирани инжењер пољопривреде за биљну производњу – 180 ECTS – Хортикултура
- дипломирани инжењер анималне биотехнологије – 180 ECTS
- дипломирани инжењер биљне биотехнологије – 180 ECTS
- дипломирани инжењер биоинжењеринга – 180 ECTS
- дипломирани инжењер агроекономије – 180 ECTS

ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

240 ECTS

- дипломирани инжењер пољопривреде – 240 ECTS
- дипломирани инжењер пољопривреде – 240 ECTS – Аграрна економија и рурални развој
- дипломирани инжењер агроекономије – 240 ECTS

300 ECTS

- мастер пољопривреде – 300 ECTS
- мастер агробизниса – 300 ECTS
- мастер руралног развоја – 300 ECTS
- мастер анималне производње – 300 ECTS
- мастер ратарства – 300 ECTS
- мастер воћарства – 300 ECTS
- мастер повртарства – 300 ECTS
- мастер виноградарства и винарства – 300 ECTS
- мастер хортикултурног уређења простора – 300 ECTS
- мастер заштите биљака – 300 ECTS
- мастер управљања земљиштем и водом – 300 ECTS
- мастер технологије биљних производа – 300 ECTS

Интердисциплинарни студиј

- мастер генетичких ресурса – 300 ECTS

Укупан број остварених ECTS бодова
Ниво и врста студија којим се стиче звање НАУЧНА ЗВАЊА
из одговарајућег
циклуса
ТРЕЋИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
480 ECTS
СТУДИЈА (ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ)

- доктор пољопривредних наука – 480 ECTS – Биљне науке – Хортикултура
- доктор пољопривредних наука – 480 ECTS – Биљне науке – Ратарство
- доктор пољопривредних наука – 480 ECTS – Биљне науке – Заштита здравља биљака
- доктор пољопривредних наука – 480 ECTS – Анималне науке и мљекарство
- доктор пољопривредних наука – 480 ECTS – Аграрна економија и рурални развој

6.2. Поље образовања: ШУМАРСТВО
Укупан број остварених ECTS бодова
Ниво и врста студија којим се стиче звање АКАДЕМСКА ЗВАЊА
из одговарајућег
циклуса
ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА
ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

180 ECTS

- дипломирани инжењер шумарства – 180 ECTS

240 ECTS

- дипломирани инжењер шумарства – 240 ECTS

300 ECTS

- мастер шумарства – 300 ECTS

7. Област образовања: ЗДРАВЉЕ И ЗАШТИТА ЗДРАВЉА
7.1. Поље образовања: ЗДРАВЉЕ
Укупан број остварених ECTS бодова
Ниво и врста студија којим се стиче звање АКАДЕМСКА ЗВАЊА
из одговарајућег
циклуса

180 ECTS

- дипломирани медицинар здравствене његе – 180 ECTS
- дипломирана медицинска сестра – 180 ECTS
- дипломирани физиотерапеут – 180 ECTS
- дипломирани радни терапеут – 180 ECTS

240 ECTS

- дипломирани медицинар здравствене његе – 240 ECTS
- дипломирани физиотерапеут – 240 ECTS
- дипломирани радни терапеут – 240 ECTS

ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

ИНТЕГРИСАНЕ
СТУДИЈЕ (ПРВИ И
ДРУГИ ЦИКЛУС)
ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

300 ECTS

- мастер фармације – 300 ECTS

360 ECTS

- доктор стоматологије – 360 ECTS
- доктор медицине – 360 ECTS

300 ECTS

- мастер здравствене његе – 300 ECTS
- мастер кинезитерапије – 300 ECTS

Укупан број остварених ECTS бодова
Ниво и врста студија којим се стиче звање НАУЧНА ЗВАЊА
из одговарајућег
циклуса
ТРЕЋИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
540 ECTS
СТУДИЈА (ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ)

- доктор биомедицинских наука – 540 ECTS

29.12.2014.

29.12.2014.
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8. Област образовања: УСЛУГЕ
8.1. Поље образовања: ЛИЧНЕ УСЛУГЕ
Укупан број остварених ECTS бодова
Ниво и врста студија којим се стиче звање СТРУКОВНА ЗВАЊА
из одговарајућег
циклуса
ПРВИ ЦИКЛУС
СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА

180 ECTS

- струковни козметолог – терапеут-естетичар – 180 ECTS

Укупан број остварених ECTS бодова
Ниво и врста студија којим се стиче звање АКАДЕМСКА ЗВАЊА
из одговарајућег
циклуса
ПРВИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА

180 ECTS

- дипломирани тренер спортске рекреације – 180 ECTS

ДРУГИ ЦИКЛУС
АКАДЕМСКИХ
СТУДИЈА (МАСТЕР СТУДИЈЕ)

300 ECTS

- мастер спортске рекреације – 300 ECTS

1877
На основу члана 8. став 4. Закона о заштити и добробити животиња (“Службени гласник Републике Српске”, број
111/08) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ДРЖАЊУ И ЗАШТИТИ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА

Члан 1.
Овим правилником утврђују се услови држања кућних
љубимаца (Canis lupus f. familiaris), опасних животиња, као
и начин њиховог означавања.
Члан 2.
Одредбе овог правилника не примјењују се на:
1) службене псе који су обучени за рад у служби полиције и другим службама у циљу спровођења закона,
2) животиње које се налазе у транспорту и
3) животиње над којима се спроводи ветеринарско лијечење.
Члан 3.
Трошкове спровођења мјера прописаних овим правилником сноси власник животиње.
Члан 4.
(1) Сваком псу који се чува у кућици или на узици треба
осигурати адекватно кретање на отвореном и друштвени
контакт са његовим власником.
(2) Ако се у објекту држи више од једног пса, животиње
треба да живе у групама.
(3) Неприлагођени пси могу доћи у контакт са другим
псима из групе само под надзором.
(4) Штенад треба да остану са мајком најмање до узраста од осам недјеља.
Члан 5.
Власник је дужан да контролише размножавање кућних
љубимаца и осигура им адекватне услове држања и његе,
а начини контроле размножавања кућних љубимаца може
бити превентивно дјеловање, стерилизација или кастрација
животиња.
Члан 6.
Ако се пси чувају на отвореном, власник треба осигурати:
1) топлотно изоловану кућицу која пружа заклон и
може се загријати тјелесном топлотом пса и
2) мјесто гдје пас може лећи изван кућице, које штити
од неповољних временских услова.

Члан 7.
(1) Ако се пси чувају у боксовима, бокс за чување пса
мора имати површину од најмање 6 m², док свака страна
бокса мора имати дужину од најмање 2 m.
(2) Ако се у боксу држи више паса, сваки други пас поред површине простора из става 1. овог члана мора имати
још најмање 3 m².
(3) Странице бокса морају бити направљене од материјала који су нешкодљиви за здравље, непремостиви и не
узрокују повреде.
(4) Под мора бити од чврсте грађе, не смије изазивати
повреде и бол и треба бити једноставан за одржавање.
(5) Преградни зидови треба да буду постављени на такав начин да искључују међусобно уједање паса.
(6) Најмање једна страна бокса треба пружати слободан
поглед.
(7) Уколико се бокс налази унутар зграде, псу треба
осигурати слободан поглед према вани.
(8) Уколико се у боксовима чува више паса, боксове
треба поставити тако да се пси могу међусобно видјети.
(9) Није дозвољено псе у боксовима држати на ланцу.
Члан 8.
(1) Услови који морају бити испуњени приликом држања или чувања паса на ланцу су да:
1) ланац треба да буде опремљен на начин да може слободно клизати најмање 6 m,
2) ланац треба да буде таквих димензија које омогућавају кретање у страну најмање 5 m и
3) мора бити постављен на такав начин да пас може
ући у своју кућицу, лећи у њој и окретати се у њој неометано.
(2) У подручју које је предвиђено за кретање пса не
смију се налазити предмети који ограничавају кретање или
изазивају повреде.
(3) Под мора да буде чврсте грађе, не смије да изазива
повреде и бол и треба да буде једноставан за одржавање.
(4) Огрлице и орме које се користе не смију спутавати
пса и изазивати повреде.
(5) Ланце је дозвољено користити само уколико се поставе са окретним колутом, ако су мале тежине и ако не
изазивају повреде.
(6) Није дозвољено везати ланцем:
1) псе узраста до 12 мјесеци,
2) кују током задње трећине гравидности,
3) кују током лактације и
4) болесног пса уколико везање узрокује бол, патњу или
повреду.
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Члан 9.
(1) Пас који се држи у неограђеном дворишту или врту
мора бити везан ланцем или мора бити смјештен у ограђеном простору који ће осигурати да се животиња неће моћи
самостално удаљити.
(2) Није дозвољено везати пса на ланац који је краћи од
3 m или троструке дужине животиње мјерено од врха репа
до врха њушке, а при одређивању дужине ланца користи се
дужина повољнија за животињу.
(3) Није дозвољено да ограђени простор из става 1. овог
члана буде мањи од минималне површине утврђене у Прилогу 1, који чини саставни дио овог правилника.
(4) Пас који се држи у ограђеном дворишту или врту
није обавезно да буде везан уз услов да ограда висином и
чврстоћом осигурава сигурност пролазника.
(5) Власник који држи пса на начин утврђен у ставу 4.
овог члана обавезан је да на видљивом мјесту стави ознаку
која упозорава на пса и обавезан је да има исправно звонце
на улазним дворишним или вртним вратима.
Члан 10.
(1) Власник је дужан обезбиједити да пас у свом свакодневном простору има приступ води у довољној количини
и у било које вријеме.
(2) Власник је дужан да псу обезбиједи храну адекватне
количине и квалитета.
(3) Власник пса дужан је да:
1) гаји пса и пружа му здравствену заштиту,
2) свакодневно контролише смјештај пса и одмах отклони евентуалне недостатке,
3) обезбиједи доток свјежег ваздуха и адекватну температуру уколико се пас остави у возилу без надзора, с тим
да се пас без надзора не смије оставити у возилу дуже од
десет минута и
4) простор који пас свакодневно користи држи чистим
и слободним од штеточина, а измет се мора свакодневно
уклањати.
Члан 11.
(1) Минимална величина простора за псе који се држе
као кућни љубимци мора удовољавати захтјевима утврђеним у Прилогу 1 овог правилника.
(2) У случају да је у ограђеном простору већи број паса
различите тјелесне тежине, величина може бити мања за
15% од прописане, узимајући у обзир да је величина везана
уз животињу највеће тјелесне тежине.
Члан 12.
(1) Власник који посједује као кућне љубимце животиње
које се налазе на списку опасних и потенцијално опасних животињских врста који се налази у Прилогу 2 овог правилника
и чини његов саставни дио обавезан је да у року од 90 дана од
дана ступања на снагу овог правилника пријави Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде животињу и
након тога је може наставити држати до њеног угинућа.
(2) У случају да власник не изврши своју дужност из
става 1. овог члана, са животињом се поступа у складу са
чланом 14. став 1. тачка г) Закона о заштити и добробити
животиња (у даљем тексту: Закон).
Члан 13.
(1) Пси из контролисаног узгоја расе теријера типа
bull (стафордски бул теријер, амерички стафордски теријер, бул теријер и мини бул теријер) морају посједовати
родовник издат од Кинолошког савеза Републике Српске
или посједовати родовник издат од кинолошког савеза
једне од земаља чланица Међународне кинолошке организације (FCI).
(2) За држање пса из става 1. овога члана власник мора
испуњавати сљедеће услове:
1) да се против њега не води кривични поступак или
да није правоснажно осуђиван за кривична дјела мучења
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и убијања животиња, кривична дјела против живота и
тијела, кривичнa дјела против слободa и права грађана,
кривична дјела против имовине, кривична дјела против
полног интегритета, кривична дјела против јавног реда и
мира, кривична дјела против брака и породице, кривично
дјело – недозвољена производња и промет опојних дрога
и друга кривична дјела која у себи садрже елементе насиља,
2) да против њега није покренут прекршајни поступак
или да није правоснажно кажњаван за прекршај из области
заштите животиња, јавног реда и мира и других прекршаја
који у себи садрже елементе насиља,
3) да не постоје друге околности које указују да би пас
из члана 14. став 1. овог правилника могао бити злоупотријебљен, под утицајем чешћег и прекомјерног уживања
алкохола, конзумације опојних дрога и других омамљујућих
средстава, поремећених породичних односа, сукоба са околином, агресивног и ексцесног понашања власника,
4) да има услове за сигуран смјештај опасног пса и
5) да је поднио доказе да је старији од 21 године и радно
способан.
(3) Са псима расе теријера типа bull који не потичу из
узгоја из става 1. овога члана (питбул теријер) и њиховим
мјешанцима поступа се у складу са одредбама од члана 14.
до члана 22. овог правилника.
(4) Задовољавање услова из става 2. т. 1) и 2) овог члана утврђује се приликом уписа пса у Регистар или уписа
промјене власника, а услове из става 2. тачка 3) овог члана
у инспекцијском надзору.
Члан 14.
(1) Под појмом опасног пса сматра се било која јединка те врсте, изузев службеног пса, која је без очигледног
повода напала човјека или другог пса и нанијела му тјелесне повреде или смрт, јединка која је узгајана, односно
дресирана за борбе паса или нађена у организованој борби
са другим псом, јединка расе питбул теријер или мјешанац
те расе који не потиче из контролисаног узгоја, као и расе
бул теријер, стафорд теријер, амерички стафорд теријер и
минибул теријер или мјешанац тих раса.
(2) Потенцијално опасан пас је пас обучен за чување
имовине или као тјелесни чувар, те сви пси средњег раста
(висине 55 cm мјерено у висини гребена) и велики пси.
Члан 15.
(1) Власник опасне или потенцијално опасне животиње дужан је да животињу држи у складу са прописима
о заштити и добробити животиња, ветеринарству, заштити
природе, јавном реду и миру и одредбама овог правилника.
(2) На подручју Републике Српске није дозвољено држати као кућне љубимце опасне и потенцијално опасне животињске врсте утврђене у списку опасних и потенцијално
опасних животињских врста, који се налази у Прилогу 2
овог правилника.
Члан 16.
(1) Обавезан је упис пса у Регистар паса у рубрику
“Опасан пас”, те је потребно у књижицу о упису и вакцинацији пса против бјеснила уписати “Опасан пас”, о чему
ветеринарска организација обавјештава Кинолошки савез
у року од осам дана ради уписа ове чињенице у родовник.
(2) Централни регистар свих паса води се у складу са
прописима који дефинишу ту област.
Члан 17.
(1) Власник опасног пса обавезан је да осигура његово
означавање микрочипом, без обзира на његову старост, у
складу са прописима који регулишу област идентификације.
(2) Власник опасног пса обавезан је да осигура његову
кастрацију у року од 14 дана након проглашавања пса опасним, о чему власник животиње као доказ ветеринарском
инспектору или овлашћеном ветеринару доставља копију
рачуна за обављену услугу.
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(3) Ако власник испуњава услове из члана 13. овог правилника и након спровођења мјера из члана 16. ст. 1. и 2.
овог правилника и мјера из ст. 1. и 2. овог члана, могуће је
даље држање опасног пса који:
1) је напао човјека и нанио му тјелесне повреде, а ничим није био изазван,
2) је напао другог пса и нанио му тјелесне повреде, а
ничим није био изазван,
3) је узгајан и/или дресиран за борбе паса или затечен у
организованој борби са другим псом и
4) расе теријера типа bull који не потиче из узгоја из
члана 14. став 1. овог правилника (питбул теријер) и његови мјешанци.
(4) Власник мора опасног пса држати у простору (затворени кавез) или објекту примјерене величине, из којег
не може побјећи, а улазна врата у простор или објект у
којем се налази такав пас морају бити закључана, а на улазу у простор или објект у којем се налази опасан пас мора
бити видљиво истакнуто упозорење: “ОПАСАН ПАС”.
(5) Извођење опасног пса на јавне површине дозвољено
је једино са брњицом и на повоцу и у присуству власника,
у складу са одлуком о начину држања и извођења кућних
љубимаца на јавне површине, а коју доносе органи локалне
самоуправе.
Члан 18.
(1) У случају поновљеног напада опасног пса на човјека
или другог пса, поступа се у складу са чланом 14. став 1.
тачка г) Закона.
(2) У случају смртног исхода напада пса на човјека, са
таквим псом се поступа у складу са чланом 14. став 1. тачка
г) Закона.
Члан 19.
(1) Власник опасног пса не смије уступати пса другом
лицу на чување и привремени смјештај, осим у случају
осигураног ветеринарског третмана.
(2) Није дозвољена трговина опасним псима као ни њихово даровање, излагање, промоција, оглашавање и оглашавање продаје, учествовање на такмичењима, изложбама
и било којим другим јавним наступима или окупљањима на
подручју Републике Српске.
(3) Кинолошки савез Републике Српске дужан је да обавијести сва своја друштва и клубове на подручју Републике
Српске о релевантним подацима о опасним псима.
Члан 20.
Није дозвољен превоз, уношење и привремени боравак
на подручју Републике Српске паса расе теријера типа bull
који нису уписани у регистар Међународног кинолошког
савеза (FCI) и њихових мјешанаца.
Члан 21.
Власник који на дан ступања на снагу овог правилника
посједује опасног пса из члана 14. став 1. овог правилника
дужан је посједовање таквог пса пријавити правном или
физичком лицу овлашћеном за уписивање, због уписивања
пса у Регистар паса у рубрику “Опасан пас”.
Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.05-335-1305/14
16. децембра 2014. године
Бања Лука

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.
ПРИЛОГ 1

Минимална површина ограђеног простора за псе
Минимална
Минимална
Маса пса (kg)
површина
висина (наткри- Минимална
ширина (m)
(m²)
вени дио у m)
до 24 kg

6

1,8

2

25 kg до 28 kg
29 kg до 32 kg
oд 32 kg и
више
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15

7
8

1,8
1,8

2
2

8,5

1,8

2

Минимална површина ограђених простора (m²) у којима борави
већи број паса
Мин. повр- Мин. површина Мин. површина
Број паса у шина – пси
пси тежине од
– пси тежи од
простору
тежине до
17 kg до 28 kg
28 kg
16 kg
2
7,5
10
13
3
10
13
17
4
12
15
20
5
14
18
24
6
16
20
27
7
17,5
22
29
8
19,5
24
32
9
21
26
35
10
23
28
37
Величина псеће кућице (ширина/дубина/висина) у cm
Величина пса – висина плећа
Величина кућице
у cm
до 55 cm
100 ∙ 60 ∙ 55
од 56 дo 65 cm
150 ∙ 100 ∙ 70
од 65 cm и више
170 - 180 ∙ 120 ∙ 85
ПРИЛОГ 2
СПИСАК ОПАСНИХ И ПОТЕЦИЈАЛНО ОПАСНИХ
ЖИВОТИЊСКИХ ВРСТА
1. СИСАРИ (Mammalia)
1.1. ОПОСУМИ (Didelphiomorphia)
- сјеверноамерички опосум (Didelphis virginiana)
1.2. ЗВЈЕРОЛИКИ ТОРБАРИ (Dasyuromorphia)
- породица: торбарске мачке (Dasyuridae)
1.3. ДВОСЈЕКУТИЧЊАЦИ (Diprotodontia)
- велики црвени кенгур (Macropus rufus)
- источни сиви кенгур (Macropus giganteus)
- западни сиви кенгур (Macropus fuliginosus)
- Macropus robustus
1.4. КРЕЗУБИЦЕ (Xenarthra)
- породица: љенивци (Bradypodidae)
- породица: мравоједи (Myrmecophagidae)
1.5. МАЈМУНИ (Primates)
- потпородица: мајмуни дрекавци (Alouattinae)
- потпородица: мајмуни хваташи и вунасти мајмуни (Atelinae)
- род: капуцини (Cebidae)
- породица: псоглави мајмуни (Cercopithecidae)
- породица: гибони (Hylobatidae)
- породица: човјеколики мајмуни (Hominidae ili Pongidae)
1.6. ЗВИЈЕРИ (Carnivora)
- породица: пси (Canidae) – изузев домаћег пса
- породица: мачке (Felidae) – не укључује домаћу мачку
- гепард (Acinonyx jubatus)
- пустињски рис (Caracal caracal)
- сервал (Leptailurus serval)
- род: рисеви (Lynx)
- златна мачка (Profelis aurata)
- пума (Puma concolor)
- азијски леопард (Neofelis nebulosa)
- род: Panthera
- сњежни леопард (Uncia uncia)
- породица: хијене (Hyaenidae)
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- породица: куне (Mustelidae)
- медојед (Mellivora capensis)
- потпородица: творови (Mephitinae)
- ждероња или џиновска куна (Gulo gulo)
- породица: ракуни (Procyonidae)
- породица: медвједи (Ursidae)
1.7. СЛОНОВИ (Proboscidea) – све врсте
1.8. КОПИТАРИ (Perissodactyla) – све врсте, осим домаћих
коња, домаћих магараца и њихових мјешанаца
1.9. ПАПКАРИ (Artiodactyla)
- породица: свиње (Suidae) – осим патуљастих раса свиња
- породица: пекарији (Tayassuidae)
- породица: водени коњи (Hippopotamidae)
- породица: деве (Camelidae)
- породица: жирафе (Giraffidae)
- породица: јелени (Cervidae)
- породица: шупљорошци (Bovidae) – изузев домаћих оваца,
домаћих коза и домаћих говеда
2. ПТИЦЕ (Aves)
2.1. Struthioniformes
- ној (Struthio camelus)
- ему (Dromaius novaehollandiae)
- род: нандуи (Rhea)
- род: казуари (Casuarius)
2.2. РОДАРИЦЕ (Ciconiiformes)
- џиновска чапља (Ardea goliath)
- род: Ephippiorhynchus
- род: marabui (Leptoptilos)
2.3. ЖДРАЛОВКЕ (Gruiformes) – све врсте
2.4. СОКОЛОВКЕ или ГРАБЉИВИЦЕ (Falconiformes)
- породица: Cathartidae
- породица: костоберине (Pandionidae)
- породица: орлови и јастребови (Accipitridae) – изузев тренираних птица које се користе за соколарење
2.5. СОВЕ (Strigiformes)
- род: ушаре (Bubo)
- род: Ketupa
- сњежна сова (Nyctea scandiaca)
- род: Scotopelia
- род: Strix
- род: Ninox
2.6. Coraciiformes
- род: подземни кљунорошци (Bucorvus)
3. ГМИЗАВЦИ (Reptilia)
3.1.
ТУАТАРЕ
или
ПИЛАСТИ
ПРЕМОСНИЦИ
(Rhynchocephalia) – све врсте
3.2. КРОКОДИЛИ (Crocodylia) – све врсте
3.3. КОРЊАЧЕ (Chelonia ili Testudines)
- папагајска корњача (Macrochelys ili Macroclemys temmincki)
- насртљива корњача (Chelydra serpentina)
3.4. ЉУСКАРИ (Squamata)
- ЗМИЈЕ (Serpentes ili Ophidia)
- породица: бое и питони (Boidae) – све врсте које могу нарасти дуже од 1,5 m
- породица: Colubridae – само отровне врсте
- породица: гује (Elapidae)
- породица: љутице (Viperidae)
- породица: морске змије (Hydrophlidae)
- породица: звечарке (Crotalidae)
- ГУШТЕРИ (Sauria ili Lacertilia)
- породица: отровни брадавичари (Helodermatidae)
- породица: варани (Varanidae) – само врсте које могу нарасти
дуже од 100 cm
4. ВОДОЗЕМЦИ (Amphibia)
4.1. РЕПАТИ ВОДОЗЕМЦИ (Urodela ili Caudata)
- породица: џиновски даждевњаци (Cryptobranchidae)
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4.2. ЖАБЕ И ГУБАВИЦЕ (Anura)
- породица: отровне жабе (Dendrobatidae)
- афричка биковска жаба (Pyxicephalus adspersus)
- породица: губавице (Bufonidae), џиновска губавица (Bufo
marinus)
5. БЕСКИЧМЕЊАЦИ
5.1. МЕКУШЦИ (Mollusca)
- плавопрстенаста хоботница (Hapalochlaena maculosa)
5.2. ИНСЕКТИ (Insecta)
- све врсте мрава и термита
5.3. СТОНОГЕ (Chilopoda)
- породица: Scolopendridae
5.4. ПАУЦИ (Arachnida)
- све отровне врсте

1878
На основу члана 7. Закона о заштити од нејонизујућих
зрачења (“Службени гласник Републике Српске”, број 2/05) и
члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12
и 121/12), министар здравља и социјалне заштите д о н о с и

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ЗАШТИТИ ОД
ЕЛЕКТРОМАГНЕТСКИХ ПОЉА ДО 300 GHz

Члан 1.
У Правилнику о заштити од електромагнетских поља
до 300 GHz (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
112/05, 40/07 и 104/14) у члану 14. став 2. мијења се и гласи:
“Уз захтјев за добијање сагласности из става 1. овог
члана инвеститор прилaжe:
1) овјерену копију катастарског плана локације,
2) техничку документацију о извору електромагнетских
поља и
3) извјештај о систематском испитивању као доказ да
тај извор неће својим радом довести до прекорачења прописаних граничних вриједности.”.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 11/08-020-25-5/14
12. децембра 2014. године
Бања Лука

Министар,
Др Драган Богданић, с.р.

Агенција за осигурање Републике Српске
На основу члана 7. став 2. алинеја 7. и члана 9. став 1.
алинеја 2. Закона о друштвима за осигурање (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 17/05, 1/06, 64/06 и 74/10), члана
16. став 2. Закона о осигурању од одговорности за моторна
возила и осталим обавезним осигурањима од одговорности
- Пречишћени текст (“Службени гласник Републике Српске”,
број 102/09), члана 16. став 1. тачка 2. Статута Агенције за
осигурање Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, број 30/06) и члана 4. Одлуке о начину утврђивања
и обрачуна доприноса Заштитном фонду Републике Српске, роковима уплате и начину вођења средстава доприноса
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 80/09 и 40/10),
Управни одбор Агенције за осигурање Републике Српске, на
сједници од 24. децембра 2014. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ПРИВРЕМЕНОМ ПЛАЋАЊУ ДОПРИНОСА
ЗАШТИТНОМ ФОНДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД
ЈАНУАР - МАРТ 2015. ГОДИНЕ

I
Овом одлуком одређује се допринос Заштитном фонду
Републике Српске (у даљем тексту: Заштитни фонд), за пе-

29.12.2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

риод јануар - март 2015. године, за друштва за осигурање
која у Републици Српској обављају осигурање од аутоодговорности (у даљем тексту: чланови).
II
Основица за одређивање укупног доприноса чланова
Заштитном фонду за период јануар - март 2015. године
је допринос свих чланова Заштитном фонду за 2014. годину у износу од 1.778.489,11 KM, одређен Одлуком о
плаћању доприноса Заштитном фонду Републике Српске
у 2014. години (“Службени гласник Републике Српске”,
број 33/14).
У периоду јануар - март 2015. године чланови Заштитног фонда плаћају укупан допринос, који је једнак једној
четвртини доприноса свих чланова Заштитном фонду из
2014. године, што износи 444.622,28 KM.
III
Појединачне обавезе чланова по основу доприноса Заштитном фонду, у складу са одредбама ове одлуке, утврђује
директор Агенције рјешењем.
IV
Појединачно утврђени мјесечни износ доприноса Заштитном фонду чланови су дужни да плате у корист Заштитног фонда у три једнаке мјесечне рате до петог у мјесецу за претходни мјесец.
V
Након доношења финансијског плана Заштитног фонда
и предаје финансијских извјештаја друштава за осигурање
за 2014. годину донијеће се одлука о укупном годишњем
доприносу Заштитном фонду за 2015. годину.
Допринос чланова Заштитног фонда за период јануар март 2015. године из тачке II став 2. ове одлуке је аконтативан и укључује се у укупан годишњи допринос Заштитном
фонду.
VI
Ова одлука се примјењује од 1. јануара 2015. године,
а објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: УО-27/14
24. децембра 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Бранка Бодрожа, с.р.

На основу члана 7. став 2. алинеја 7. и члана 9. став
1. алинеја 2. Закона о друштвима за осигурање (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 17/05, 1/06, 64/06
и 74/10), члана 17. ст. 3.и 4. Закона о осигурању од одговорности за моторна возила и осталим обавезним осигурањима од одговорности - Пречишћени текст (“Службени гласник Републике Српске”, број 102/09) и члана
16. став 1. алинеја 2. Статута Агенције за осигурање Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”,
број 30/06), Управни одбор Агенције за осигурање Републике Српске, на сједници од 24. децембра 2014. године,
донио је

ОД Л У КУ
О БРОЈУ ГЛАСОВА ЧЛАНОВА СКУПШТИНЕ
ЗАШТИТНОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ЗА 2015. ГОДИНУ

I
Овом одлуком одређује се број гласова чланова
Скупштине Заштитног фонда Републике Српске (у даљем
тексту: Заштитни фонд) за 2015. годину.
II
Укупан број гласова чланова у Скупштини Заштитног
фонда за 2015. годину је 1.616, а појединачни број гласова
по члановима Заштитног фонда, друштвима за осигурање
која у Републици Српској обављају осигурање од аутоодговорности одређује се сразмјерно уплаћенoм доприносу
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сваког члана Заштитног фонда у 2014. години, у односу на
укупно уплаћени допринос, како слиједи:
Р.
бр.
1

ДРУШТВО

Уплаћени
доприноси у
2014. години

Учешће
у уплаћеном
доприносу %

Број
гласова
за 2015.
годину

2

3

4

5

1

Бобар осигурање
а.д.

200.955,71

12,45%

201

2

Брчко гас осигурање д.д.

129.819,22

8,03%

130

3

Дрина осигурање
а.д.

202.925,91

12,56%

203

4

Јахорина осигурање а.д.

142.040,83

8,79%

142

5

Дунав осигурање
а.д.

83.539,15

5,17%

83

6

Крајина осигурање
а.д.

132.710,61

8,21%

133

7

Микрофин осигурање а.д.

46.099,70

2,85%

46

8

Нешковић осигурање а.д.

224.502,23

13,89%

224

9

Осигурање Аура
а.д.

97.642,49

6,04%

98

10

Триглав Крајина
Копаоник а.д.о.

101.083,65

6,26%

101

11

Осигурање Гарант
д.д.

7.199,50

0,45%

7

12

Bosna-Sunce
osiguranje d.d.

9.978,06

0,62%

10

13

Euroherc osiguranje
d.d.

43.040,40

2,66%

43

14

Camelija osiguranje
d.d.

6.283,03

0,39%

6

15

Croacija osiguranje
d.d.

3.266,33

0,20%

3

16

Sarajevo osiguranje
d.d.

77.773,57

4,81%

78

17

VGT osiguranje d.d.

12.631,92

0,78%

13

18

Uniqa osiguranje
d.d.

24.705,79

1,53%

25

19

Zovko osiguranje
d.d.

69.616,21

4,31%

69

20

Asa osiguranje d.d.
У К У П Н О:

0,00

0,00%

1

1.615.814,31

100,00%

1.616

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: УО-28/14
24. децембра 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Бранка Бодрожа, с.р.

На основу члана 7. став 2. алинеја 7. и члана 9. став 1.
алинеја 2. Закона о друштвима за осигурање (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 17/05, 1/06, 64/06 и 74/10),
члана 16. ст. 2. и 4. Закона о осигурању од одговорности за
моторна возила и осталим обавезним осигурањима од одговорности - Пречишћени текст (“Службени гласник Републике Српске”, број 12/09), члана 16. став 1. алинеја 2. Статута Агенције за осигурање Републике Српске (“Службени
гласник Републике Српске”, број 30/06) и члана 6. Одлуке о
начину утврђивања и обрачуна доприноса Заштитном фонду Републике Српске, роковима уплате и начину вођења
средстава доприноса (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 80/09 и 40/10), Управни одбор Агенције за осигурање Републике Српске, на сједници од 24. децембра 2014.
године, д о н и о ј е

18

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

ОД Л У КУ
О ПАУШАЛНОМ ПЛАЋАЊУ ДОПРИНОСА
ЗАШТИТНОМ ФОНДУ У 2014. ГОДИНИ

I
Овом одлуком одређује се паушални допринос Заштитном фонду Републике Српске за 2014. годину за “Asa
osiguranje” d.d. Sarajevo (у даљем тексту: Друштво) као
први допринос Заштитном фонду Републике Српске (у
даљем тексту: Заштитни фонд).
II
Допринос у паушалном износу од 1.644,84 КМ одређен
je у складу са чланом 12. Правилника о правилима оснивања и пословања филијала друштава за осигурање у међуентитетском пословању (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 12/13, 26/13 и 91/14).
III
Паушални допринос Друштво је обавезно да плати у
корист Заштитног фонда у двије једнаке мјесечне рате, од
којих прва доспијева 31.12.2014. године, а друга 05.01.2015.
године.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће
се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: УО-29/14
24. децембар 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Бранка Бодрожа, с.р.

На основу члана 7. став 2. алинеје 7. и 10, члана 54.
став 13. алинеје 2. и 10, а у вези са чланом 59. став 1.
Закона о друштвима за осигурање (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 17/05, 1/06, 64/06 и 74/10), члана
6. став 2, чл. 7. и 8. и члана 42. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 36/09 и 52/11), а у вези са чл. 60.
и 61. Правилника о контном оквиру и садржини рачуна
у контном оквиру за друштва за осигурање (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 90/09 и 93/09) и на основу
члана 16. став 1. алинеја 2. Статута Агенције за осигурање
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 30/06), Управни одбор Агенције за осигурање
Републике Српске, на сједници од 24. децембра 2014. године, д о н и о ј е

УПУТСТВО
О ВОЂЕЊУ ВАНБИЛАНСНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ
СРЕДСТАВА И ОБАВЕЗА ПОВЕЗАНИХ СА ДАТИМ
ГАРАНЦИЈАМА ДРУШТВА ЗА ОСИГУРАЊЕ

1. Овим упутством прописују се детаљна правила идентификовања и књижења средстава и обавеза у ванбилансним евиденцијама које је друштво за осигурање обавезно
да води у складу са рачуноводственим прописима, а која се
односе на средства и обавезе по основу гаранција које је
друштво за осигурање, правним послом, дало као обезбјеђење извршења обавеза трећих лица.
2. Под правним послом из тачке 1. овог упутства сматрају се облигациони уговори који су закључени између
трећих лица, а по основу којих је друштво за осигурање
гарантовало за извршење обавезе неког од њих.
3. Под датим гаранцијама у смислу овог упутства подразумијева се:
1) хипотека на непокретној имовини у власништву
друштва за осигурање,
2) заложна права на стварима и покретној имовини у
власништву друштва за осигурање,
3) заложна права на хартијама од вриједности у власништву друштва за осигурање (акцијама, обвезницама и другим финансијским инструментима),
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4) депоновање новчаних средстава друштва за осигурање код банака у сврху давања обезбјеђења за обавезе
трећих лица,
5) мјенична и друга јамства дата за обезбјеђење обавеза
трећих лица,
6) преузимање туђе обавезе на испуњење,
7) издавање бланко налога за пренос средстава од стране друштва за осигурање, стављених на располагање повјериоцима трећих лица за која друштво за осигурање гарантује и
8) пренос права из полисе осигурања којим је осигурана имовина друштва за осигурање у корист повјерилаца
трећих лица и сл.
4. Сматра се да су гаранције из тачке 3. овог упутства
дате и у случају када друштво за осигурање није закључило
писмени уговор, али је предузело било коју од радњи које
повјериоцима трећих лица даје основ за располагање средствима друштва за осигурање.
5. Средства и обавезе по основу датих гаранција, у ванбилансној евиденцији, књиже се на рачунима групе 88 Ванбилансна актива и 89 - Ванбилансна пасива.
6. Обавеза за књижење из тачке 5. овог упутства настаје
даном закључења правног посла из тачке 2. овог упутства
или даном предузимања радње из тачке 4. овог упутства,
а књижење се врши у роковима одређеним прописима из
рачуноводства.
7. Друштво за осигурање је обавезно:
1) да податке о датим гаранцијама искажу у Билансу
стања на позицијама “Ванбилансна актива” АОП 063 и
“Ванбилансна пасива” АОП 175 и да сваку појединачну гаранцију детаљно образложи у напоменама уз финансијске
извјештаје,
2) да сваке пословне године у складу са прописима који
регулишу вођење Централног регистра кредита пословних субјеката и физичких лица у БиХ прибавља и Агенцији доставља извјештаје о укупним текућим задужењима
Друштва која се воде у Централном регистру кредита пословних субјеката и физичких лица у Босни и Херцеговини
(у даљем тексту: Извјештај), са стањем на дан 30. јун и 31.
децембар и
3) да копију Извјештаја из подтачке 2. ове тачке који се
односи на стање текућих задужења на дан 31. децембар достави изабраном независном ревизору за потребе ревизије
годишњих финансијских извјештаја.
8. Извјештаје из тачке 7. подтачка 2. овог упутства
друштво за осигурање је обавезно да доставља Агенцији
како слиједи:
1) Извјештај са стањем на дан 30. јун најкасније до 31.
јула текуће пословне године и
2) Извјештај са стањем на дан 31. децембар најкасније
до 31. јануара наредне пословне године.
9. Примјена овог упутства се односи и на финансијске
извјештаје који се састављају за 2014. годину.
10. Ово упутство ступа на снагу 8 (осмог) дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: УО-30/14
24. децембра 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Бранка Бодрожа, с.р.

На основу члана 190. став 1. Закона о општем управном поступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
13/02, 87/07 и 50/10), члана 7. став 2. алинеја 7. Закона о
друштвима за осигурање (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 17/05, 1/06, 64/06 и 74/10) и чл. 2. и 6, у вези са
чланом 13. Правилника о условима за стицање и повлачење
звања овлашћеног актуара (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 57/06 и 71/08, у даљем тексту: Правилник),
рјешавајући по захтјеву Наташе (Петар) Тешић из Бијељине за издавање овлашћења за обављање актуарских послова, Агенција за осигурање Републике Српске (у даљем тексту: Агенција) д о н о с и

29.12.2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

РЈЕШЕЊЕ
1. Издаје се овлашћење за обављање актуарских послова Наташи (Петар) Тешић из Бијељине.
2. На основу овог рјешења извршиће се упис у Регистар
овлашћених актуара код Агенције за осигурање Републике
Српске.
3. Одређује се регистарски број уписа: РА-41.
4. Ово рјешење објављује се у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
5. Ово рјешење је коначно.
Број: 05-529-3/14
23. децембра 2014. године
Бања Лука

Директор,
Божана Шљивар, с.р.

Фонд здравственог осигурања Републике Српске
На основу чл. 48, 56, 57. и 58. 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), а
у складу са чланом 125. 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 LI сједници,
одржаној 15.12.2014. године, д о н и о ј е

П РА В И Л Н И К
O ПРИНЦИПИМА, УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА
ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА СА ДАВАОЦИМА
ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
У 2015. ГОДИНИ

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(1) Овим правилником уређују се принципи, услови
и критеријуми за закључивање уговора о пружању здравствене заштите осигураним лицима (у даљем тексту: Правилник) између Фонда здравственог осигурања Републике
Српске (у даљем тексту: Фонд) и здравствених установа у
Републици Српској - јавних и приватних (у даљем тексту:
давалац услуга) у 2015. години.
(2) Износ планираних новчаних средстава за уговарање
са даваоцима услуга у 2015. години утврђен је финансијским планом Фонда.
Члан 2.
Поједини појмови (термини) коришћени у овом правилнику имају сљедеће значење:
а) породична/општа медицина је основни облик организовања примарног нивоа здравствене заштите, гдје тим
породичне медицине чини прву линију контакта и уласка
осигураних лица Фонда у систем здравствене заштите,
б) тим породичне медицине (ТПМ) је основни облик
организовања примарног нивоа здравствене заштите, а
чији су носиоци верификовани од стане Фонда,
в) примарни ниво здравствене заштите је основна
здравствена заштита заснована на практичним, научно
доказаним и социјално прихватљивим методама и технологији која је универзално приступачна појединцима и
породицама. То је први ниво контакта са здравственим системом, односно однос између корисника и даваоца услуге,
г) секундарна и терцијарна (болничка) здравствена заштита је специјализована, односно високоспецијализована
здравствена заштита која обухвата сложене, односно најсложеније методе и поступке дијагностике, лијечења и рехабилитације,
д) номенклатура здравствених услуга је акт којим се
регулишу врсте здравствених услуга по рефералним нивоима,
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ђ) цјеновник је акт Фонда којим се утврђују цијене
здравствених услуга, односно медицинских средстава,
е) дијагностички сродне групе (DRG) означавају групе
сличних дијагноза и користе се за плаћање акутног болничког лијечења,
ж) финансијски план Фонда је акт Фонда усвојен од
стране Управног одбора Фонда, уз сагласност Владе Републике Српске, који садржи процјену прихода и расхода
здравственог осигурања за 2015. годину, а који је сачињен у
складу са Законом о буџетском систему Републике Српске,
з) стандард здравствене заштите је стандард којим се
под једнаким условима здравствена заштита обезбјеђује
свим осигураним лицима,
и) норматив здравствене заштите представља нормално вријеме за извршење прописаног радног задатка, који је
исказан Стандардом здравствене заштите и састав радног
тима који учествује у пружању здравствене услуге, исказаног броја осигураних лица по једном радном тиму или
бројем постеља на један радни тим и временом трајања
пружања услуга по једном осигураном лицу, а које доноси
Министарство,
ј) развојни национални пројекти су пројекти одобрени
од стране Министарства и који се спроводе на територији
Републике Српске,
к) осигурано лице је лице којем је тај статус утврђен
од стране Фонда и које је као такво евидентирано у Фонду,
л) регистровано лице је лице које је извршило избор
доктора у складу са Правилником о садржају, обиму и начину остваривања права на здравствену заштиту,
љ) верификовано лице је лице чију је регистрацију потврдио Фонд у складу са Правилником о садржају, обиму и
начину остваривања права на здравствену заштиту,
м) становник, у смислу овог правилника, јесте осигурано и неосигурано лице чију је регистрацију потврдио Фонд,
н) општа капитација и коефицијент тежинске капитације су параметри којим се на основу добне групе, односно
полне скупине, регистрованог, односно верификованог становништва утврђује износ уговорених средстава за лијекове који се издају на рецепт, као и распоред средстава примарне здравствене заштите у ТПМ,
њ) релативна вриједност бода је вриједност бода коју
сваки мјесец утврђује Фонд и на основу тога врши плаћање
даваоцима услуга у болничком сектору по моделу 2,
о) понуда представља преглед и структуру здравствених услуга које ће давалац услуге пружати осигураним лицима Фонда у 2015. години и
п) ино-осигураник је корисник здравственог осигурања
по међународним конвенцијама.
II - ПРИНЦИПИ УГОВАРАЊА СА ДАВАОЦИМА
УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Члан 3.
Принципи уговарања са даваоцима услуга у Републици
Српској су:
а) равноправност јавних и приватних давалаца услуга,
б) уговарање по рефералним нивоима здравствене заштите,
в) уговарање плаћања за примарни ниво здравствене заштите по буџетском начину плаћања,
г) уговарање плаћања за секундарни и терцијарни ниво
здравствене заштите по комбинованом начину плаћања и
д) уговарање у складу са стандардима и нормативима
здравствене заштите.
III - УСЛОВИ ЗА ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА СА
ДАВАОЦИМА УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
Члан 4.
(1) Услов за закључивање уговора са даваоцем здравствених услуга је да давалац здравствених услуга испуња-

20

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

117

29.12.2014.

ва услове за обављање здравствене дјелатности прописане
законом којим се уређује здравствена заштита и прописима
за спровођење тог закона.
(2) Давалац здравствених услуга обавезан је да организује радно вријеме које задовољава потребе осигураних
лица, у складу са законом којим се уређује здравствена заштита.

Члан 9.
За услуге које је давалац услуга из претходног члана
овог правилника уговорио, а није оспособљен да их извршава, дужан је да закључи уговор, у правилу, са територијално
најближим даваоцем услуга (јавним или приватним) који
испуњава прописане услове за рад, тако да корисници те
услуге не плаћају, већ их остварују на основу упутнице.

IV - КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ УГОВОРЕНИХ
СРЕДСТАВА СА ДАВАОЦИМА УСЛУГА У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Члан 10.
Хитна медицинска помоћ уговара се на основу броја
становника у складу са Правилником о основима стандарда
и норматива здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања, али:
(а) дом здравља који има мање од 10% тима за хитну
медицинску помоћ уговара средства у висини средстава за
једну трећину тима хитне медицинске помоћи,
(б) дом здравља који има од 10% до 50% тима по стандардима хитну медицинску помоћ уговара у висини средстава за једну половину тима хитне медицинске помоћи,
(в) дом здравља који има више од 50%, а мање од 100%
тима по стандардима, хитну медицинску помоћ уговара у
висини средстава за један тим хитне медицинске помоћи,
(г) дом здравља на подручју територијалне заједнице у
којој је организован рад универзитета или организационе
јединице универзитета са више од 2000 редовних студената
средства за услуге хитне медицинске помоћи (ХМП), хигијенско-епидемиолошке здравствене заштите (ХЕЗ), услуге заштите и унапређења менталног здравља (ЦМЗ) уговара
сразмјерно укупном броју становника који су са активним
пребивалиштем регистровани код надлежног органа.

IV - 1. Примарни ниво здравствене заштите
Члан 5.
(1) Уговарање услуга примарног нивоа здравствене заштите врши се са:
а) домом здравља,
б) амбулантом породичне медицине и
в) апотеком.
(2) Структура и садржај примарног нивоа здравствене
заштите дефинисани су чланом 36. Закона о здравственој
заштити.
Члан 6.
Критеријуми за уговарање висине средстава са даваоцем услуга на примарном нивоу здравствене заштите за
2015. годину су:
а) 1) цијена тима у односу на стандард у складу са Правилником о основима стандарда и норматива здравствене
заштите из обавезног здравственог осигурања и
2) број осигураних лица или становника;
б) општа капитација и коефицијент тежинске капитације по добним групама за утврђивање висине средстава
која се уговарају за ТПМ сљедеће вриједности:
Р. бр.
1.
2.
3
4.
5.
6.

Добна скупина
0-1
2-6
7-15
16-30
31-64
65 и више

Тежински коефицијент капитације
2,73
2,02
0,94
0,99
1,67
2,56

Члан 7.
(1) Са домом здравља се, на основу броја осигураних
лица, уговарају услуге:
а) породичне медицине (за тимове породичне медицине
- ТПМ),
б) лабораторијске дијагностике,
в) РТГ и УЗВ дијагностике,
г) стоматологије (превентивне, дјечије, опште и оралне
хирургије) и
д) прописивања лијекова на рецепт.
(2) Са домом здравља се, на основу броја становника,
уговарају услуге:
а) хитне медицинске помоћи - ХМП,
б) хигијенско-епидемиолошке заштите - ХЕЗ,
в) рехабилитације у заједници - ЦБР и
г) заштите и унапређења менталног здравља - ЦМЗ.

ге:

Члан 8.
Са амбулантом породичне медицине уговарају се услу-

а) породичне медицине (за тимове породичне медицине
- ТПМ),
б) лабораторијске дијагностике,
в) РТГ и УЗВ дијагностике и
г) прописивања лијекова на рецепт.

Члан 11.
(1) Са домом здравља уговара се вршење санитетског
превоза осигураних лица Фонда у медицински индикованим случајевима регулисаним чланом 43. Правилника о
садржају, обиму и начину остваривања права на здравствену заштиту, по извршеној услузи, односно испостављаним
фактурама из средстава која су финансијским планом Фонда планирана за превоз.
(2) Са домом здравља уговара се и вршење превоза осигураних лица Фонда на дијализу из средстава која су финансијским планом Фонда планирана за дијализу и превоз
на дијализу.
Члан 12.
(1) Услуге рехабилитације у заједници уговарају се на
основу броја становника на подручју дома здравља.
(2) Дом здравља може да уговара дјелатност рехабилитације у заједници и за друге домове здравља који нису
оспособљени за пружање услуга из ове дјелатности.
Члан 13.
(1) Услуге заштите и унапређења менталног здравља
уговарају се на основу броја становника на подручју дома
здравља.
(2) Дом здравља може да уговара дјелатност заштите и
унапређења менталног здравља и за друге домове здравља
који нису оспособљени за пружање услуга из ове дјелатности.
Члан 14.
(1) Услуге хигијенско-епидемиолошке здравствене заштите уговарају се на основу броја становника на подручју
дома здравља, односно броја тимова утврђених на основу
стандарда и норматива.
(2) Дом здравља може да уговара дјелатност хигијенско-епидемиолошких услуга и за друге домове здравља који
нису оспособљени за пружање услуга из ове дјелатности.
Члан 15.
(1) Услуге стоматолошке здравствене заштите уговарају
се на основу броја осигураних лица, односно бројa тимова
утврђених на основу стандарда и норматива.
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(2) Дом здравља може да уговара стоматолошку здравствену заштиту и за друге домове здравља који нису оспособљени за пружање услуга из ове дјелатности.
IV - 2. Педијатрија и гинекологија
Члан 16.
(1) Критеријуми за утврђивање висине средстава за
услуге из области педијатрије и гинекологије су:
а) цијена тима за дјелатност педијатрије и гинекологије по стандардима утврђеним у складу са Правилником
о основима стандарда и норматива здравствене заштите из
обавезног здравственог осигурања по вриједности бода од
1,00 КМ и
б) број евидентираних осигураних лица за тимове доктора педијатара и доктора гинеколога.
(2) Са даваоцима услуга из области педијатрије и гинекологије се поред пружања пакета услуга из ових области
уговара и прописивање лијекова на рецепт.
(3) Критеријуми за утврђивање висине средстава за
лијекове из става 2. овог члана одређују се највише до висине трошкова за лијекове из претходне године.
(4) Са даваоцима услуга из области педијатрије и гинекологије се поред пружања пакета услуга из ових области
за евидентирана лица уговара пружање услуга из наведених области и ино-осигураницима.
IV - 3. Апотеке
Члан 17.
(1) Са апотекама које испуњавају прописане услове
уговара се снабдијевање осигураних лица лијековима и медицинским средствима који су утврђени Листом лијекова,
односно Листом медицинских средстава.
(2) Уговорену накнаду апотеци за издавање лијекова на
рецепт утврђује Фонд посебним актом.
(3) Референтна цијена лијекова са Листе лијекова
утврђује се у складу са законом и подзаконским актима који
регулишу ову материју.
IV - 4. Консултативно-специјалистичка заштита и
дијагностичке процедуре
Члан 18.
(1) Закључени уговори са даваоцима услуга консултативно-специјалистичке заштите по пакету услуга из области: интерна медицина, општа хирургија, пнеумофтизиологија, неурологија, оториноларингологија, офталмологија,
ортопедија, урологија, дерматовенерологија, кардиологија
и онкологија примјењују се и у 2015. години по вриједности бода од 0,95 КМ.
(2) Са даваоцима услуга из области наведених у претходном ставу се поред пружања пакета услуга из ових области уговара пружање услуга и ино-осигураницима.
IV - 5. Секундарна и терцијарна (болничка)
здравствена заштита
Члан 19.
Услуге секундарне и терцијарне (болничке) здравствене
заштите уговарају се са болницом, специјалистичким центром, специјалистичком амбулантом, заводом и другим здравственим установама за дјелатности за које су оспособљене.
Члан 20.
(1) Фонд са даваоцима услуга секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите, у оквиру средстава предвиђених финансијским планом Фонда, уговара:
а) пружање услуга које су садржане по DRG номенклатури (акутно болничко лијечење),
б) пружање услуга по начину плаћања по услузи,
в) пружање услуга по начину плаћања по уговореној
цијени која не може бити већа од цијене из Цјеновника
Фонда и
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г) пружање услуга по буџетском начину плаћања.
(2) Пружање услуга из става 1. тачка в. овог члана врши
се на основу одлуке надлежне комисије Фонда.
(3) Начини плаћања из става 1. овог члана детаљније су
регулисани посебним актом Фонда.
(4) Уколико се у току 2015. године уведу нове процедуре, давалац услуга из става 1. овог члана ће за пружање
истих обезбиједити сагласност Министарства здравља и
социјалне заштите Републике Српске.
Члан 21.
Са болницом се уговара вршење превоза осигураних
лица Фонда до и из других болница у медицински индикованим случајевима регулисаним Правилником о садржају,
обиму и начину остваривања права на здравствену заштиту,
по извршеној услузи, односно испостављаним фактурама
из средстава која су финансијским планом Фонда планирана за превоз.
IV - 6. Уговарање спровођења пројеката
Члан 22.
(1) Фонд може да закључи посебан уговор за спровођење пројеката из области здравствене заштите под условима да:
а) се пројекти израде по методологији утврђеној од
стране Фонда и
б) Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске претходно да сагласност за спровођење пројекта за текућу годину.
(2) Уговор се може закључити по критеријумима који
се дефинишу у складу са елементима који су утврђени у
пројекту за текућу годину у којој се пројекaт спроводи.
IV - 7. Уговарање са осталим даваоцима услуга у
Републици Српској
Члан 23.
Фонд ће уговарати пружање здравствених услуга осигураним лицима са осталим даваоцима услуга (заводима,
институтима, специјализованим установама за рехабилитацију и другим специјализованим установама) по рефералним нивоима здравствене заштите, на основу стандарда и
норматива здравствене заштите, броја верификованих осигураних лица, цијене тима, цијене болнички опскрбљеног
дана (БОД), цијене услуге утврђене у Цјеновнику Фонда у
оквиру финансијски планираних средстава у складу са реализацијом из претходне године.
Члан 24.
Са испоручиоцима медицинских средстава који испуњавају прописане услове у складу са позитивним законским прописима и општим актима Фонда уговара се снабдијевање медицинским средствима.
V - ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
По захтјевима и исказаним потребама даваоца услуга,
а у складу са прописима који регулишу систем јавних набавки у БиХ, Фонд ће вршити набавку лијекова, санитетског, медицинског, уградбеног и другог материјала који су
утврђени као право из обавезног здравственог осигурања.
Члан 26.
Фонд ће тромјесечно пратити промјену броја верификованих осигураних лица код даваоца услуга, те по том
основу вршити пропорционално усклађивање уговорених
средстава у случају да се број верификованих осигураних
лица промјени за више од ± 3%.
Члан 27.
Амбуланта породичне медицине има обавезу да се придржава прописаних правила о начину координације рада
здравствених установа на примарном нивоу здравствене
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заштите која прописује директор дома здравља, у складу са
чланом 56. Закона о здравственој заштити.
Члан 28.
(1) За услуге које је давалац услуга уговорио, а тренутно није у могућности да их извршава, дужан је да закључи
уговор, у правилу, са најближим даваоцем услуга (јавним
или приватним) који испуњава прописане услове за рад,
тако да корисници те услуге не плаћају, већ их остварују на
основу упутнице.
(2) Трошкови пружених услуга ће се плаћати из средстава уговорног даваоца услуга уколико исти нису плаћени
по основу уговора између даваоца услуга из става 1. овог
члана.
Члан 29.
(1) Фонд са даваоцем услуга уговара ризик прекорачења трошкова код прописивања лијекова на рецепт, осим
за одређене лијекове из групе цитостатика, опијатних аналгетика, антиепилептика, антипаркинсоника, психолептика
и имуносупресива.
(2) Списак лијекова за које се не уговара ризик прекорачења трошкова налази се у Прилогу број 1. и чини саставни
дио овог правилника.
(3) Доктори који су од стране Фонда овлашћени за прописивање лијекова на рецепт дужни су да воде Регистар
осигураних лица којима се у терапији прописују лијекови
из става 2. овог члана.
(4) Ризик прекорачења трошкова из става 1. овог члана
дијели се у сразмјери 70% здравствене установе примарног
нивоа, а 30% здравствене установе болничке/КСЗ здравствене заштите.
Члан 30.
Финансијска структура уговора са даваоцем услуга
на примарном нивоу исказује се на посебним обрасцима
Фонда према дјелатностима из члана 7. овог правилника, а
исказује се за сваки тим породичне медицине.
Члан 31.
Уколико након распоређивања средстава за примарну
здравствену заштиту по критеријумима утврђеним овим
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правилником преостане финансијских средстава у односу
на средства планирана финансијским планом за примарну
здравствену заштиту за 2015. годину, преостала средства ће
се, као додатна средства, уговарати са домовима здравља по
принципима које одреди Влада Републике Српске.
VI - КОНТРОЛА ИЗВРШЕЊА И ПОВРЕДА
УГОВОРЕНИХ ОБАВЕЗА
Члан 32.
(1) Овлашћени радници Фонда за контролу, за вријеме трајања уговора, вршиће сталну контролу код давалаца
услуга са аспекта законитог, правилног и досљедног извршења обавеза из закључених уговора.
(2) Даваоци услуга дужни су уредно водити потребне
евиденције, као и медицинску, финансијску и другу документацију везану за спровођење уговора.
(3) Приликом контроле од стране овлашћених радника
Фонда за контролу, давалац услуга је дужан дати на увид
сву тражену документацију како би се могла извршити квалитетна контрола.
(4) Поступак и начин вршења контроле регулисан је посебним актом Фонда.
Члан 33.
Повреде уговорених обавеза, уговорне казне и раскид
уговора поближе се дефинишу уговором између Фонда и
давалаца услуга.
VII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
За прва три мјесеца наредне године финансирање
пружања здравствене заштите може се вршити на основу
просјечно остварене мјесечне накнаде у претходној години.
Члан 35.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/002-9707-8/14
15. децембра 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Оливера Марковић, с.р.
Прилог број 1.

ЦИТОСТАТИЦИ
АТС
L01BA01
L01CB01
L01XX05
L02BA01
L02BB03
ИНДИКАЦИЈА
L02BG03
ИНДИКАЦИЈА
L02BG04
L01BB02

INN
Облик лијека
Доза
Припадност Листи
метотрексат
таблете
2,5 mg
A
етопозид
капсуле
50 mg
A
хидроксикарбамид
капсуле
500 mg
A
тамоксифен
таблете
10 mg; 20 mg
A
бикалутамид1
филм-таблете
50 mg; 150 mg
A
1 – Лијечење хормонски зависног метастатског рака простате (C61) уз препоруку специјалисте онколога
анастразол2
филм-таблете
1 mg
А
ексеместан2
обложене таблете 25 mg
A
2 – Лијечење хормонски зависног метастатског карцинома дојке (C50) након неуспјеха терапије са
тамоксифеном или контраиндикације за тамоксифен код постменопаузалних жена уз препоруку специјалисте
онколога
летрозол
таблете
2,5 mg
A
меркаптопурин
таблете
50 mg
A1

ОПИЈАТНИ АНАЛГЕТИЦИ
ATC
N02AA01

INN
морфин1

Облик лијека
капсуле
сируп
орални раствор
оралне капи

Доза
20 mg; 50 mg
10 mg/5ml
10 mg/5 ml; 30 mg/5
ml
20 mg/ml

Припадност Листи
A
A
A
A

29.12.2014.
N02AB03

ИНДИКАЦИЈА

N02AX02
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фентанил1
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трансдермални
фластер

50 mcg/h
A
25 mcg/h
A
75 mcg/h
A
100 mcg/h
A
1 - За лијечење хроничног умјерено јаког до јаког канцерског бола на тзв. трећој аналгетичкој степеници
(С00-С97). Након што су исцрпљене друге фармакотерапијске могућности у лијечењу бола, а на препоруку
специјалисте неуролога или анестезиолога, у терапији: тешког неуропатског бола (неспецифична неуралгија)
(М79.2), постхерпетичке неуралгије (G53.0), тригеминалне неуралгије (G50.0), диабетичке амиотрофије
(G73.0), болних поремећаја оптичког нерва (Н47.0), каузалгије (G56.4), спондилодисцитиса (М50.1 и М51.1),
дерматополиомиозитиса (М33.0) и посттрауматске неуралгије
трамадол1
капусле
50 mg
A
филм-таблете
100 mg
A
оралне капи,
100 mg/ml
A
раствор
супозиторије
100 mg
A
таблете са
100 mg; 150 mg;
A
модификованим
200 mg
ослобађањем

АНТИЕПИЛЕПТИЦИ
ATC
N03AA02
N03AE01

фенобарбитон
клоназепам

N03AF01

карбамазепин

N03AF02
N03AG01

окскарбамазепин
натријум-валпроат

N03AG01
N03AX09

валпроинска киселина
ламотригин1

N03AG04
N03AX11

вигабатрин2
топирамат2

ИНДИКАЦИЈА

1 – Епилепсија (G40)
2 – За болеснике са епилепсијом рефрактерном на друге антиепилептике, по препоруци педијатра или
неуролога/неуропсихијатра
филм-таблете
250 mg; 500 mg;
A
леветирацетам1
1000 mg
капсуле
100 mg; 300 mg;
Б
габапентин1
400 mg

N03AX14
N03AX12

INN

Облик лијека
таблете
таблете
таблете
таблете са
продуженим
ослобађањем
сируп
oрална суспензија
таблете са
продуженим
ослобађањем
сируп
таблете

100 mg
0,5 mg
2 mg
200 mg
400 mg

Доза

Припадност Листи
A
A1
A
A
A

100 mg/5 ml
60 mg/ml
300 mg; 500 mg

A1
A
A

300 mg/5 ml
25 mg; 50 mg; 100
mg
таблете за жвакање 5 mg
пулвис
500 mg
таблете
25 mg; 50 mg; 100
mg; 200 mg

A1
A
A
A1
A

АНТИПАРКИНСОНИЦИ
ATC
N04AA02
N04BA02
N04BC01
N04BC04
N04BC05
ИНДИКАЦИЈА
N04BA03

ИНДИКАЦИЈА

INN
бипериден
леводопа, бензеразид

Облик лијека
таблете
таблете
капсуле
таблете
филм-таблете

Доза
Припадност Листи
2 mg
A
(100 + 25) mg
A
(100 + 25) mg
A1
бромокриптин
2,5 mg
A
ропинирол1
0,25 mg; 0,5 mg; 1
A
mg; 2 mg; 5 mg
прамипексол1
таблете
0,25 mg; 1 mg
A
1 – Само за лијечење узнапредовалог стадијума Паркинсонове болести (G20), по препоруци неуролога
леводопа, карбидопа, ентакапон2
филм-таблете
(50 + 12,5 + 200) mg Б
(100 + 25 + 200) mg
(150 + 37,5 + 200)
mg
2 – Након исцрпљених терапијских могућности лијечења Паркинсонове болести (G20) антипаркинсоницима
прве линије, уз препоруку специјалисте неуролога

ПСИХОЛЕПТИЦИ
ATC
N05AB02

INN
флуфеназин

Облик лијека
oбложене таблете

Доза
2,5 mg; 5 mg

Припадност Листи
A
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N05AD01
N05AH02
N05AN01
N05BA01
N05BA12

халоперидол
клозапин
литијум карбонат
диазепам1
алпразолам

ИНДИКАЦИЈА
N05BA01

1 – Шизофренија, поремећаји слични шизофренији (F20 – F29)
диазепам2
микроклизма

ИНДИКАЦИЈА
N05AA01
N05BA09
ИНДИКАЦИЈА
N05AX08

2 – По препоруци педијатра или неуролога
хлоропромазин
таблете
25 mg
A
таблете
10 mg; 20 mg
A1
клобазам3
3 – Као помоћна терапија у лијечењу епилепсије (G40), по препоруци педијатра или неуролога
рисперидон1
филм-таблете
1 mg; 2 mg; 3 mg;
Б
4 mg
распадљиве
0,5 mg; 1 mg; 2 mg
таблете за уста
золпидем
филм-таблете
5 mg; 10 mg
Б

N05CF02

таблете
таблете
капусле, таблете
таблете
таблете
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2 mg; 10 mg
25 mg; 100 mg
300 mg
10 mg
0,25 mg; 0,5 mg;
1mg

A
A
A
A
A

5 mg/2,5 ml; 10
mg/2,5 ml

A1

ИМУНОСУПРЕСИВИ
АТС
L04AA01

циклоспорин1

L04AA05
L04AA06
L04AA06

такролимус1
микофенолат мофетил1
микофенолна киселина1

L04AA10
ИНДИКАЦИЈЕ

INN

ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ РЕГИСТРА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА
КОЈЕ СЕ НЕ РАДЕ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2014. ГОДИНУ

I
Усваја се Регистар здравствених услуга које се не раде
у здравственим установама у Републици Српској за 2014.
годину, разврстане по дјелатностима здравствене заштите,
како слиједи:

7010000
7010036
7010001
7010002
7010003
7010037

Доза
25 mg; 50 mg; 100
mg
100 mg/ml; 50 ml
0,5 mg; 1 mg; 5 mg
250 mg
180 mg; 360 mg

Припадност Листи
A

орални раствор
капсуле
A
капсуле
A
гастрорезистентне
A
таблете
сиролимус1
таблете
1 mg
A1
1 - Аутоимуне болести, хронична бубрежна инсуфицијенција (N18), трансплантација органа (Z94)

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 и 106/09), 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) и члана 6. став 2. Правилника о коришћењу здравствене заштите изван Републике
Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/11
и 72/12), Управни одбор Фонда здравственог осигурања
Републике Српске, на LI сједници, одржаној 15.12.2014.
године, д о н и о ј е

7001
7010001
7010

Облик лијека
капсуле

ТРАНСПЛАНТАЦИЈА ОРГАНА
ТРАНСПЛАНТАЦИЈА СВИХ ОРГАНА
КАРДИОВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА
КАРДИОХИРУРШКИ ЗАХВАТИ НА ВАЛВУЛАМА
КАРДИОХИРУРШКА ПЛАСТИКА МИТРАЛНЕ
ВАЛВУЛЕ
КАРДИОХИРУРШКА ПЛАСТИКА ТРИКУСПИДАЛНЕ ВАЛВУЛЕ
КАРДИОХИРУРШКА УГРАДЊА 1 ВАЛВУЛЕ СА
ПЛАСТИКОМ ТРИКУСПИДАЛНОГ УШЋА
КАРДИОХИРУРШКА УГРАДЊА 1 ВАЛВУЛЕ
КАРДИОХИРУРШКА УГРАДЊА 1 ВАЛВУЛЕ СА
ПЛАСТИКОМ МИТРАЛНОГ УШЋА

7010004
7010005
7010006
7010007
7010008
7010009

7010010

7010011
7010012
7010013
7010014
7010015
7010017
7010019
7010020
7010034
7010035
7010038

КАРДИОХИРУРШКА УГРАДЊА 2 ВАЛВУЛЕ СА
ПЛАСТИКОМ ТРИКУСПИДАЛНОГ УШЋА
КАРДИОХИРУРШКА УГРАДЊА 2 ВАЛВУЛЕ
КАРДИОХИРУРШКО РЈЕШАВАЊЕ BY-PASS И
АНЕУРИЗМЕ АСЦЕДЕНТНЕ АОРТЕ
АОРТОКОРОНАРНИ BY-PASS
АОРТОКОРОНАРНИ BY-PASS СА УГРАДЊОМ 1
ВАЛВУЛЕ
АОРТОКОРОНАРНИ BY-PASS СА АНЕУРИЗЕКТОМИЈОМ
КАРДИОХИРУРШКО РЈЕШАВАЊЕ АНЕУРИЗМЕ И ДИСЕКЦИЈЕ АСЦЕДЕНТНЕ АОРТЕ (ТИП
II) ПО DE BAKEY STANFORD A - ЕКСКЛУЗИЈА
ДИСЕКЦИЈЕ УЗ ДИРЕКТНУ SUTURU I PATCH
ПЛАСТИКУ
КАРДИОХИРУРШКО РЈЕШАВАЊЕ АНЕУРИЗМЕ
И ДИСЕКЦИЈЕ АСЦЕДЕНТНЕ АОРТЕ (ТИП II)
ПО DE BAKEY STANFORD A, ПО BENTАLU У
ЦИРКУЛАРНОМ АРЕСТУ
КАРДИОХИРУРШКО РЈЕШАВАЊЕ АНЕУРИЗМЕ
ЛИЈЕВЕ КОМОРЕ (АНЕУРИЗМЕКТОМИЈА)
КАРДИОХИРУРШКО РЈЕШАВАЊЕ ASD
КАРДИОХИРУРШКО РЈЕШАВАЊЕ VSD
КАРДИОХИРУРШКО РЈЕШАВАЊЕ TETRALOGIA
FALLOT
СУПРАРЕНАЛНА АНЕУРИЗМА АБДОМИНАЛНЕ
АОРТЕ СА ОПЕРАЦИЈОМ И УГРАДЊА ГРАФТА
КАРДИОХИРУРШКО РЈЕШАВАЊЕ УРОЂЕНИХ
ИЛИ СТЕЧЕНИХ МАНА
КАРДИОХИРУРШКО РЈЕШАВАЊЕ АНЕУРИЗМЕ
И ДИСЕКЦИЈЕ AСЦЕДЕНТНЕ АОРТЕ (ТИП II)
ПО DE BAKEY STANFORD A, СА ИНТЕРПОЗИЦИЈОМ ТУБУС ГРАФТА
ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОШКО ИСПИТИВАЊЕ СРЦА
РАДИОФРЕКВЕНТИВНА АБЛАЦИЈА СРЧАНИХ
АРИТМИЈА
ПЕРКУТАНА ТРАНС-КАТЕТЕРСКА ИМПЛАНТАЦИЈА АОРТНЕ ВАЛВУЛЕ (TAVI)
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7010039
7010040
7010041
7010042
7010043
7010044
7010045
7010046
7010049
7010050
7010051
7010052
7010053
7020
7020002
7020003
7020005
7020006
7020042
7020008
7020009
7020013
7020022
7020023
7020024
7030
7030003
7030001
7030002
7030006
7030009
7030024

7030027

7030028
7040
7040018
7040019
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ПЕРКУТАНА ТРАНС-КАТЕТЕРСКА КОРЕКЦИЈА
МИТРАЛНЕ ВАЛВУЛЕ
ПЕРКУТАНА ТРАНС-КАТЕТЕРСКА ИМПЛАНТАЦИЈА ПУЛМОНАЛНЕ ВАЛВУЛЕ (TPVI)
ПЕРКУТАНО ТРАНС-КАТЕТЕРСКО ЗАТВАРАЊЕ
ВАЛВУЛАРНОГ ЦУРЕЊА
ПЕРКУТАНО ТРАНС-КАТЕТЕРСКО ЗАТВАРАЊЕ
ПЕРЗИСТЕНТНОГ FORAMEN OVALE (PFO)
ПЕРКУТАНО ТРАНС-КАТЕТЕРСКО ЗАТВАРАЊЕ
АТРИЈАЛНОГ СЕПТАЛНОГ ДЕФЕКТА
ПЕРКУТАНО ТРАНС-КАТЕТЕРСКО ЗАТВАРАЊЕ
ЛИЈЕВО-ПРЕТКОМОРСКЕ АУРИКУЛЕ
ПЕРКУТАНИ ТРАНС-КАТЕТЕРСКИ ТРЕТМАН
АНЕУРИЗМЕ АОРТЕ
ПЕРКУТАНА ТРАНС-КАТЕТЕРСКА РЕНАЛНА
ДЕНЕРВАЦИЈА
ПРОЦЈЕНА МИОКАРДНЕ ПЕРФУЗИЈЕ КОНТРАСТНОМ ЕХОКАРДИОГРАФИЈОМ У ТОКУ
КОРОНАРОГРАФИЈЕ
БИОПСИЈА МИОКАРДА ПОД КОНТРОЛОМ УЛТРАЗВУКА
ИНТРАОПЕРАТИВНИ ЕХОКАРДИОГРАФСКИ
ПРЕГЛЕД
ПЕРИКАРДИОСКОПИЈА И ЦИЉАНА БИОПСИЈА ПЕРИКАРДА
БИОПСИЈА ПЕРИКАРДА УЗ ФЛУОРОСКОПСКУ
КОНТРОЛУ
НЕУРОХИРУРГИЈА
ОПЕРАЦИЈА ПАРАЛИЗЕ БРАХИЈАЛНОГ ПЛЕКСУСА
НЕУРОТОМИЈА АКЦЕСОРИЈУСА КОД ТОРТИКОЛИСА
ФУНКЦИОНАЛНА НЕУРОХИРУРГИЈА
ОПЕРАЦИЈЕ ЕПИЛЕПСИЈЕ КОД ОДРАСЛИХ И
ДЈЕЦЕ
ОПЕРАТИВНИ ТРЕТМАН ПАРКИНСОНОВЕ БОЛЕСТИ
СТЕРЕОАТАКСИЧНА ОПЕРАЦИЈА ТУМОРА
ЕЛЕКТРОКОАГУЛАЦИЈА GASSEROVOG ГАНГЛИОНА
ЕМБОЛИЗАЦИЈЕ
ЕНЦЕФАЛОКЕЛЕ, КРАНИОСТЕНОЗЕ
ЕНДОСКОПСКЕ ОПЕРАЦИЈЕ
ЕНДОСКОПСКА ОПЕРАЦИЈА ТМ. И ХЕМАТОМА МОЗГА
ЕНДОСКОПСКА ОПЕРАЦИЈА ДРЕНАЖЕ ЛИКВОРА
ОРЛ
НАЗАЛНИ ПРОВОКАЦИОНИ ТЕСТОВИ
ОПЕРАЦИЈА КОНГЕНИТАЛНИХ МАЛФОРМАЦИЈА СПОЉАШЊЕГ СЛУШНОГ КАНАЛА И
СРЕДЊЕГ УХА
ИМПЛАНТАЦИЈА VIBRANT SOUND BRIGDE
ОПЕРАЦИЈА СИНЕХИЈА И ХИПЕРТРОФИЈЕ
СЛУЗНИЦЕ НОСА СА ВИСОКОФРЕКВЕНТНИМ
РАДИОТАЛАСИМА И ЛАСЕРОМ
ЕКСТРАКЦИЈА СТРАНИХ ТИЈЕЛА КОД ДЈЕЦЕ
МЛАЂЕ ОД 1,5 ГОДИНА
ОПЕРАЦИЈА СТЕНОЗЕ ЛАРИНКСА И ТРАХЕЈЕ
(END TO END АНАСТОМОЗЕ)
ЕНДОСКОПСКА ХИРУРГИЈА ЛАРИНКСА (ЕНДОСКОПСКЕ ХОРДОТОМИЈЕ ТИП I-VI, АРИТЕНОИДЕКТОМИЈЕ ПАРЦИЈАЛНЕ И ТОТАЛНЕ,
МЕДИЈАЛИНИЗАЦИЈА ГЛАСНИЦА DEFLUXOM
ИЛИ МАСНИМ ТКИВОМ, МИКРОФЛАПОВИ)
СОФТВЕРСКА КОМПЈУТЕРСКА АНАЛИЗА
ГЛАСА
ПЛАСТИЧНА И РЕКОНСТРУКТИВНА ХИРУРГИЈА
ЛАСЕРСКО ЛИЈЕЧЕЊЕ ЛЕЗИЈА КОЖЕ
МИКРОСКОПОМ КОНТРОЛИСАНА ЕКСЦИЗИЈА
ЛЕЗИЈЕ КОЖЕ

7040020
7040021
7040022
7040023
7040024
7040025
7040026
7040027
7040028
7040029
7050
7050000
7050002
7050006
7050014
7060
7060000
7060001
7060002
7060003
7060010
7060024
7070
7070042
7070043
7070044

7070045

7070046
7070047
7075
7075001
7075002
7075003
7075004
7080
7080000
7080001
7080002
7080004
7080011
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ГРАФТ ЗА СИМБЛЕФАРОН
ЗАТВАРАЊЕ НАЗАЛНЕ ФИСТУЛЕ
РЕПАРАЦИЈА ФАРИНКСА
РЕКОНСТРУКЦИЈА УСТА И УСНИЦЕ
ПРОЦЕДУРЕ ЗА РАСЦЈЕП УСНЕ
ПРОЦЕДУРЕ ЗА РАСЦЈЕП НЕПЦА
ПРОЦЕДУРЕ ЗА ПАРАЛИЗУ ФАЦИЈАЛИСА
МИКРОХИРУРШКЕ АНАСТОМОЗЕ КРВНОГ
СУДА
РЕКОНСТРУКЦИЈА ДОЈКЕ СЛОБОДНИМ
РЕЖЊЕМ
АРТРОПЛАСТИКА ЗГЛОБОВА ШАКЕ
ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА
РЕТРОСТЕРНАЛНА ФАРИНГОЕЗОФАГОКОЛОПЛАСТИКА BY-PASS ПРОЦЕДУРА
ФАРИНГОЛАРИНГОЕЗОФАГЕКТОМИЈА СА
ЛИМФАДЕНЕКТОМИЈОМ
УГРАДЊА PACE MAKER-A СФИНКТЕРНИ АПАРАТ
СТЕНТОВИ ПАНКРЕАСНИХ ПУТЕВА
ТОРАКАЛНА ХИРУРГИЈА
ПАРЦИЈАЛНА РЕКОНСTРУКТИВНА ИНТРАТОРАКАЛНА РЕСЕКЦИЈА ТРАХЕЈЕ
РЕСЕКЦИЈА БИФУРКАЦИЈЕ ТРАХЕЈЕ СА РЕКОНСТРУКЦИЈОМ
ПАРЦИЈАЛНА РЕСЕКЦИЈА ВРАТНОГ ДИЈЕЛА
ТРАХЕЈЕ СА Т-Т АНАСТОМОЗОМ
РЕСЕКЦИЈА ЦЕНТРАЛНЕ КАРИНЕ СА Т-Т АНАСТОМОЗОМ ДЕСНОГ БРОНХА
ЛАСЕР ЕНДОБРОНХИЈАЛНА РЕСЕКЦИЈА
СПЕЦИЈАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ЗАХВАТИ НА
ЈЕДЊАКУ
ХЕМАТОЛОГИЈА
ДИЈАГНОСТИКА (ЦИТОГЕНЕТИКА И МОЛЕКУЛАРНА ДИЈАГНОСТИКА) АКУТНИХ
ЛЕУКЕМИЈА, КАО И ЛИЈЕЧЕЊЕ АКУТНИХ
ЛЕУКЕМИЈА
АЛОГЕНА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА МАТИЧНИХ
ЋЕЛИЈА ХЕМАТОПОЕЗЕ
ЛИЈЕЧЕЊЕ ТЕШКИХ ФОРМИ АПЛАСТИЧНЕ
АНЕМИЈЕ
REAL TIME PCR BCR ABL У ПРАЋЕЊУ ЕФЕКАТА ЛИЈЕЧЕЊА БОЛЕСНИКА СА ХРОНИЧНОМ
МИЈЕЛОИЧНОМ ЛЕУКЕМИЈОМ КОЈИ СУ НА
ТЕРАПИЈИ ИНХИБИТОРИМА ТИРОЗИН КИНАЗЕ
ЦИТОГЕНЕТИКА У ДИЈАГНОСТИЦИ ХРОНИЧНЕ ЛИМФАТИЧНЕ ЛЕУКЕМИЈЕ, МУЛТИПЛОГ
МИЈЕЛОМА И PH НЕГ. МИЈЕЛОПРОЛИФЕРАТИВНИХ ОБОЉЕЊА
ФЕРОКИНЕТИКА
КАРДИОЛОГИЈА
ХОЛТЕР КРВНОГ ПРИТИСКА (ABPM)
КОМПЈУТЕРИЗОВАНИ ЕХОКАРДИОГРАФСКИ
ПРЕГЛЕД ПАЦИЈЕНТА СА СРЧАНИМ МАНАМА
КОМПЈУТЕРИЗОВАНА ЕХОКАРДИОГРАФСКА
ПРОЦЈЕНА
СЕГМЕНТНИ DOPPLER СА АУТОМАТСКИМ
НАПУМПАВАЊЕМ
ЕНДОКРИНОЛОГИЈА
ДЕТЕКЦИЈА GERM-LINE МУТАЦИЈЕ У ПРЕДСТ.
ПОРОДИЦЕ СА НАСЉЕД. ТМ.
РЕСТРИКЦИОНА АНЛИЗА ДНК ФРАГМЕНАТА /
RFLP/
SSCP АНАЛИЗА ДНК ФРАГМЕНАТА
CRF ТЕСТ СА КАТЕТЕРИЗАЦИЈОМ ПЕТРОЗНИХ
СИНУСА CLAMPA МИНИМАЛНОГ МЕТОДА
ХИПЕРГЛИК. CLAMPA
ТРАНСПЛ. КУЛ. ХУМ. ОСТРВАЦА ЕНДОКР.
ПАНКРЕАСА ПОСЛИЈЕ ТРАНСПЛ. ПАНКРЕАСА
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7080012
7080013

7080028
7080029
7080030
7080031
7085
7085001
7085002
7085003
7085004
7085005
7090
7090023
7090024
7090025
7100
7100019
7100020
7100021
7100022
7110
7110004
7110021
7120
7120007
7120011
7120004
7120008
7120039
7120040
7120041
7120042
7120043
7120047
7120012
7120013
7120030
7120031
7140
7140003
7140004
7140000
7140026

КРИОПРЕЗЕРВАЦИЈА КУЛТУРЕ ХУМ. ОСТРВАЦА ЕНДОКРИНОГ ПАНКРЕАСА
ФОРМИРАЊЕ БАНКЕ КРИОПРЕЗЕРВИРАНИХ
ХУМАНИХ ОСТРВАЦА ЕНДОКРИНОГ ПАНКРЕАСА
ХОРМОНСКЕ АНАЛИЗЕ: ПЛАЗМА - РЕНИНСКА
АКТИВНОСТ, АЛДОСТЕРОН, ДИХИДРОАНДРОСТЕНДИОН, СЕРОТОНИН, ХОМОГРАНИН А,
5-HIA, ГАСТРИН
ЕНДОКРИНОЛОШКИ ТЕСТОВИ: CRF ТЕСТ, LH
– RH ТЕСТ
ОСМОЛАЛНОСТ ПЛАЗМЕ И УРИНА, АНТИДИУРЕТСКИ ХОРМОН
ИМУНОЛОШКА ТИПИЗАЦИЈА ДИЈАБЕТЕСА
ТИП 1 (GAD АНТИТИЈЕЛА)
РЕУМАТОЛОГИЈА
HLA ТИПИЗАЦИЈА
ИМУНОЛОШКЕ ПРЕТРАГЕ: U1-RNP, Anti Ro,
Anti La
SACE-ЕНЗИМ
ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТАРЦИЈЕ БИОЛОШКОГ
ЛИЈЕКА
ОДРЕЂИВАЊЕ АНТИТИЈЕЛА НА БИОЛОШКИ
ЛИЈЕК
УРОЛОГИЈА
ИЗУЗЕТНО КОМПЛИКОВАНЕ МУЛТИПЛЕ СТЕНОЗЕ УРЕТРЕ
PEYRONIE БОЛЕСТИ
РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНЕ ЛИМФАДЕНЕКТОМИЈЕ
КОД МЛАЂИХ ПАЦИЈЕНАТА СА ТУМОРОМ
ТЕСТИСА
НЕФРОЛОГИЈА
HLA ТИПИЗАЦИЈА ТКИВА У СКЛОПУ ОБРАДЕ
ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ БУБРЕГА
ОБРАДА ПАЦИЈЕНТА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ
БУБРЕГА КАДА ЈЕ ИСТА КОМПЛИКОВАНА
(НЕПОДУДАРНОСТ КРВНИХ ГРУПА ИЛИ
СЛИЧНО)
БИОПСИЈА ТРАНСПЛАНТИРАНОГ БУБРЕГА
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИСИ РЕЗИСТЕНТНИ НА
ТЕРАПИЈУ
ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО
БИОПСИЈА ХОРИОНСКИХ РЕСИЦА СА ГЕНЕТСКОМ ДИЈАГНОСТИКОМ
ТРИПЛЕ ТЕСТ
ОФТАЛМОЛОГИЈА
ERG - ЕЛЕКТРОРЕТИНОГРАФИЈА
АДАПТОМЕТРИЈА
CATFORD ТЕСТ
ВЕП КОД ДЈЕЦЕ
КЕРАТОПЛАСТИКА - ТРАНСПЛАНТАЦИЈА
РОЖЊАЧЕ
ОПЕРАЦИЈА ОРБИТЕ
ОДСТРАЊЕЊЕ ИНТРАОРБИТАЛНИХ ТУМОРА
ОДСТРАЊЕЊЕ СТРАНИХ ТИЈЕЛА ИЗ ОРБИТЕ
СКЛЕРОПЛАСТИКА
ВИСОКОКАНАЛОСТОМИЈА
ОПЕРАЦИЈЕ КЕРАТОПРОТЕЗЕ
ХИРУРГИЈА РЕФРАКЦИОНИХ ГРЕШАКА
ЛАСЕРСКИ ТРЕТМАН ROP - А
ДУБОКА СКЛЕРОТОМИЈА
ОРТОПЕДИЈА И ТРАУМАТОЛОГИЈА
ПРЕД. ДЕКОМПРЕСИЈА СА ФИКСАЦИЈОМ КОД
ДЕГЕНЕРАТИВНИХ ПРОМЈЕНА
ОСТЕОТОМИЈА ВРАТНЕ И ЛУМБАЛНЕ КИЧМЕ
КОД MORBUS BECHTERI СА ФИКСАЦИЈОМ
ХЕМИПЕЛВЕКТОМИЈА
ОПЕРАЦИЈА СКОЛИОЗЕ САВРЕМЕНИМ ИНСТРУМЕНТАЦИЈАМА

7140027
7140037
7140038
7140039
7140043
7140046
7140047

7140049
7150
7150000
7150001
7150002
7150003
7150006
7150008
7160
7160006
7160007
7160008
7160037
7160042
7160047
7160075
7160076
7160077
7160117
7160119
7160120
7160121
7016138
7160
7160122
7160123
7160078
7160079
7160080
7160081
7160082
7160124
7160126
7160058
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ТУМОРИ ВИШЕ ПРШЉЕНСКИХ ТИЈЕЛА СА
УГРАДЊОМ МРЕЖИЦЕ
ОДОНТОИДНА ФИКСАЦИЈА ВИЈКОМ
ВЕРТЕБРОПЛАСТИКА
ИМПЛАНТАЦИЈА ПРОТЕТИЧКЕ НАПРАВЕ
РУКЕ
АРТРОПЛАСТИКА РУЧНОГ ЗГЛОБА И ЗГЛОБОВА ШАКЕ
АРТРОПЛАСТИКА СКОЧНОГ ЗГЛОБА
ПРЕЛОМ ВРАТНЕ КИЧМЕ СА ПОВРЕДОМ КИЧМЕНЕ МОЖДИНЕ
ТУМОРИ КОШТАНО-ЗГЛОБНОГ СИСТЕМА
ГДЈЕ СУ НЕОПХОДНЕ РЕКОНСТРУКТИВНЕ
ОПЕРАЦИЈЕ СПЕЦИЈАЛНИМ ТУМОРСКИМ
ЕНДОПРОТЕЗАМА УЗ ПРИМЈЕНУ КОШТАНЕ
БАНКЕ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЈА
ДИРЕКТНИ ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНТНИ ТЕСТ
ИНДИРЕКТНИ ИМУНОФЛУОРЕСЦЕНТНИ ТЕСТ
LUPUS BAND ТЕSТ
КОМПОНЕНТЕ КОМПЛЕМЕНТА (CH50)
КРИОГЛОБУЛИНИ, ХЛАДНИ АГЛУТИНИНИ
АЛЕРГОЛОШКО ТЕСТИРАЊЕ НА ЛИЈЕКОВЕ
(ОСИМ НА PENICILIN V И G)
ПЕДИЈАТРИЈА - ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА
ГЕНЕТСКО ИСПИТИВАЊЕ ЦИСТИЧНЕ ФИБРОЗЕ
ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТАРЦИЈЕ БИОЛОШКОГ
ЛИЈЕКА
ОДРЕЂИВАЊЕ АНТИТИЈЕЛА НА БИОЛОШКИ
ЛИЈЕК
ГЕНЕТСКО ИСПИТИВАЊЕ HLA DQ2/DQ8 (ЦЕЛИЈАКИЈА)
МЕТАБОЛИЧКА ИСПИТИВАЊА КОД СУМЊЕ
НА БОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗМА И ПРАЋЕЊЕ МЕТАБОЛИЧКИХ ОБОЉЕЊА
ГАСТРОДУОДЕНОСКОПИЈА СА БИОПСИЈОМ
СЛУЗНИЦЕ ЦРИЈЕВА КОД ДЈЕЦЕ МЛАЂЕ
ЕНДОКАПСУЛА
БИОПСИЈА ЈЕТРЕ
КОМБИНОВАНА МУЛТИПЛА ИНТРАЛУМИНАЛНА ИМПЕНДАНЦА 24h ЕЗОФАГЕАЛНА
24-ЧАСОВНА ПЕХАМЕТРИЈА У ЈЕДЊАКУ
ДИЈАГНОСТИКА ПОРФИРИЈЕ
ФЕНОТИПИЗАЦИЈА КОД КОНГЕНИТАЛНОГ
ДЕФЕКТА AЛФА 1 АНТИТРИПСИНА
ИНТЕРВЕНТНЕ ЕНДОСКОПСКЕ ПРОЦЕДУРЕ
(ПОЛИПЕКТОМИЈА, СТРАНА ТИЈЕЛА)
ДИЈАГНОСТИКА WILSONOVE БОЛЕСТИ (ДОКАЗИВАЊЕ БАКРА У УРИНУ)
ПЕДИЈАТРИЈА - ХЕМАТООНКОЛОГИЈА
ИМУНОФЕНОТИПИЗАЦИЈА КОШТАНЕ СРЖИ
МОЛЕКУЛАРНА ЦИТОГЕНЕТИКА МАЛИГНИХ
БОЛЕСТИ КОД ДЈЕЦЕ
УТВРЂИВАЊЕ МИНИМАЛНЕ РЕЗИДУАЛНЕ
БОЛЕСТИ У КОШТАНОЈ СРЖИ КОД АКУТНИХ
ЛЕУКЕМИЈА
HLA ТИПИЗАЦИЈА КОД ПРИПРЕМЕ ПАЦИЈЕНАТА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ
ТУМОРИ МОЗГА И КОСТИ КОД ДЈЕЦЕ
УТВРЂИВАЊЕ ГЛУКОЗА 6 ФОСФОДЕХИДРОГЕНАЗЕ И ПИРУВАТ КИНАЗЕ
ДЕЗМОПРЕСИНСКИ ТЕСТ У ОБОЉЕЛИХ ОД
VАN WILLEBRANDOVE БОЛЕСТИ
ОДРЕЂИВАЊЕ ЕНЗИМСКЕ АКТИВНОСТИ
TMPT (TIОPURIN METIL TRANSFERAZA ENZIM)
КВАНТИТАТИВНО ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИСУСТВА
BCR/ABL ФУЗИОНОГ ТРАНСКРИПТА
ТРАНСПЛАНТАЦИЈА ОРГАНА И ТКИВА
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ПЕДИЈАТРИЈА - КАРДИОЛОГИЈА
НУКЛЕАРНА МАГНЕТНА РЕЗОНАНЦА СРЦА
ИМПЛАНТАЦИЈА ПРИВРЕМЕНОГ И ТРАЈНОГ
PACE-MAKERA
ОПЕРАТИВНО (КАРДИОХИРУРШКО) ЛИЈЕЧЕЊЕ ПАЦИЈЕНТА СА УРОЂЕНИМ И СТЕЧЕНИМ БОЛЕСТИМА КАРДИОВАСКУЛАРНОГ
АПАРАТА
ИНТЕРВЕНТНЕ КАТЕТЕРИЗАЦИОНЕ ДИЈАГНОСТИЧКЕ И ТЕРАПИЈСКЕ ПРОЦЕДУРЕ
ИНТЕРВЕНТНЕ КАТЕТЕРИЗАЦИОНЕ ДИЈАГНОСТИЧКЕ И ТЕРАПИЈСКЕ ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОШКЕ ПРОЦЕДУРЕ
ДОПУНСКА НЕИНВАЗИВНА ИСПИТИВАЊА
КОМПЛЕКСНИХ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНИХ
ПОРЕМЕЋАЈА СРЧАНОГ РИТМА
ПРВИ ПОСТОПЕРАТИВНИ И ПОСТИНТЕРВЕНТНИ КАРДИОЛОШКИ И КАРДИОХИРУРШКИ
ПРЕГЛЕД
ДОПУНСКА ИНВАЗИВНА ДИЈАГНОСТИКА
ДЈЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ СА ПЛУЋНОМ АРТЕРИЈСКОМ ХИПЕРТЕНЗИЈОМ
ПЕДИЈАТРИЈА - ИНТЕНЗИВНА ЊЕГА И ТЕРАПИЈА
ВИСОКОФРКВЕНТНА ОСЦИЛАТОРНА ВЕНТИЛАЦИЈА ПЛУЋА И НОВИ МЕТОДИ МЕХАНИЧКЕ ВЕНТИЛАЦИЈЕ ПОТПОРЕ (PSV, VG)
ПРИМЈЕНА АЗОТ МОНОКСИДА У ТЕРАПИЈСКЕ
СВРХЕ
КОНТИНУИРАНИ МОНИТОРИНГ МОЖДАНЕ
ФУНКЦИЈЕ
БРОНХОСКОПИЈА НОВОРОЂЕНЧАДИ И МАЊЕ
ДЈЕЦЕ
ПЕРИТОНЕАЛНА ДИЈАЛИЗА
ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТРАЦИЈЕ АНТИБИОТИКА У КРВИ
ПЕДИЈАТРИЈА - НЕФРОЛОГИЈА
ПРИПРЕМА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈУ БУБРЕГА
БИОПСИЈА БУБРЕГА КОД ДЈЕЦЕ
ТЕРАПИЈА ЗАМЈЕНЕ БУБРЕЖНЕ ФУНКЦИЈЕ У
ДЈЕЧИЈЕМ УЗРАСТУ
ПРАЋЕЊЕ ПАЦИЈЕНТА НАКОН ОБАВЉЕНЕ
ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ БУБРЕГА
ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА КОМПЛИКОВАНИХ ОБЛИКА ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТИСА
ПЕДИЈАТРИЈА - НЕУРОЛОГИЈА
ЕЛЕКТРОМИОНЕУРОГРАФИЈА ЗА ДЈЕЦУ
EEG ТЕЛЕМЕТРИЈА - КОНТИНУИРАНИ ВИДЕО,
EEG МОНИТОРИНГ
ПОЛИСОМНОГРАФИЈА ЗА ДЈЕЦУ
ПРАЋЕЊЕ ПАЦИЈЕНТА СА ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНИМ ЕПИЛЕПСИЈАМА
ПЕДИЈАТРИЈА - ЕНДОКРИНОЛОГИЈА СА
ДИЈАБЕТОЛОГИЈОМ
ДЕТЕКЦИЈА GERM-LINE МУТАЦИЈЕ У ПРЕДСТ.
ПОРОДИЦЕ СА НАСЉЕД. ТМ.
РЕСТРИКЦИОНА АНAЛИЗА ДНК ФРАГМЕНТА
(RFLP)
SSCP АНАЛИЗА ДНК ФРАГМЕНТА
СЕКВЕНЦИЈАЛНА ДНК ФРАГМЕНТАЦИЈА
CRF ТЕСТ КАТЕТЕРИЗАЦИЈА ПЕТРОЗНИХ
СИНУСА CLAMPA МИНИМАЛНОГ МЕТОДА
ХИПЕРГЛИК. CLAMPA
ТРАНСПЛАНТАЦИЈА КУЛТУРА ХУМАНИХ
ОСТРВАЦА ЕНДОКРИНОГ ПАНКРЕАСА
ПОСЛИЈЕ ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ ПАНКРЕАСА
КРИОПРЕЗЕРВАЦИЈА КУЛТУРЕ ХУМАНИХ
ОСТРВАЦА ЕНДОКРИНОГ ПАНКРЕАСА
ФОРМИРАЊЕ БАНКЕ КРИОПРЕЗЕРВИРАНИХ
ХУМАНИХ ОСТРВАЦА ЕНДОКРИНОГ ПАНКРЕАСА
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ПЕДИЈАТРИЈА - ПУЛМОЛОГИЈА СА АЛЕРГОЛОГИЈОМ
БРОНХОСКОПИЈА
ОДРЕЂИВАЊЕ КАТИОЗНОГ ЕОЗИНОФИЛНОГ
ПРОТЕИНА
ГЕНЕТСКО ИСПИТИВАЊЕ НА МУКОВИСЦИДОЗУ
РАДИОЛОГИЈА
PTCP (ПЕРКУТАНА ТРАНСХЕПАТИЧНА ХОЛАНГИО ПАНКРЕАТОГРАФИЈА)
МР СРЦА
НЕВАСКУЛАРНЕ ИНТЕРВЕНТНЕ ПРОЦЕДУРЕ
АСПИРАЦИЈА/АБЛАЦИЈА РЕНАЛНЕ ЦИСТЕ
ПЕРКУТАНА НЕФРОСТОМИЈА
АНТЕРОГРАДНА ПЕРКУТАНА ИНСЕРЦИЈА
DOUBLE J СТЕНТА
НЕФРОСТОМОГРАФИЈА
АНТЕРОГРАДНА ПИЈЕЛОУРЕТЕРОГРАФИЈА
АНТЕРОГРАДНА БАЛОН ДИЛАТАЦИЈА СТРИКТУРЕ УРИНАРНОГ ТРАКТА
АНТЕРОГРАДНИ СТЕНТИНГ СТРИКТУРЕ УРИНАРНОГ ТРАКТА
СПОЉАШЊА +- УНУТРАШЊА ДРЕНАЖА
ЖУЧИ
БАЛОН АНГИОПЛАСТИКА СТРИКТУРЕ БИЛИЈАРНОГ СТАБЛА
СТЕНТИНГ СТРИКТУРЕ БИЛИЈАРНОГ СТАБЛА
TIPS
ЕНТЕРАЛНА ПЕРКУТАНА ПРЕХРАНА
БАЛОН ДИЛАТАЦИЈА ЕНТЕРИЧНЕ СТРИКТУРЕ
СТЕНТИНГ ЕНТЕРИЧНЕ СТРИКТУРЕ
КОИЛИНГ ИНТРАКРАНИЈАЛНИХ АНЕУРИЗМИ
ЕМБОЛИЗАЦИЈА А-V МАЛФОРМАТА МОЗГА
ТРАНСАРТЕРИЈСКА ХЕМОЕМБОЛИЗАЦИЈА
ТУМОРА ЈЕТРЕ (TACE)
BTK - BELOW THE KNEE СЕГМЕНТ
ЕНДОВАСКУЛАРНИ ТРЕТМАН ВАРИКОЦЕЛЕ
ПЕРКУТАНА АСПИРАЦИЈА, БИОПСИЈА, ДРЕНАЖА ПОД КОНТРОЛОМ RTG, UZ, CT
ПЛАСИРАЊЕ КАРОТИДНОГ СТЕНТА
ЕМБОЛИЗАЦИЈА ПЕРИФЕРНИХ АРТЕРИЈА
ПСИХИЈАТРИЈА
ПОЛИГРАФИЈА (ПОЛИГРАФСКА АНАЛИЗА)
ОДРЕЂИВАЊЕ БИОЛОШКИХ МАРКЕРА ДЕПРЕСИЈЕ
ОДРЕЂИВАЊЕ БИОЛОШКИХ МАРКЕРА ЗА
СХИЗОФРЕНИЈЕ
КВАЛИТАТИВНО ИСПИТИВАЊЕ ДЛАКЕ
(КОСЕ) НА ПРИСУСТВО ДРОГА
ГЕНЕТСКА И ХРОМОСОМСКА ИСПИТИВАЊА
И ДИЈАГНОСТИКА ПЕРВАЗИВНИХ РАЗВОЈНИХ
ПОРЕМЕЋАЈА
НЕУРОФИЗИОЛОШКА ДИЈАГНОСТИКА И
ТЕРАПИЈА СПЕЦИФИЧНИХ РАЗВОЈНИХ ПОРЕМЕЋАЈА ГОВОРА И ЈЕЗИКА
ХАБИЛИТАЦИЈА ПЕРВАЗИВНИХ РАЗВОЈНИХ
ПОРЕМЕЋАЈА
НЕУРОЛОГИЈА
ПРЕОПЕРАТИВНА ПРИПРЕМА ЗА ХИРУРШКО
ЛИЈЕЧЕЊЕ ФАРМАКОРЕЗИСТЕНТНИХ ЕПИЛЕПСИЈА
АЦЕТИЛХОЛИНСКА АНТИТИЈЕЛА - ДИЈАГНОСТИКА MYASTHENIAE GRAVIS
JITTER - EMG ЈЕДНОГ МИШИЋНОГ ВЛАКНА
СПЕЦИФИЧНА ПРИМЈЕНА БОТУЛИНСКОГ ТОКСИНА У МИШИЋЕ ЛАРИНКСА
ГЕНЕТСКА ИСПИТИВАЊА ПОЈЕДИНИХ НЕУРОЛОШКИХ ОБОЉЕЊА
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ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЈА
БАЛОН ДИЛАТАЦИЈА СТЕНОЗЕ ЈЕДЊАКА
РАДИОФРЕКВЕНТНА АБЛАЦИЈА СЛУЗНИЦЕ
ЈЕДЊАКА
ЕНТЕРОКЛИЗА
ВИДЕО КАПСУЛА ГИТ-А
ФИБРОСКЕН ЈЕТРЕ (ЕЛАСТОГРАФИЈА)
ОДРЕЂИВАЊЕ КОНЦЕНТАРЦИЈЕ БИОЛОШКОГ
ЛИЈЕКА
24-ЧАСОВНО ИСПИТИВАЊЕ МОТИЛИТЕТА
ЈЕДЊАКА МАНОМЕТРИЈОМ
24-ЧАСОВНА PH-МЕТРИЈА ЈЕДЊАКА
ОДРЕЂИВАЊЕ АНТИТИЈЕЛА НА БИОЛОШКИ
ЛИЈЕК
ЛИГИРАЊЕ ВАРИКОЗИТЕТА ЈЕДЊАКА
ЕНТЕРОСКОПИЈА ДАБЛ (DOUBLE) БАЛОНОМ
ВАСКУЛАРНА ХИРУРГИЈА
СВЕ ЕНДОВАСКУЛАРНЕ ПРОЦЕДУРЕ НА АОРТИ
PTA (ПЕРКУТАНА ТРАНСЛУМИНАРНА АНГИОПЛАСТИКА) И СТЕНТОВАЊЕ СУПРААОРТАЛНИХ И ВИСЦЕРАЛНИХ ГРАНА АОРТЕ, КАРОТИДНИХ И ПЕРИФЕРНИХ КРВНИХ СУДОВА
ОПЕРАТИВНИ ЗАХВАТИ НА ГРУДНОЈ АОРТИ,
ВИСЦЕРАЛНИМ ГРАНАМА АОРТЕ И СУПРАРЕНАЛНИМ ГРАНАМА АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ
ДЈЕЧИЈА ХИРУРГИЈА
УРОЂЕНЕ СРЧАНЕ МАНЕ
ОПЕКОТИНЕ СА 30% ТЈЕЛЕСНЕ ПОВРШИНЕ
ОПЕРАЦИЈЕ ЕКСТРОФИЈЕ БЕШИКЕ
ОПЕРАЦИЈЕ ЕПИСПАДИЈА
ОПЕРАЦИЈЕ АТРЕЗИЈЕ ЖУЧНИХ ВОДОВА
ИНТЕРСЕКС
ОПЕРАЦИЈА ЗАМЈЕНЕ ЈЕДЊАКА
ОПЕРАЦИЈА УРОЂЕНОГ ИШЧАШЕЊА КУКОВА
ОПЕРАЦИЈЕ ТУМОРА И ЦИСТА ПЛУЋА
ХЕРМАФРОДИТИЗАМ
МИКРОХИРУРШКЕ ОПЕРАЦИЈЕ - КОНГЕНИТАЛНА ШАКА
МИКРОХИРУРШКЕ ОПЕРАЦИЈЕ - ЛАПАРОСКОПСКА ЕВАКУАЦИЈА ЦИСТЕ ЈЕТРЕ
МИКРОХИРУРШКЕ ОПЕРАЦИЈЕ - РЕКОНСТРУКЦИЈА СФИНКТЕРНОГ АПАРАТА
ОПЕРАЦИЈЕ - HIATUS HERNIA
ОПЕРАЦИЈА КОД УРОЂЕНОГ НЕДОСТАТКА
ЈЕДНЕ ИЛИ ВИШЕ КОСТИ
БАЛОН ДИЛАТАЦИЈА ЈЕДЊАКА
ОПЕРАЦИЈЕ УРОЂЕНЕ АТРЕЗИЈЕ КОЛОНА
(PENNA)
КОНГЕНИТАЛНИ МЕГАКОЛОН (MB
HIRSCHPRUNG)
ДЕСТРАЦИЈСКА ОСТЕОГЕНЕЗА КОД ДЈЕЦЕ
(ILIZAROV) КОД УРОЂЕНИХ ИЛИ СТЕЧЕНИХ
СКРАЋЕЊА ЕКСТРЕМИТЕТА
КОРЕКТИВНЕ ОСТЕОТОМИЈЕ КОСТИЈУ
ОПЕРАТИВНО ЛИЈЕЧЕЊЕ RPK - SALTER
ОПЕРАТИВНО ЛИЈЕЧЕЊЕ КОШТАНИХ ЦИСТА
МЕТОДОМ ОСТЕОИНДУКЦИЈЕ
ОПЕРАТИВНО ЛИЈЕЧЕЊЕ УРОЂЕНИХ ДЕФОРМИТЕТА СТОПАЛА (PES EQUINOVARUS, PES
METATARSUS VARUS, PES PRIMUS VARUS, ВЕРТИКАЛНИ TALUS)
ОПЕРАТИВНО ЛИЈЕЧЕЊЕ РАВНОГ СТОПАЛА У
ИНДИКОВАНИМ СЛУЧАЈЕВИМА
ОНКОЛОГИЈА
ИНТРААРТЕРИЈАЛНА АПЛИКАЦИЈА ЦИТОСТАТИКА
РАДИОФРЕКВЕНТНА АБЛАЦИЈА МЕТАСТАЗА
У ЈЕТРИ
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ВИСОКОДОЗНА ХЕМИОТЕРАПИЈА СА ТРАНСПЛАНТАЦИЈОМ МАТИЧНИХ ЋЕЛИЈА
HIPC - ЦИТОРЕДУКТИВНА ХИРУРГИЈА И ХИПЕРТЕРМИЈСКА ИНТРАОПЕРАТИВНА ИНТРАПЕРИТОНЕАЛНА ХЕМИОТЕРАПИЈА
ЗРАЧЕЊЕ МЕЛАНОМА ОКА
GAMMA KNIFE
КОНСУЛТАЦИЈЕ У СПЕЦИЛАЗОВАНИМ УСТАНОВАМА ЗА РИЈЕТКЕ ТУМОРЕ КОЈИ ЗАХТИЈЕВАЈУ СПЕЦИФИЧНЕ ТРЕТМАНЕ
КРИОПРЕЗЕРВАЦИЈА СПЕРМЕ ПРИЈЕ ЗАПОЧИЊАЊА ХEMOТEРАПИЈЕ ЗА КАРЦИНОМЕ
ТЕСТИСА
СТЕРЕОТАКСИЈСКА БИОПСИЈА НЕПАЛПАБИЛНИХ ПРОМЈЕНА У ДОЈКАМА
ОДРЕЂИВАЊЕ ХРОМОГРАМИНА, ГАСТРИНА,
БИОГЕНИХ АМИНА ЗА ФУНКЦИОНАЛНЕ NET
(СЕРОТОНИН, ГЛУКАГОН, BIP..)
ГЕНСКЕ МУТАЦИЈЕ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ТУМОРА
OCTREO SCEN
PRRT (REPID RADIONUCLID RADIOTERAPI)
РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНА ЛИМФАДЕНЕКТОМИЈА
ПАТОЛОГИЈА
ALK ТЕСТИРАЊЕ ЗА ОБОЉЕЛЕ ОД КАРЦИНОМА ПЛУЋА
BRAF ТЕСТИРАЊЕ ЗА ОБОЉЕЛЕ ОД МЕТАСТАТСКОГ МЕЛАНОМА
ХУМАНА ГЕНЕТИКА
КУЛТУРА ЋЕЛИЈА КОШТАНЕ СРЖИ
НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА - ДИЈАГНОСТИЧКЕ ПРОЦЕДУРЕ
ИМУНОСЦИНТИГРАФИЈА
PET/CT
ЛИМФОСЦИНТИФРАФИЈА
СВЕ НУКЛЕАРНО-ХЕМАТОЛОШКЕ ПРЕТРАГЕ
СЦИНТИГРАФИЈА СА MBG J-123
ТЕРАПИЈА СА Y-90
ДИЈАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЈЕ И ИНФЛАМАЦИЈА GA-67 ЦИТРАТОМ, ОБИЉЕЖЕНИМ ЛЕУКОЦИТИМА И ОБИЉЕЖЕНИМ АНТИГРАНУЛОЦИТНИМ АТ
РАДИОСИНОВИЕРТЕЗА
SPECT/CT ДИЈАГНОСТИКА
НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА - ТЕРАПИЈСКЕ
УСЛУГЕ
РАДИОИМУНОТЕРАПИЈА
ТЕРАПИЈА МАЛИГНОГ АСЦИТЕСА И МАЛИГНЕ ПЛЕУРАЛНЕ ЕФУЗИЈЕ РАДИОАКТИВНИМ
КОЛОИДИМА
МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА
КОНГЕНИТАЛНЕ АНОМАЛИЈЕ ЛИЦА И ВИЛИЦЕ
ВАСКУЛАРНЕ МАЛФОРМАЦИЈЕ
ЗАХТЈЕВНИ ТУМОРИ КОЈИ ТРЕБАЈУ СПЕЦИФИЧНЕ УСЛОВЕ
ЕНДОСКОПСКА ХИРУРГИЈА ТМЗ И ПЉУВАЧНИХ ЖЛИЈЕЗДА
АНЕСТЕЗИЈА И РЕАНИМАЦИЈА
ECMO - ВАНТЈЕЛЕСНИ КРВОТОК
ТРАНСФУЗИЈА
СЕРОЛОШКА И МОЛЕКУЛАРНА ТИПИЗАЦИЈА
HLA AG КЛАСА I ABC
СЕРОЛОШКА И МОЛЕКУЛАРНА ТИПИЗАЦИЈА
HLA AG КЛАСЕ II DR, DQ
СЕРОЛОШКА И МОЛЕКУЛАРНА ТИПИЗАЦИЈА
HLA АНТИТИЈЕЛА У СЕРУМУ
УНАКРСНА РЕАКЦИЈА HLA (CROSS MATCH)

29.12.2014.
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ПРИКУПЉАЊЕ, ОБРАДА И ЧУВАЊЕ CD 34 ЋЕЛИЈА
ПОСТТРАНСПЛАНТАЦИЈСКО ПРАЋЕЊЕ ПАЦИЈЕНАТА
КРИОКОНЗЕРВИСАНЕ КОМПОНЕНТЕ КРВИ
TIP (ТЕРАПИЈСКА ИЗМЈЕНА ПЛАЗМЕ НА СЕПАРАТОРУ)
HIT (ХЕПАРИНОМ ИНДУКОВАНА АНТИТИЈЕЛА)
МИКРОБИОЛОГИЈА
PCR CYTOMEGALOVIRUS

II
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/002-9707-11/14
15. децембра 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Оливера Марковић, 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 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 LI сједници, одржаној
15.12.2014. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
ЦЈЕНОВНИКА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА

I
У Одлуци о усвајању Цјеновника здравствених услуга
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 63/10, 73/10,
101/10, 42/11, 70/11, 91/11, 102/11, 128/11, 13/12, 40/12,
56/12, 87/12, 101/12, 70/13, 88/13, 13/14 и 15/14) у Прилогу
- Цјеновник здравствених услуга, у дјелатности 2300 - Радиологија, бришу се услуге, како слиједи:
Ознака
услуге

Назив услуге

Цијена у
КМ

2300

РАДИОЛОГИЈА

2300708

Компјутеризовано-томографски преглед било кога дијела тијела

124,30

2300709

ЦТ колонографија

106,60

2300710

ЦТ преглед главе; Ц кичме; Тх кичме,
ЛС кичме

106,60

2300711

ЦТ преглед хипофизе

106,60

2300712

ЦТ преглед ПЦ угла; назофарингса;
орбита; параназалних шупљина; паротидне жлијезде; ангио главе и стандардно главе; ангио и стандардно врата;
кичме; мyело ЦТ

106,60

2300713

ЦТ преглед врата; торакса, плућа;
горњег абдомена (јетра, слезена, бубрези, панкреас, надбубрези); мале карлице; екстремитета

106,60

2300714

ЦТ преглед дојке; зглобова; функционални ЦТ преглед; цине ЦТ урографија; ангио торакса, абдомена и екстремитета; ангио-кардиографија; цине ЦТ
кардиографија; ЦТ флебографија

137,10

2300715

Компјутеризирана томографија (ЦТ)

183,00

2300716

Компјутеризована томографија са ЦТ
контрастом

268,50

2300717

Перкутана апсирациона биопсија (ПА),
дренажа под контролом РТГ, УЗ или ЦТ

200,40

2300718

Пункција и евакуација бубрежних
циста под контролом РТГ, УЗ или ЦТ
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II
У истом прилогу, у дјелатности 2500 - Хемодијализа
услуга, брише се услуга, како слиједи:
Ознака
услуге
2500101

Назив услуге
Услуга кућне хемодијализе - Гајић
Љубомир

Цијена у
КМ
58,50

III
У истом прилогу, у дјелатности 2600 - Превоз на хемодијализу, бришу се услуге, како слиједи:
Ознака
услуге
2600001
2600010

Назив услуге
Превоз пацијента на дијализу
Превоз пацијента Дејановић

Цијена у
КМ
0,50
1,69

IV
У истом прилогу, у дјелатности 3340 - Радиологија,
бришу се услуге, како слиједи:
Ознака
услуге
3340004
3340011
3340287
3340288
3340414

Назив услуге
Перкутана инфилтрациона терапија
тумора паренхимских органа вођена
ултразвуком, компјутеризованом томографијом или другим дијагностичким методама
CT-Myelographia
Магнетна резонанца без контраста
Магнетна резонанца са контрастом
Перкутана дренажа јетреног апсцеса
под контролом ЦТ

Цијена у
КМ
233,40
106,60
299,50
361,50
200,40

V
У истом прилогу додају се нова дјелатност и услуге,
како слиједи:
Ознака
услуге
3342
3342001
3342002
3342003
3342004
3342005

3342006

3342007
3342008
3342009
3342010
3342011

3342012
79,50
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Назив услуге
МР и КТ
Компјутеризовано-томографски преглед било ког дијела тијела
ЦТ колонографија
ЦТ преглед главе; Ц кичме; Тх кичме,
ЛС кичме
ЦТ преглед хипофизе
ЦТ преглед ПЦ угла; назофарингса;
орбита; параназалних шупљина;
паротидне жлијезде; ангио главе и
стандардно главе; ангио и стандардно
врата; кичме; мyело ЦТ
ЦТ преглед врата; торакса, плућа;
горњег абдомена (јетра, слезена, бубрези, панкреас, надбубрези); мале карлице; екстремитета
ЦТ преглед дојке; зглобова; функционални ЦТ преглед; цине ЦТ урографија; ангио торакса, абдомена и екстремитета; ангио-кардиографија; цине
ЦТ кардиографија; ЦТ флебографија
Компјутеризирана томографија (ЦТ)
Компјутеризована томографија са ЦТ
контрастом
Перкутана апсирациона биопсија (ПА),
дренажа под контролом РТГ, УЗ или
ЦТ
Пункција и евакуација бубрежних
циста под контролом РТГ, УЗ или ЦТ
Перкутана инфилтрациона терапија
тумора паренхимских органа вођена
ултразвуком, компјутеризованом томографијом или другим дијагностичким методама

Цијена у
КМ
124,30
106,60
106,60
106,60
106,60

106,60

137,10
183,00
268,50
200,40
79,50

233,40

30
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3342013
3342014
3342015
3342016

CT-Myelographia
Магнетна резонанца без контраста
Магнетна резонанца са контрастом
Перкутана дренажа јетреног апсцеса
под контролом ЦТ

106,60
299,50
361,50
200,40

VI
У истом прилогу додају се нова дјелатност и услуга,
како слиједи:
Ознака
услуге
9029
9029001

2300716
2300717
2300718

БИОЛОШКИ ЛИЈЕКОВИ
Биолошки лијекови

VII
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Т. I, II, III и IV примјењиваће се од 31.12.2014. године.
Тачка V примјењиваће се од 01.01.2015. године.
Предсједник
Управног одбора,
Оливера Марковић, с.р.

На основу чл. 20. и 48. 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 55.
Правилника о садржају, обиму и начину остваривања права на здравствену заштиту (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 102/11, 117/11, 128/11 и 101/12) 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 LI сједници, одржаној 15.12.2014. године, д о н и о ј е

Ознака
услуге
3340004
3340011
3340287
3340288
3340414

Ознака
услуге
3342
3342001
3342002
3342003

O ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ПАРТИЦИПАЦИЈИ

3342004

I
У Одлуци о партиципацији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 63/10, 73/10, 101/10, 42/11, 70/11, 102/11,
128/11, 13/12, 28/12, 40/12, 56/12, 87/12, 18/13, 42/13, 70/13,
88/13, 13/14 и 15/14) у Прилогу - Преглед учешћа осигураних лица у трошковима коришћења здравствене заштите и
осталих права из здравственог осигурања (партиципација),
у поглављу I - Здравствене услуге, у дјелатности 2300 - Радиологија, бришу се здравствене услуге, како слиједи:

3342005

Назив услуге

2300708

Компјутеризовано-томографски
преглед било ког дијела тијела
ЦТ колонографија
ЦТ преглед главе; Ц кичме; Тх кичме, ЛС кичме
ЦТ преглед хипофизе
ЦТ преглед ПЦ угла; назофарингса;
орбита; параназалних шупљина;
паротидне жлијезде; ангио главе и
стандардно главе; ангио и стандардно врата; кичме; мyело ЦТ
ЦТ преглед врата; торакса, плућа;
горњег абдомена (јетра, слезена,
бубрези, панкреас, надбубрези);
мале карлице; екстремитета
ЦТ преглед дојке; зглобова; функционални ЦТ преглед; цине ЦТ
урографија; ангио торакса, абдомена и екстремитета; ангио-кардиографија; цине ЦТ кардиографија;
ЦТ флебографија

2300709
2300710
2300711
2300712

2300713

2300714

37,00
54,00
50,10
19,90

Партиципација
у КМ

3342006

3342007

31,10
26,70
26,70
26,70
26,70

26,70

34,30

Назив услуге
Перкутана инфилтрациона терапија
тумора паренхимских органа вођена ултразвуком, компјутеризованом
томографијом или другим дијагностичким методама
CT-Myelographia
Магнетна резонанца без контраста
Магнетна резонанца са контрастом
Перкутана дренажа јетреног апсцеса под контролом ЦТ

Партиципација
у КМ
70,00
32,00
90,00
108,50
40,00

III
У истом прилогу и поглављу додају се нова дјелатност
и здравствене услуге, како слиједи:

ОД Л У КУ

Ознака
услуге

Компјутеризирана томографија
(ЦТ)
Компјутеризована томографија са
ЦТ контрастом
Перкутана апсирациона биопсија
(ПА), дренажа под контролом РТГ,
УЗ или ЦТ
Пункција и евакуација бубрежних
циста под контролом РТГ, УЗ или
ЦТ

29.12.2014.

II
У истом прилогу и поглављу, у дјелатности 3340 - Радиологија, бришу се здравствене услуге, како слиједи:

Назив услуге
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2300715
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3342008
3342009
3342010
3342011

3342012
3342013
3342014
3342015
3342016

Назив услуге
МР и КТ
Компјутеризовано-томографски
преглед било ког дијела тијела
ЦТ колонографија
ЦТ преглед главе; Ц кичме; Тх
кичме, ЛС кичме
ЦТ преглед хипофизе
ЦТ преглед ПЦ угла; назофарингса; орбита; параназалних
шупљина; паротидне жлијезде;
ангио главе и стандардно главе;
ангио и стандардно врата; кичме;
мyело ЦТ
ЦТ преглед врата; торакса, плућа;
горњег абдомена (јетра, слезена,
бубрези, панкреас, надбубрези);
мале карлице; екстремитета
ЦТ преглед дојке; зглобова; функционални ЦТ преглед; цине ЦТ
урографија; ангио торакса, абдомена и екстремитета; ангио-кардиографија; цине ЦТ кардиографија;
ЦТ флебографија
Компјутеризирана томографија
(ЦТ)
Компјутеризована томографија са
ЦТ контрастом
Перкутана апсирациона биопсија
(ПА), дренажа под контролом РТГ,
УЗ или ЦТ
Пункција и евакуација бубрежних
циста под контролом РТГ, УЗ или
ЦТ
Перкутана инфилтрациона терапија тумора паренхимских органа
вођена ултразвуком, компјутеризованом томографијом или другим
дијагностичким методама
CT-Myelographia
Магнетна резонанца без контраста
Магнетна резонанца са контрастом
Перкутана дренажа јетреног апсцеса под контролом ЦТ

Партиципација
у КМ
31,10
26,70
26,70
26,70

26,70

26,70

34,30

37,00
54,00
50,10
19,90

70,00
32,00
90,00
108,50
40,00

29.12.2014.
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IV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Тачке I и II примјењиваће се од 31.12.2014. године.
Тачка III примјењиваће се од 01.01.2015. године.
Број: 02/002-9707-10/14
15. децембра 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Оливера Марковић, с.р.

Регулаторна комисија за енергетику
Републике Српске
На основу чл. 24. и 48. Закона о електричној енергији
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 8/08, 34/09,
92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 7. и члана 18. став
1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике
Српске - Пречишћени текст (“Службени гласник Републике
Српске”, број 6/10) и члана 33. став 1. тачка в) Пословника
о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 59/10),
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на
97. редовној сједници, одржаној 11. децембра 2014. године,
у Требињу, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
О УСВАЈАЊУ ПРАВИЛНИКА О СНАБДИЈЕВАЊУ
КВАЛИФИКОВАНИХ КУПАЦА ЕЛЕКТРИЧНОМ
ЕНЕРГИЈОМ И ПОСТУПКУ ПРОМЈЕНЕ СНАБДЈЕВАЧА

I
Усваја се Правилник о снабдијевању квалификованих
купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача.
II
Правилник о снабдијевању квалификованих купаца
електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача
објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске” и
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.
III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује
се у “Службеном гласнику Републике Српске” и на интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
Број: 01-400-17/14/Р-97-325
11. децембра 2014. године
Требиње

Предсједник,
Миленко Чокорило, с.р.

На основу чл. 24. и 48. Закона о електричној енергији
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 8/08, 34/09,
92/09 и 1/11), члана 10. став 1. тачка 7. и члана 18. став
1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике
Српске - Пречишћени текст (“Службени гласник Републике
Српске”, број 6/10) и члана 33. став 1. тачка а) Пословника
о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 59/10),
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на
97. редовној сједници, одржаној 11. децембра 2014. године,
донијела је

П РА В И Л Н И К
O СНАБДИЈЕВАЊУ КВАЛИФИКОВАНИХ КУПАЦА
ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ И ПОСТУПКУ
ПРОМЈЕНЕ СНАБДЈЕВАЧА

ДИО ПРВИ - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)
Oвим правилником прописују се начин снабдијевања
квалификованих купаца на тржишту електричне енергије
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у Републици Српској, права и обавезе квалификованих купаца електричне енергије, права и обавезе снабдјевача квалификованих купаца, поступак промјене снабдјевача, улога
јавног и резервног снабдјевача, начин формирања цијена за
квалификоване купце који се снабдијевају у систему обавезе јавне услуге, укључујући и универзалну услугу, као и
начин формирања цијене услуге резервног снабдијевања.
Члан 2.
(Циљ)
Циљ доношења овог правилника је стварање претпоставки за ефикасно функционисање тржишта електричне
енергије, обезбјеђење заштите купаца и равноправности
свих учесника на тржишту у процесу отварања тржишта
електричне енергије.
Члан 3.
(Термини и скраћенице)
(1) Термини, изрази и скраћенице који се користе у
овом правилнику имају сљедеће значење:
“балансно одговорна страна” учесник на тржишту
који преузима финансијску одговoрност за свој нето дебаланс (балансирање производње, потрошње и размјене) или
за нето дебалансе групе тржишних учесника, укључујући
и њу;
“јавни снабдјевач” снабдјевач који снабдијева електричном енергијом мале купце и домаћинства који нису
изабрали снабдјевача квалификованих купаца;
“квалификовани купац” купaц електричне енергије
који је стекао право да електричну енергију купује по свом
избору, при чему се појам квалификовани купац у одредбама овог правилника односи на крајњег квалификованог
купца;
“мали купци” мали индустријски и комерцијални купци електричне енергије чији су објекти прикључени на
дистрибутивни систем електричне енергије напона нижег
од 1 kV који испуњавају сљедеће критеријуме:
- најмање два од три наведена: да имају мање од 50 запослених, да им укупан годишњи приход не прелази два
милиона КМ, да им вриједност пословне имовине не прелази један милион КМ или
- да њихова годишња потрошња постигнута у претходној години не прелази 35.000 kWh;
“неквалификовани (тарифни) купац” крајњи купац
електричне енергије који електричну енергију купује на регулисан начин и по регулисаним цијенама и који није стекао право да електричну енергију купује по свом избору;
“нови снабдјевач” снабдјевач са којим крајњи купац
намјерава закључити уговор о снабдијевању;
“обавеза јавне услуге” обавеза енергетских субјеката да одређене енергетске дјелатности обављају као јавну
услугу која је доступна свим купцима и енергетским
субјектима на одређеном подручју по прописаним цијенама и према регулисаним условима приступа и коришћења
услуге, уважавајући сигурност, укључујући и сигурност
снабдијевања, редовност и квалитет услуге, ефикасност коришћења енергије, заштиту околине и спречавање климатских промјена, а која се обавља према начелима јавности
рада и уз надзор тијела одређених законом;
“оператор система” оператор преносног система или,
у смислу одредби овог правилника, преносна компанија,
односно оператор дистрибутивног система/дистрибутер;
“постојећи снабдјевач” снабдјевач који снабдијева
квалификованог купца у тренутку подношења захтјева за
промјену снабдјевача;
“потпуно снабдијевање” продаја електричне енергије
код које количина електричне енергије за обрачунски период није утврђена уговором о продаји, већ се количина
електричне енергије одређује на основу остварене потрошње на мјесту примопредаје;
“резервни снабдјевач” снабдјевач који у складу са
одредбама овог правилника снабдијева квалификоване
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купце, осим малих купаца и домаћинстава, који остану без
снабдјевача квалификованих купаца;
“систем обавезе јавне услуге” услуга јавног снабдијевања и/или услуга резервног снабдијевања;
“снабдјевач квалификованих купаца” корисник дозволе за трговину и снабдијевање електричном енергијом
на територији Босне и Херцеговине коју издаје Регулаторна комисија, односно дозволе за снабдијевање другог реда
коју издаје ФЕРК;
“тржишна цијена” цијена електричне енергије на тржишту на којем купци и продавци електричне енергије из
Републике Српске имају могућност трговине електричном
енергијом;
“универзална услуга” право купца на снабдијевање
електричном енергијом одређеног квалитета по економски
оправданим, лако и јасно упоредивим и транспарентним
цијенама;
“БОС” балансно одговорна страна;
“ДЕРК” Државна регулаторна комисија за електричну
енергију;
“Закон” Закон о електричној енергији;
“НОС” Независни оператор система у Босни и Херцеговини;
“ФЕРК” Регулаторна комисија за електричну енергију
у Федерацији Босне и Херцеговине.
(2) Поред термина наведених у ставу (1) овог члана, у
овом правилнику су коришћени термини обухваћени Законом и подзаконским актима Регулаторне комисије.
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снабдјевачем, осим ако је престанак уговора посљедица
раскида уговора због неизвршавања обавеза плаћања испоручене електричне енергије;
под условима прописаним чланом 14. овог правилника.
(2) У случају из става (1) тачка в) овог члана, када је престанак уговора посљедица неизвршења обавеза плаћања,
крајњи купац стиче право на резервно снабдијевање:
а) након измирења обавеза или регулисања обавеза са
претходним снабдјевачем на неки други начин (споразум о
измирењу дуга, репрограм уз одређене гаранције и сл.) или
б) до доношења коначног рјешења надлежног органа у
случају да је покренут спор због оспоравања оправданости
дуга.

Члан 5.
(Јавно снабдијевање)
Квалификовани купац електричне енергије из категорије домаћинства и мали купац може куповати електричну енергију од снабдјевача квалификованих купаца или од
јавног снабдјевача у систему обавезе јавне услуге, тј. има
право да се снабдијева електричном енергијом стандардног
квалитета по економски оправданим, лако и јасно упоредивим и транспарентним цијенама (универзална услуга).

Члан 7.
(Права квалификованог купца)
(1) Квалификовани купац има право да:
а) према понудама на тржишту, слободно одабере снабдјевача квалификованих купаца и са њим уговори количину и цијену електричне енергије, а у складу са мрежним
правилима, Тржишним правилима и Општим условима за
испоруку и снабдијевање електричном енергијом (у даљем
тексту: Општи услови);
б) промијени снабдјевача без плаћања накнаде, у року
од 21 дан од дана подношења комплетног захтјева за
промјену, а у складу са одредбама овог правилника;
в) приступи преносној и/или дистрибутивној мрежи ради
испоруке и преузимања електричне енергије за своје потребе
у складу са Општим условима и мрежним правилима;
г) регулише прикључење и приступ мрежи тако да га
то на било који начин не ограничава у избору снабдјевача
или му намеће плаћање посебне накнаде у случају промјене снабдјевача.
(2) Квалификовани купац има право на услугу резервног снабдијевања од стране резервног снабдјевача у складу са одредбама члана 6. овог правилника.
(3) Квалификовани купац из члана 5. овог правилника
има право избора начина снабдијевања електричном енергијом, тј. може се опредијелити да:
а) искористи право избора и закључи уговор о снабдијевању са снабдјевачем квалификованих купаца;
б) се снабдијева од стране јавног снабдјевача у оквиру
универзалне услуге;
в) се поново снабдијева од стране јавног снабдјевача,
након што је претходно користио своје право избора и био
снабдијеван од снабдјевача по властитом избору на отвореном тржишту.
(4) Квалификовани купац чија је годишња потрошња на
једном мјерном мјесту већа од 10 GWh има право истовремено закључити уговоре са више снабдјевача ако постоји
могућност утврђивања обрачунских величина, а што потврђује оператор система, при чему са једним од снабдјевача мора имати уговор о потпуном снабдијевању.
(5) Квалификовани купац има право на информацију о
свим подацима који су релевантни за његову потрошњу.

Члан 6.
(Резервно снабдијевање)
(1) Квалификовани купац, осим малих купаца и домаћинстава, који се снабдијева на отвореном тржишту има
право на резервно снабдијевање електричном енергијом
код резервног снабдјевача у трајању од два мјесеца, са могућношћу продужења у максималном трајању од 12 мјесеци, без обавезе примјене одредби члана 17. овог правилника, у случају:
а) стечаја или ликвидације снабдјевача који га је до тада
снабдијевао;
б) престанка или одузимања дозволе снабдјевачу који
га је до тада снабдијевао;
в) да није нашао новог снабдјевача који ће га снабдијевати након престанка уговора о снабдијевању са постојећим

Члан 8.
(Обавезе квалификованог купца)
(1) Да би остварио право из члана 7. овог правилника,
квалификовани купац:
а) закључује уговор или уговоре о снабдијевању, у
складу са уговором о прикључењу на мрежу и/или издатом
електроенергетском сагласношћу и
б) регулише приступ мрежи у складу са мрежним правилима и Општим условима.
(2) Приступ мрежи може у име квалификованог купца
регулисати и његов снабдјевач у складу са Општим условима.
(3) Квалификовани купац обавезан је да:
а) се придржава одредби уговора о снабдијевању;

ДИО ДРУГИ - СНАБДИЈЕВАЊЕ КУПАЦА
ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ
Члан 4.
(Снабдијевање квалификованих купаца)
(1) Од 1. јануара 2015. године сваки купац електричне
енергије у Републици Српској је квалификовани купац и
слободан је да купи електричну енергију и закључи уговор
о снабдијевању са снабдјевачем квалификованих купаца по
властитом избору.
(2) Снабдијевање квалификованих купаца електричном
енергијом обавља енергетски субјект који има дозволу за
трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине, коју издаје Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), односно дозволе за снабдијевање другог
реда, коју издаје ФЕРК.
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б) редовно измирује финансијске обавезе које проистичу из уговора о снабдијевању, приступу мрежи, те плаћа
накнаду за подстицање производње електричне енергије из
обновљивих извора и ефикасне когенерације и остале накнаде које проистичу из закона.
Члан 9.
(Права и обавезе снабдјевача)
(1) Снабдјевач квалификованих купаца има право да
снабдијева квалификоване купце у складу са условима
прописаним дозволом за обављање дјелатности и прописима.
(2) Јавни снабдјевач снабдијева квалификоване купце
из категорије домаћинства и мале купце на територији Републике Српске, односно на географском подручју одређеном условима дозволе за обављање дјелатности снабдијевања, односно у складу са посебним прописом који уређује
питање јавног снабдјевача.
(3) Резервни снабдјевач снабдијева квалификоване купце на територији Републике Српске који су остали без снабдјевача у случајевима који су прописани чланом 6. овог
правилника.
(4) Снабдјевач је дужан да:
а) предузима мјере ради постизања сигурног и квалитетног снабдијевања купаца електричном енергијом;
б) уредно и благовремено обавијести оператора система који управља мрежом на коју су прикључени објекти
квалификованог купца у складу са мрежним правилима и
балансно одговорну страну у складу са тржишним правилима о свим уговорима о снабдијевању, укључујући и накнадне измјене, допуне и продужења важности и престанак
уговора о снабдијевању;
в) редовно доставља потребне податке кориснику дозволе за обављање дјелатности преноса или дистрибуције електричне енергије у вези са приступом мрежи (коришћењу мреже) и уговора о снабдијевању;
г) на одговарајући начин, прије закључивања уговора о
снабдијевању, обавијести квалификованог купца о врстама
услуга које се наплаћују по свим основима, као и о евентуалним другим условима под којима врши снабдијевање
електричном енергијом;
д) уз рачун за испоручену електричну енергију или на
други погодан начин информише купца о удјелу сваког
извора енергије у укупно продатој електричној енергији
тог снабдјевача у претходној години (енергетској мјешавини);
ђ) изради и објави стандардне обрасце захтјева за
закључење, продужење и раскид уговора о снабдијевању
и информише купце о процедури за промјену снабдјевача;
е) информише купце о начину и поступку рјешавања
приговора купца у случају када снабдјевач, по мишљењу
купца, не испуњава уговорне обавезе;
ж) извршава све друге обавезе прописане условима дозволе за обављање дјелатности и Општим условима.
Члан 10.
(Обавезе снабдјевача у случају промјене цијена)
Снабдјевач је дужaн да:
а) директно информише купца са којим има закључен уговор о снабдијевању о промјени цијена електричне
енергије и других услова продаје у року који не може бити
краћи од 30 дана прије почетка примјене измијењених (нових) цијена или услова продаје;
б) омогући купцу да се у року од 10 дана изјасни о најављеним промјенама те, ако купац не прихвата најављене
промјене цијене и услова из тачке а) овог члана, да може
раскинути уговор;
в) снабдијева купца који је у складу са тачком б) овог
члана затражио раскид уговора по раније уговореним цијенама и условима до првог дана у мјесецу који слиједи након истека рока од 30 дана од дана пријема обавјештења о
промјени цијена.
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Члан 11.
(Обавезе купца у случају промјене цијена)
(1) Ако се квалификовани купац коме је најављена
промјена цијене или других услова продаје не изјасни у
року из члана 10. тачка б), сматра се да је прихватио најављене промјене.
(2) Квалификовани купац који не прихвата најављене
промјене цијене и услова из тачке а) члана 10. овог правилника обавезан је да покрене поступак промјене снабдјевача.
ДИО ТРЕЋИ - ЦИЈЕНЕ СНАБДИЈЕВАЊА И
ИНФОРМАЦИЈЕ О СНАБДЈЕВАЧИМА
Члан 12.
(Цијене снабдијевања на отвореном тржишту)
(1) Укупна цијена електричне енергије коју квалификовани купац плаћа када електричну енергију набавља на
тржишту састоји се од:
а) цијене електричне енергије која укључује све трошкове и добит снабдјевача (цијена набавке електричне
енергије и цијена услуге снабдијевања) и системске/помоћне услуге и/или балансирање, кад се ове услуге набављају
на отвореном тржишту,
б) регулисане цијене услуга коришћења преносне и/или
дистрибутивне мреже, која укључује цијену системских/
помоћних услуга кад су цијене ових услуга регулисане,
в) накнаде за обновљиве изворе и ефикасну когенерацију и осталих накнада и давања утврђених посебним прописима и
г) пореза на додату вриједност.
(2) Снабдјевач квалификованих купаца обавезан је код
давања понуде јасно назначити шта садржи цијена коју
нуди и посебно издвојити цијену из става (1) тачка а), која
је предмет поређења и тржишне конкуренције.
(3) Снабдјевач квалификованих купаца је обавезан код
издавања рачуна јасно назначити све елементе цијене електричне енергије у складу са ставом (1) овог члана и Општим условима.
Члан 13.
(Цијене снабдијевања јавног снабдјевача)
(1) Цијена енергије за квалификоване купце који имају
право да се снабдијевају у систему обавезе јавне услуге код
јавног снабдјевача, у складу са чланом 5. овог правилника,
обухвата:
а) цијену “набавке” електричне енергије,
б) цијену услуге снабдијевања и
в) цијену за системске/помоћне услуге и/или балансирање, у случају да се ове услуге набављају на тржишту, тј.
да нису укључене у регулисану цијену коришћења мреже.
(2) Укупна цијена (тарифни ставови) за снабдијевање
квалификованих купаца код јавног снабдјевача, осим цијене енергије из става (1) овог члана, садржи и регулисану
цијену коришћења мреже (цијену коришћења преносне
мреже или цијену за коришћење дистрибутивног система).
(3) Цијена енергије за квалификоване купце који имају
право да се снабдијевају у систему обавезе јавне услуге код
јавног снабдјевача једнака је на цијелој територији Републике Српске за све квалификоване купце који припадају
истој категорији потрошње или тарифној групи.
(4) Цијену енергије за квалификоване купце и укупну
цијену (тарифне ставове) за снабдијевање квалификованих
купаца код јавног снабдјевача, до доношења закона или
другог прописа којим ће се регулисати питање јавног снабдијевања, утврђује Регулаторна комисија по методологији и
поступку утврђивања цијене набавке и тарифних ставова за
снабдијевање неквалификованих купаца електричне енергије прописаних Правилником о тарифној методологији и
тарифном поступку за електричну енергију.
(5) Захтјев за утврђивање цијене енергије јавног снабдијевања и укупне цијене (тарифних ставова) за снабдијевање код јавног снабдјевача подноси се на обрасцу пропи-
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саном од стране Регулаторне комисије, који је доступан на
интернет страници и у просторијама Регулаторне комисије.
(6) Приликом подношења захтјева за утврђивање цијене енергије јавног снабдијевања јавни снабдјевач је дужан
документовати цијену набавке електричне енергије достављањем података о цијенама производње на прагу електрана које пружају услугу производње за јавно снабдијевање и
просјечној пондерисаној цијени тих електрана, а на основу
података добијених од произвођача или од МХ “Електропривреда Републике Српске” Матичног предузећа а.д. Требиње.
(7) Јавни снабдјевач је дужан, најкасније 15 дана прије
почетка примјене, на својој интернет страници и огласној
табли објавити цијене енергије јавног снабдијевања, као
и укупне цијене (тарифне ставове) за јавно снабдијевање,
након што Регулаторна комисија утврди цијене енергије
јавног снабдијевања.
Члан 14.
(Цијене снабдијевања резервног снабдјевача)
(1) Цијена енергије која се користи као основ за утврђивање цијене резервног снабдијевања, у складу са ст. (2) и
(3) овог члана, једнака је цијени енергије за јавно снабдијевање у периоду од 12 мјесеци након ступања на снагу овог
правилника, а након истека тог периода просјечној пондерисаној цијени свих снабдјевача у Републици Српској постигнутој у претходном полугодишту (цијена набавке јавног снабдијевање, цијена набавке резервног снабдијевање
и тржишна цијена), а коју објављује Регулаторна комисија.
(2) Цијена електричне енергије за квалификоване купце који имају право на резервно снабдијевање у складу са
чланом 6. овог правилника једнака је за све квалификоване
купце исте категорије потрошње и тарифне групе у Републици Српској и у току прва два мјесеца коришћења ове
услуге већа је до максимално 10% од цијене из става (1)
овог члана.
(3) Цијена електричне енергије за квалификоване купце
који имају право да се снабдијевају код резервног снабдјевача у складу са чланом 6. овог правилника једнака је за све
квалификоване купце исте категорије потрошње и тарифне
групе у Републици Српској и након истека прва два мјесеца је већа до максимално 20% од цијене из става (1) овог
члана.
(4) Цијене резервног снабдијевања из ст. (2) и (3) диференцирају се у зависности од категорија потрошње, тарифних група, сезона и доба дана у истим односима као и цијене енергије за јавно снабдијевање које утврди Регулаторна
комисија у складу са одредбама члана 13. овог правилника.
(5) Резервни снабдјевач дужан је, у складу са ст. (2), (3)
и (4) овог члана, утврдити цијене резервног снабдијевања,
доставити их Регулаторној комисији и објавити их најкасније 15 дана прије почетка примјене на својој интернет
страници и огласној табли.
(6) У случају да цијена резервног снабдијевања није
утврђена у складу са одредбама овог правилника, Регулаторна комисија ће од резервног снабдјевача захтијевати корекцију.
Члан 15.
(Информисање квалификованих купаца)
(1) Регулаторна комисија на својој интернет страници
објављује листу важећих дозвола за трговину и снабдијевање електричном енергијом на територији Босне и Херцеговине издатих од стране Регулаторне комисије и дозвола
за трговину другог реда издатих од стране ФЕРК-а.
(2) Корисник дозволе за дистрибуцију дужан је путем
свог услужног центра давати информације купцима о снабдјевачима квалификованих купаца на свом дистрибутивном
подручју у форми листе, коју је објавила Регулаторна комисија, али не смије давати своје оцјене о било ком снабдјевачу.
(3) Снабдјевачи су обавезни на својим интернет страницама објавити информације о цијенама на основу којих
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ће квалификовани купци бити у стању исте упоредити са
цијенама других снабдјевача.
(4) Снабдјевач је обавезан на захтјев квалификованог
купца истом доставити информације о својим цијенама.
(5) Регулаторна комисија надгледа информације објављене на интернет страници снабдјевача у циљу осигурања
да исте буду ажуриране.
(6) Снабдјевачи су обавезни израдити каталог за квалификоване купце који садржи практичне информације у
вези са правима квалификованих купаца, те исти учинити
доступним квалификованим купцима.
ДИО ЧЕТВРТИ - ПРОМЈЕНА СНАБДЈЕВАЧА
Члан 16.
(Поступак промјене снабдјевача)
(1) Промјена снабдјевача значи прелаз квалификованог
купца из снабдијевања код постојећег снабдјевача у снабдијевање код новог снабдјевача.
(2) Поступак промјене снабдјевача спроводи се засебно
за свако обрачунско мјерно мјесто квалификованог купца.
(3) Поступак промјене снабдјевача може се водити
истовремено за два или више обрачунских мјерних мјеста
квалификованог купца, при чему је у захтјеву потребно навести свако појединачно обрачунско мјерно мјесто.
(4) Поступак промјене снабдјевача на једном обрачунском мјерном мјесту у исто вријеме може се водити само са
једним снабдјевачем.
(5) Поступак промјене снабдјевача не може трајати
дуже од три седмице (21 дан) рачунајући од датума пријема
комплетног захтјева од стране новог снабдјевача.
(6) Датум промјене снабдјевача, односно дан почетка
примјене новог уговора о снабдијевању са новим снабдјевачем и престанак примјене уговора о снабдијевању са претходним снабдјевачем је дан када оператор система након
испуњења услова прописаних овим правилником изврши
очитање мјерних података на мјестима примопредаје електричне енергије, при чему то може бити било који дан у
мјесецу.
Члан 17.
(Поступак промјене снабдјевача - поступање
квалификованог купца)
(1) Квалификовани купац који намјерава да промијени
снабдјевача дужан је да новом снабдјевачу код којег жели
да се снабдијева поднесе захтјев за промјену снабдјевача
(у даљем тексту: захтјев) на обрасцу прописаном од стране
снабдјевача.
(2) Уз попуњен образац из става (1) овог члана квалификовани купац доставља новом снабдјевачу овјерену и
потписану изјаву, односно овлашћење за предузимање свих
других потребних радњи у име квалификованог купца које
су везане уз промјену снабдјевача.
(3) Квалификовани купац је дужан уз захтјев доставити
и потврду од постојећег снабдјевача, не старију од седам (7)
дана, о стању доспјелих, тј. о стању измирених и неизмирених обавеза према постојећем снабдјевачу, проистеклих из
уговора о снабдијевању.
(4) Квалификовани купац је дужан да прије промјене
снабдјевача регулише начин измирења финансијских обавеза према постојећем снабдјевачу.
(5) Квалификовани купац има право отказати захтјев
који је претходно поднио новом снабдјевачу, као и изјаву
о давању овлашћења новом снабдјевачу у било којем тренутку прије закључења уговора о снабдијевању са новим
снабдјевачем, и то без плаћања накнаде новом снабдјевачу.
Члан 18.
(Поступак промјене снабдјевача - поступање постојећег
снабдјевача)
Постојећи снабдјевач дужан је да на захтјев квалификованог купца који намјерава да промијени снабдјевача у
року од три (3) дана од дана пријема захтјева изда потврду о
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стању доспјелих обавеза квалификованог купца проистеклих из уговора о снабдијевању.
Члан 19.
(Поступак промјене снабдјевача - поступање новог
снабдјевача)
(1) По пријему захтјева, нови снабдјевач испитује његову комплетност и, ако утврди да је захтјев непотпун, у року
од три (3) дана од дана пријема захтјева обавјештава купца
о некомплетности захтјева и позива га да у року од седам
(7) дана допуни захтјев.
(2) Ако квалификовани купац не изврши комплетирање захтјева у остављеном року, нови снабдјевач у року
од три (3) дана од истека рока за комплетирање захтјева
обавјештава купца да нема услова за промјену снабдјевача.
(3) Нови снабдјевач, у року од три (3) дана од дана пријема комплетног захтјева доставља квалификованом купцу
приједлог уговора о снабдијевању који ће се примјењивати
након завршетка поступка промјене снабдјевача.
(4) Нови снабдјевач је дужан обезбиједити усклађеност
приједлога уговора о снабдијевању, уговора о прикључку,
приступ мрежи и припадност балансној групи, укључујући
и њихове измјене, прије почетка примјене новог уговора, а
што провјерава оператор система.
(5) Нови снабдјевач је дужан да најкасније четири (4)
дана од дана пријема комплетног захтјева, оператору система доставити примјерак захтјева квалификованог купца из
члана 17. става (1), приједлог уговора, као и овлашћење о
заступању купца из члана 17. став (2).
(6) Након истека рока за провјеру испуњености услова за промјену снабдјевача од стране оператора система и
постојећег снабдјевача, у складу са одредбама чл. 20. и 21.
овог правилника, нови снабдјевач позива крајњег купца на
закључење уговора о снабдијевању.
(7) Нови снабдјевач са којим је квалификовани купац
закључио уговор доставља примјерак уговора оператору
система у складу са одредбама Општих услова.
(8) Нови снабдјевач може приликом достављања приједлога уговора или уговора о снабдијевању оператору система изоставити комерцијалне или повјерљиве податке или
затражити заштиту њихове повјерљивости.
Члан 20.
(Поступак промјене снабдјевача - поступање
оператора система)
(1) Оператор система је дужан да у року од три (3) дана
од пријема захтјева, приједлога уговора о снабдијевању
и овлашћења квалификованог купца из члана 19. став (5)
изврши провјеру тачности података, односно у истом року
обавијести новог снабдјевача о потребним измјенама у захтјеву, односно приједлогу уговора о снабдијевању уколико
постоји неусклађеност података у вези са прикључењем и
приступом мрежи, остављајући новом снабдјевачу рок од
три (3) дана за допуну и усклађивање података.
(2) Након провјере усклађености података у складу са
ставом (1) овог члана оператор система у року од три (3)
дана, односно седам (7) дана у случају да је било потребно
додатно усклађивање, доставља новом снабдјевачу потврду
о усклађености података.
(3) Уз потврду о усклађености података оператор система дужан је доставити новом снабдјевачу и остале податке
потребне за закључење уговора о снабдијевању, као што су:
а) карактеристике мјерних уређаја који су уграђени код
квалификованог купца,
б) потрошња електричне енергије квалификованог купца за период од 12 мјесеци који претходи датуму подношења захтјева,
в) ако се мјере, измјерене и потврђене мјесечне криве
оптерећења на обрачунском мјесту квалификованог купца,
г) ако се не мјере, карактеристичну групу крајњих купаца којој је надлежни оператор система додијелио обра-
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чунско мјерно мјесто крајњег квалификованог купца ради
обрачуна који се спроводе на тржишту електричне енергије и
д) друго.
(4) Оператор система је дужан да, након провјере из
става (1) овог члана, у року од три (3) дана, односно седам
(7) дана од дана пријема захтјева, обавијести постојећег
снабдјевача о пријему захтјева и остави му рок од три (3)
дана да поднесе приговор ако у смислу Општих услова и
одредби постојећег уговора о снабдијевању купац нема
право на раскид уговора.
(5) Ако постојећи снабдјевач поднесе приговор оператору система, поступак се наставља у складу са одредбама
члана 21. овог правилника.
(6) Ако постојећи снабдјевач у прописаном року не
поднесе приговор оператору система, оператор система
обезбјеђује очитање обрачунских величина за мјесто примопредаје купца у року од седам (7) дана од дана истека
рока за подношење приговора и очитане податке доставља
постојећем и новом снабдјевачу.
Члан 21.
(Оспоравање промјене снабдјевача)
(1) Постојећи снабдјевач чији је уговор о снабдијевању
у поступку раскидања може оспорити раскид уговора у
складу са одредбама тог уговора, уз поштовање одредби овог правилника, при чему уговор о снабдијевању не
може садржавати одредбе које ограничавају право купца на
промјену снабдјевача.
(2) Постојећи снабдјевач чији је уговор о снабдијевању
у поступку раскидања не може постављати посебне додатне услове који нису обухваћени уговором, укључујући
неизмирене обавезе купца и дужан је да настави снабдијевање квалификованог купца све до окончања поступка
промјене снабдјевача, о чему ће га обавијестити надлежни
оператор система.
(3) Постојећи снабдјевач који намјерава да оспори
раскид уговора дужан је да у року од три (3) дана од дана
пријема обавјештења од оператора система из члана 20.
став (4) овог правилника поднесе приговор оператору система и новом снабдјевачу.
(4) Одредба става (2) овог члана не примјењује се у
случају када је постојећи снабдјевач прије пријема обавјештења из члана 20. став (4), у складу са Општим условима, поднио захтјев надлежном оператору система да
крајњем купцу обустави испоруку електричне енергије
због неплаћања испоручене електричне енергије или ако
је купац који тражи раскид уговора већ искључен због неплаћања испоручене електричне енергије.
(5) Уколико је постојећи снабдјевач поднио захтјев за
обуставу испоруке електричне енергије надлежном оператору система прије обавјештења о промјени снабдјевача
или је крајњи купац већ искључен због неплаћања, надлежни оператор система не може одобрити захтјев за промјену снабдјевача.
Члан 22.
(Прелазак са тржишног на резервно снабдијевање)
(1) Снабдјевач из члана 6. став (1) т. а) и б) овог члана
који престаје са радом дужан је да без одлагања обавијести
оператора система и Регулаторну комисију о времену и разлозима за прекид рада.
(3) Оператор система је дужан да обавијести резервног снабдјевача о околностима из става (1) т. а) и б) овог
члана.
(4) Квалификовани купац из члана (6) став (1) тачка в)
овог правилника дужан је да најкасније седам (7) дана прије
датума престанка уговора о снабдијевању са постојећим
снабдјевачем обавијести резервног снабдјевача и оператора
система о намјери да користи услугу резервног снабдјевача, те закључи уговор о резервном снабдијевању.
(5) У случају из члана 6. став (1) овог правилника оператор система је дужан да у складу са обавјештењем из ст.
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(1) и (3) овог члана без одлагања изврши очитање мјерног
уређаја и достави податке о стању обрачунских величина
резервном снабдјевачу.
(6) У случају из члана 6. став (1) т. а) и б) овог правилника резервни снабдјевач и квалификовани купац дужни су
да након пријема података о стању обрачунских величина
од оператора система закључе уговор о резервном снабдијевању.
(7) Квалификовани купац из члана 6. став (1) овог члана
који користи резервно снабдијевање има могућност продужења уговора о резервном снабдијевању, о чему је дужан да
обавијести резервног снабдјевача најмање седам дана прије
истека претходно уговореног рока.
Члан 23.
(Прелазак са тржишног на јавно снабдијевање)
(1) Квалификовани купац из категорије малих купаца
и домаћинстава који остане без снабдјевача квалификованих купаца из разлога прописаних у члану 6. став (1) овог
правилника по аутоматизму прелази на снабдијевање код
јавног снабдјевача.
(2) У случају из става (1) овог члана оператор система је
дужан извршити очитање обрачунских мјерних уређаја на
основу чега ће јавни снабдјевач закључити уговор са квалификованим купцем из става (1) овог члана.
ДИО ПЕТИ - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
(Примјена других прописа)
На сва питања у вези са квалификованим купцем која
нису обухваћена овим правилником примјењиваће се
одредбе Правилника за издавање дозвола и сагласности,
Општих услова, мрежних правила, Правилника о тарифној
методологији и тарифном поступку, Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије у Републици Српској
и тржишних правила.
Члан 25.
(Снабдијевање након 1. јануара 2015. године)
(1) Јавни и резервни снабдјевач на територији Републике Српске до доношења закона или другог прописа којим ће
се регулисати одређивање јавног и резервног снабдјевача је
снабдјевач који је до 1. јануара 2015. године вршио снабдијевање неквалификованих (тарифних) купаца.
(2) Након 1. јануара 2015. године квалификованог купца
наставља снабдијевати снабдјевач који га је снабдијевао до
тог дана као јавни снабдјевач за мале купце и домаћинства,
односно као резервни снабдјевач за остале купце, осим ако
купац не промијени снабдјевача у складу са одредбама овог
правилника.
(3) Јавни снабдјевач је дужан најкасније до 15. фебруара
2015. године обавијестити све мале купце и домаћинства да
имају могућност да сами бирају свог снабдјевача квалификованих купаца или да наставе да се снабдијевају код јавног
снабдјевача у систему јавне услуге и у том случају остаје на
снази постојећи уговор о снабдијевању.
(4) Резервни снабдјевач је дужан најкасније до 15. фебруара 2015. године обавијестити све квалификоване купце
који нису мали купци или домаћинства да ће их у случају
да до 30. јуна 2015. године не изаберу снабдјевача квалификованих купаца наставити снабдијевати као резервни снабдјевач под условима и цијени који важе за резервно снабдијевање, при чему је неопходно да резервни снабдјевач
и квалификовани купац закључе нови уговор о резервном
снабдијевању.
Члан 26.
(Тумачење правилника)
(1) Тумачење одредби овог правилника даје Регулаторна комисија.
(2) Измјене и допуне овог правилника врше се по истом
поступку који се примјењује за његово доношење.
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Члан 27.
(Престанак важења)
Даном почетка примјене овог правилника престаје да
важи Правилник о квалификованом купцу (“Службени гласник Републике Српске”, број 131/11).
Члан 28.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 01-400-18/14/Р-97-326
11. децембрa 2014. године
Требиње

Предсједник,
Миленко Чокорило, с.р.

На основу члана 54. став 1. Закона о електричној енергији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 8/08,
34/09, 92/09 и 1/11), члана 190. ст. 1. и 2. Закона о општем
управном поступку (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), члана 10. став 1. тачка 5.
Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике
Српске - Пречишћени текст (“Службени гласник Републике Српске”, број 6/10), члана 33. став 1. тачка г) и члана
43. став 1. Пословника о раду Регулаторне комисије за
енергетику Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 59/10) и члана 21. став 1. Правилника
о издавању дозвола (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 39/10 и 65/13), одлучујући по захтјеву привредног друштва ЕХЕ друштва за производњу, развој и трговину д.о.о. Бања Лука за издавање дозволе за обављање
дјелатности производње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 95. редовној сједници, одржаној 27.11.2014. године у Требињу,
донијела је

РЈЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ
ДЈЕЛАТНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ
ЕНЕРГИЈЕ У МАЛОЈ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ
НОВАКОВИЋИ

1. Усваја се захтјев привредног друштва ЕХЕ друштва
за производњу, развој и трговину д.о.о. Бања Лука за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани Новаковићи.
2. Дозвола за обављање дјелатности производње
електричне енергије из тачке 1. диспозитива овог рјешења издаје се на период важења од 10 година, почев од
30.11.2014. године.
3. Саставни дио овог рјешења чини Дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије и
Услови дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, регистарски број: 01-385-04-1/43-1/14.
4. Корисник Дозволе је обавезан плаћати регулаторну накнаду у периоду важења Дозволе, у року и на начин
утврђен посебним рјешењем о регулаторној накнади Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
5. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објављује се у “Службеном гласнику Републике Српске” и на
интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
Образложење
Привредно друштво ЕХЕ друштво за производњу, развој и трговину д.о.о. Бања Лука (у даљем тексту: подносилац захтјева) поднијело је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за издавање дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије, број: 1026-08/14, од
27.08.2014. године, који је поднесен на попуњеном обрасцу
са пратећом документацијом и доказима.
Подносилац захтјева је корисник Дозволе за обављање
дјелатности производње електричне енергије, која је изда-
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та Рјешењем Регулаторне комисије, број: 01-317-14/12, од
30.11.2012. године, на период од двије године. С обзиром
да наведена дозвола истиче 30.11.2014. године, подносилац
захтјева је, у складу са одредбом члана 64. Правилника о
издавању дозвола (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 39/10 и 65/13 - у даљем тексту: Правилник), благовремено поднио захтјев за издавање нове дозволе за обављање
дјелатности производње електричне енергије.
У поступку обраде поднесеног захтјева, у погледу његове комплетности, утврђено је да поднесени захтјев садржи
одређене недостатке, па је у складу са чланом 13. Правилника од подносиоца захтјева затражено да отклони уочене
недостатке и допуни захтјев у одређеном року. Након што је
подносилац захтјева доставио тражену документацију, Регулаторна комисија је 28.10.2014. године обавијестила подносиоца о комплетности захтјева и објавила обавјештење
за јавност о поднесеном захтјеву на својој интернет страници, огласној табли и у дневним новинама, одредивши рок
за достављање коментара јавности и подношење захтјева
за стицање статуса умјешача. До истека рока остављеног
у обавјештењу за јавност, односно до 04.11.2014. године,
Регулаторној комисији нису достављени коментари на захтјев за издавање дозволе, нити захтјеви за стицање статуса
умјешача.
На основу члана 17. Правилника, Регулаторна комисија је, на 93. редовној сједници, одржаној 06.11.2014. године,
утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије и донијела закључак да се у поступку јавног разматрања Нацрта ове дозволе одржи општа расправа у Кнежеву, 18.11.2014. године, ради разматрања услова дозволе и прибављања коментара, како подносиоца, тако
и јавности на Нацрт дозволе. Закључком је, такође, одређено
да се коментари на Нацрт дозволе могу доставити у писаној
форми до 18.11.2014. године. Општа расправа је одржана у
заказано вријеме и истој су, поред представника Регулаторне
комисије, присуствовали представници подносиоца захтјева
и представници Општине Кнежево. На општој расправи није
било примједби ни коментара на Нацрт дозволе. Такође, након одржане опште расправе, није било достављених коментара у писаној форми, као ни поднесених захтјева за стицање
статуса умјешача.
Након одржане опште расправе, Приједлог дозволе са
извјештајем са опште расправе достављен је подносиоцу
захтјева и остављен му је рок до 25.11.2014. године за достављање коментара на ове акте. У остављеном року подносилац захтјева није достављао коментаре на ове акте.
Дана 25.11.2014. године Регулаторна комисија је примила
акт Општине Кнежево, број: 02-313-1/14, од 20.11.2014. године, под називом: Мишљење Општине Кнежево о Нацрту
дозволе за обављање дјелатности производње електричне
енергије у Малој хидроелектрани Новаковићи на ријеци
Угар. У овом акту је наведено да на бетонској брани водозахватa није изграђено хидраулички обликовано слапиште
ради формирања “рибље стазе”, како би се омогућило
узводно кретање рибљих врста, те да ова бетонска брана
није прописно изграђена како би се примијенили еколошки
стандарди. С обзиром на наведено, у прелазним и завршним одредбама услова ове дозволе тачком 11.1. утврђено
је да је корисник дозволе дужан, у року од шест мјесеци,
доставити Регулаторној комисији доказе од институције
надлежне за заштиту животне средине да су испуњене
обавезе по питању обезбјеђења “рибљих стаза” и заштите
природних услова за одржавање рибљег фонда, утврђене
Еколошком дозволом, издатом од стране Министарства
за просторно уређење, грађевинарство и екологију, број:
15.04-96-32/12, од 28.02.2012. године.
Регулаторна комисија је на 95. редовној сједници, одржаној 27.11.2014. године, размотрила приједлог рјешења о
издавању дозволе, укључујући Приједлог дозволе, извјештај са опште расправе, као и осталу документацију, на
основу чега је утврђено да су се испунили услови за усвајање захтјева за издавање дозволе за обављање дјелатности
производње електричне енергије у Малој хидроелектрани
Новаковићи, те је одлучено као у т. 1. и 3. диспозитива овог
рјешења.
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Имајући у виду одредбу члана 6. став 1. тачка а) Правилника, којом је прописано да се дозвола за обављање дјелатности производње електричне енергије издаје на период
до 30 година, то је одлучено да се ова дозвола изда на период од 10 година као у тачки 2. диспозитива овог рјешења.
Тачка 4. диспозитива овог рјешења заснива се на члану
24. став 1. Закона о енергетици (“Службени гласник Републике Српске”, број 49/09), којим је прописано да се финансирање Регулаторне комисије, између осталог, обезбјеђује
из годишњих накнада од енергетских субјеката, те чланом
10. ст. 1. и 2. Правилника, којим је утврђено да се износ
регулаторне накнаде утврђује посебним рјешењем о регулаторној накнади коју доноси Регулаторна комисија и да се
иста плаћа током периода важења дозволе. Ова одлука се
доноси на годишњем нивоу у складу са Методологијом за
обрачун регулаторне накнаде, а на бази буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, усвојеног од
стране Народне скупштине Републике Српске.
Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 20. став 3. Закона о енергетици и члану 21. став 5.
Правилника.
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана
од дана пријема овог рјешења.
Број: 01-385-11/14/Р-95-300
27. новембра 2014. године
Требиње

Предсједник,
Миленко Чокорило, с.р.

Централна изборна комисија
Босне и Херцеговине
Нa oснoву члaнa 14.3 стaв (1) Избoрнoг зaкoнa БиХ
(“Службeни глaсник БиХ”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05 52/05, 65/05, 77/05, 11/06 24/06,
32/07, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14), Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja Бoснe и Хeрцeгoвинe je нa 85. сjeдници, oдржaнoj дaнa
18.12.2014. гoдинe, д o н и j e л a

OДЛУКУ
O РAСПИСИВAЊУ И OДРЖAВAЊУ ПРИJEВРEМEНИХ
ИЗБOРA ЗA НAЧEЛНИКA OПШТИНE КAЛEСИJA

Члaн 1.
Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja Бoснe и Хeрцeгoвинe рaсписуje приjeврeмeнe избoрe зa нaчeлникa општинe Кaлeсиja.
Члaн 2.
Избoри из члaнa 1. oвe oдлукe ћe сe oдржaти у нeдjeљу,
22.02.2015. гoдинe.
Члaн 3.
Oпштинa Кaлeсиja je oбaвeзнa oбезбиједити срeдствa зa
спрoвoђeњe приjeврeмeних избoрa из члaнa 1. oвe oдлукe у
буџeту Oпштинe, у склaду сa члaнoм 1.2б Избoрнoг зaкoнa
Бoснe и Хeрцeгoвинe, у рoку oд 15 (пeтнaeст) дaнa oд дaнa
рaсписивaњa приjeврeмeних избoрa.
Укoликo Oпштинa Кaлeсиja нe oбезбиједи финaнсиjскa
срeдствa из стaвa (1) oвoг члaнa, приjeврeмeни избoри ћe
бити oдгoђeни.
Члaн 4.
Oвa одлукa ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa и oбjaвићe
сe у “Службeнoм глaснику БиХ”, “Службeним нoвинaмa
Фeдeрaциje БиХ”, “Службeнoм глaснику Рeпубликe Српскe”, “Службeнoм глaснику Брчкo Дистриктa БиХ” и нa
веб-стрaници Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ www.избoри.бa.
Брoj: 06-1-07-1-1507-1/14
18. децембра 2014. гoдинe
Сaрajeвo

Прeдсjeдник,
Стjeпaн Mикић, с.р.
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Нa oснoву члaнa 14.3 стaв (1) Избoрнoг зaкoнa БиХ
(“Службeни глaсник БиХ”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,
25/02, 4/04, 20/04, 25/05 52/05, 65/05, 77/05, 11/06 24/06,
32/07, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14), Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja Бoснe и Хeрцeгoвинe je нa 85. сjeдници, oдржaнoj дaнa
18.12.2014. гoдинe, д o н и j e л a

OДЛУКУ
O РAСПИСИВAЊУ И OДРЖAВAЊУ ПРИJEВРEМEНИХ
ИЗБOРA ЗA НAЧEЛНИКA OПШТИНE ЖИВИНИЦE

Члaн 1.
Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja Бoснe и Хeрцeгoвинe рaсписуje приjeврeмeнe избoрe зa нaчeлникa општинe Живиницe.
Члaн 2.
Избoри из члaнa 1. oвe oдлукe ћe сe oдржaти у нeдjeљу,
22.02.2015. гoдинe.
Члaн 3.
Oпштинa Живиницe je oбaвeзнa oбезбиједити срeдствa
зa спрoвoђeњe приjeврeмeних избoрa из члaнa 1. oвe oдлукe у буџeту Oпштинe, у склaду сa члaнoм 1.2б Избoрнoг
зaкoнa Бoснe и Хeрцeгoвинe, у рoку oд 15 (пeтнaeст) дaнa
oд дaнa рaсписивaњa приjeврeмeних избoрa.
Укoликo Oпштинa Живиницe нe oбезбиједи финaнсиjскa срeдствa из стaвa (1) oвoг члaнa, приjeврeмeни избoри ћe бити oдгoђeни.
Члaн 4.
Oвa одлукa ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa и oбjaвићe
сe у “Службeнoм глaснику БиХ”, “Службeним нoвинaмa
Фeдeрaциje БиХ”, “Службeнoм глaснику Рeпубликe Српскe”, “Службeнoм глaснику Брчкo Дистриктa БиХ” и нa
веб-стрaници Цeнтрaлнe избoрнe кoмисиje БиХ www.избoри.бa.
Брoj: 06-1-07-1-1508-1/14
18. децембра 2014. гoдинe
Сaрajeвo

Прeдсjeдник,
Стjeпaн Mикић, с.р.

На основу члана 14.3 став (6) Изборног закона Босне
и Херцеговине (“Службени гласник БиХ”, бр. 23/01, 7/02,
9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,
11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 и 7/14) и члана 73. Правилника о начину спровођења избора у Босни и
Херцеговини (“Службени гласник БиХ”, број 37/14), Централна изборна комисија Босне и Херцеговине је на 85.
сједници, одржаној 18.12.2014. године, д о н и ј е л а

УПУТСТВО
О РОКОВИМА ИЗБОРНИХ АКТИВНОСТИ ЗА
ОДРЖАВАЊЕ ПРИЈЕВРЕМЕНИХ ИЗБОРА ЗА
НАЧЕЛНИКА ОПШТИНЕ ЖИВИНИЦЕ И
ОПШТИНЕ КАЛЕСИЈА

Члан 1.
(1) Централна изборна комисија Босне и Херцеговине
(у даљем тексту: Централна изборна комисија БиХ) је на 85.
сједници, одржаној 18.12.2014. године, донијела Одлуку о
расписивању пријевремених избора за начелника Општине
Живинице и Општине Калесија (у даљем тексту: избори).
(2) Избори ће се одржати у недјељу, 22.02.2015. године.
Члан 2.
(1) Рокови теку од 19.12.2014. године.
(2) Пријаве за овјеру политичких странака и независних кандидата подносе се Централној изборној комисији
БиХ најкасније у року од пет дана од дана расписивања
избора, односно у периоду од 19.12.2014. године закључно
са 23.12.2014. године, до 16.00 часова.
(3) Захтјеви за овјеру коалиција подносе се Централној
изборној комисији БиХ најкасније у року од 12 дана од дана
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расписивања избора, односно закључно са 30.12.2014. године, до 16.00 часова.
(4) Крајњи рок за регистрацију нових бирача који гласају путем поште је 20 дана од дана расписивања избора,
односно истиче 07.01.2015. године.
(5) Пријаву кандидата овјерени политички субјекти
подносе Централној изборној комисији БиХ најкасније
21 дан од дана расписивања избора, односно закључно са
08.01.2015. године, до 16.00 часова.
(6) Жријебање за утврђивање редослиједа политичких
субјеката на гласачким листићима обавиће се у сједишту
Централне изборне комисије БиХ у Сарајеву, Данијела
Озме бр. 7, 09.01.2015. године, у 12.00 часова.
(7) Одлуку о овјери кандидата за учествовање на изборима Централна изборна комисија БиХ доноси најкасније у
року од 14 дана од дана подношења пријава, односно најкасније до 22.01.2015. године.
(8) Објава коначних листи кандидата у службеним гласилима обавиће се најкасније 24 дана прије дана одржавања избора, односно до 29.01.2015. године.
(9) Централни бирачки списак закључује се 20 дана
прије дана одржавања избора, односно закључно са
02.02.2015. године.
(10) Објављивање броја уписаних бирача у Централни бирачки списак за општину за коју се спроводе избори
обавиће се у року 17 дана прије дана одржавања избора,
односно најкасније до 05.02.2015. године.
(11) Именовање чланова бирачких одбора врши надлежна општинска изборна комисија у складу са сљедећим
роковима:
а) Надлежна општинска изборна комисија именује чланове бирачких одбора и доставља акте о именовању чланова бирачких одбора Централној изборној комисији БиХ
најкасније у року од 15 дана прије дана одржавања избора,
односно до 07.02.2015. године.
б) Обука чланова бирачких одбора одржаће се у периоду од 15 дана до седам дана прије дана одржавања избора,
односно од 07.02.2015. године до 15.02.2015. године.
(12) Одређивање локација бирачких мјеста, објаву и
доставу података о одређеним локацијама Централној
изборној комисији БиХ надлежна општинска изборна комисија обавиће најкасније у року од 15 дана прије дана
одржавања избора, односно најкасније до 07.02.2015. године.
(13) Медијско представљање политичких субјеката
почиње 15 дана прије дана одржавања избора, односно од
07.02.2015. године.
(14) Непосредно обраћање политичких субјеката путем
електронских медија почиње 15 дана прије дана одржавања
избора, односно од 07.02.2015. године.
(15) Захтјеви за акредитовање посматрача политичких
субјеката подносе се изборним комисијама најкасније седам дана прије дана одржавања избора, односно до
15.02.2015. године.
(16) Захтјеви за акредитовање посматрача из удружења
подносе се Централној изборној комисији БиХ најкасније седам дана прије дана одржавања избора, односно до
15.02.2015. године.
(17) Забрана објављивања резултата испитивања јавног
мњења почиње 48 часова прије отварања бирачких мјеста и
траје до затварања бирачких мјеста, односно у периоду од
20.02.2015. године у 07,00 часова до 22.02.2015. године до
затварања бирачких мјеста.
(18) Захтјеви за акредитовање међународних посматрача подносе се Централној изборној комисији БиХ најкасније један дан прије дана одржавања избора, односно до
21.02.2015. године.
(19) Изборна тишина почиње 24 часа прије отварања
бирачких мјеста и траје до затварања бирачких мјеста, односно у периоду од 21.02.2015. године у 07,00 часова до
22.02.2015. године до затварања бирачких мјеста.

29.12.2014.
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(20) Централна изборна комисија БиХ ће посебном
одлуком формирати Главни центар за бројање за изборе
најкасније до 20.02.2015. године.
(21) Унос и обрада резултата избора електронским путем врши се од 22.02.2015. године у сљедећим роковима:
а) прикупљање образаца са бирачких мјеста од 21,00 до
21,30 часова,
б) унос резултата од 21,30 до 22,00 часа,
ц) објава прелиминарних незваничних и некомплетних
резултата избора до 22,30 часова.
(22) Бирачки одбори врше доставу резултата гласања
и комплетан изборни материјал до надлежне општинске
изборне комисије, најкасније у року од 12 часова по затварању бирачких мјеста, односно до 23.02.2015. године до
7,00 часова.
(23) Општинска изборна комисија доставља записнике са обједињеним збирним резултатима гласања на нивоу
општине Централној изборној комисији БиХ најкасније 24
часа по затварању бирачких мјеста, односно најкасније до
23.02.2015. године, до 19,00 часова.
(24) Прелиминарне незваничне и некомплетне резултате избора Централна изборна комисија БиХ објавиће 24
часа по затварању бирачких мјеста и по добијању резул-
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тата од надлежне општинске изборне комисије, односно
23.02.2015. године, у 19,00 часова.
(25) Крајњи рок за пријем гласачког материјала за гласаче путем поште је два дана од дана одржавања избора,
односно закључно са 24.02.2015. године, са отиском печата
поште са датумом одржавања избора.
(26) Утврђивање и објаву резултата избора Централна
изборна комисија БиХ обавиће најкасније у року од седам
дана од дана одржавања избора, односно до 01.03.2015. године.
(27) Подношење захтјева за поновно бројање гласачких
листића врши се у року од три дана од дана објаве резултата избора.
Члан 3.
Ово упутство ступа на снагу даном доношења и објавиће се у “Службеном гласнику БиХ”, “Службеним новинама Федерације БиХ”, “Службеном гласнику Републике
Српске”, “Службеном гласнику Брчко Дистрикта БиХ” и
на веб-страници Централне изборне комисије БиХ www.
izbori.ba.
Број: 06-1-07-1-1513-1/14
18. децембра 2014. године
Сарајево

Предсједник,
Стјепан Микић, с.р.
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Упутство о роковима изборних активности за
одржавање пријевремених избора за начелника
општине Живинице и општине Калесија .............. 38

ɇɚɪɭɱɢɥɚɰ:
(ɧɚɡɢɜ, ɚɞɪɟɫɚ, ɬɟɥɟɮɨɧ)
________________________________________________________
________________________________________________________
Ɇɚɬɢɱɧɢ ɛɪɨʁ ___________________ ; ɉȾȼ ɨɛɜɟɡɧɢɤ: ȾȺ ɇȿ
ɂȻ˹(ɍɂɈ) ______________________________
ɀɢɪɨ ɪɚɱɭɧ ____________________________
e-mail ɚɞɪɟɫɚ ___________________________; ɉɪɟɬɩ. ɛɪ. ________

Ⱦɨɛɚɜʂɚɱ:
˹ɋɅɍɀȻȿɇɂ ȽɅȺɋɇɂɄ ɊȿɉɍȻɅɂɄȿ ɋɊɉɋɄȿ
ȳɍ˹
ȼɟʂɤɚ Ɇɥɚɻɟɧɨɜɢʄɚ ɛɛ, Ȼɚʃɚ Ʌɭɤɚ
ȳɂȻ 4400929270005; ɂȻ˹(ɍɂɈ) 400929270005
ɠɢɪɨ ɪɚɱɭɧɢ: 551-001-00029639-61, 562-099-00004292-34,
567-162-10000010-81, 571-010-00001043-39;
Ɍɟɥɟɮɨɧ/ɮɚɤɫ: (051) 456-331, 456-338, 456-339

ɇȺɊɍȹȻȿɇɂɐȺ ɛɪɨʁ __________
Ɉɜɢɦ ɧɟɨɩɨɡɢɜɨ ɧɚɪɭɱɭʁɟɦɨ:
1. Ⱦɢɤɬɚ ɪɟɝɢɫɬɚɪ ɨɛʁɚɜʂɟɧɢɯ ɩɪɨɩɢɫɚ Ɋɋ ɢ Ȼɢɏ – ɲɬɚɦɩɚɧɨ ɢɡɞɚʃɟ ɡɚ 2015. ɝɨɞɢɧɭ________ɩɪɢɦʁɟɪɚɤɚ:
ɐɢʁɟɧɚ ɝɨɞɢɲʃɟ ɩɪɟɬɩɥɚɬɟ ɢɡɧɨɫɢ 160,00 ɄɆ ɫɚ ɭɪɚɱɭɧɚɬɢɦ ɉȾȼ-ɨɦ ɢ ɩɨɲɬɚɪɢɧɨɦ ɫɚ ɪɨɤɨɦ ɭɩɥɚɬɟ ɞɨ 28.02.2015. ɝɨɞɢɧɟ.
2. Ⱦɢɤɬɚ ɪɟɝɢɫɬɚɪ ɨɛʁɚɜʂɟɧɢɯ ɩɪɨɩɢɫɚ Ɋɋ ɢ Ȼɢɏ – ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɢɡɞɚʃɟ ɡɚ 2015. ɝɨɞɢɧɭ _____________ ɩɪɟɬɩɥɚɬɧɢɱɤɢɯ ɥɢɰɟɧɰɢ.
Ɋɨɤ ɭɩɥɚɬɟ ɞɨ 28.02.2015. ɝɨɞɢɧɟ.

Ɇ.ɩ.
ɍ ___________________ 20___ ɝɨɞɢɧɟ

ɉɨɬɩɢɫ
.............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ɐȳȿɇɈȼɇɂɄ
1. Ⱦɢɤɬɚ ɪɟɝɢɫɬɚɪ ɨɛʁɚɜʂɟɧɢɯ ɩɪɨɩɢɫɚ Ɋɋ ɢ Ȼɢɏ – ɲɬɚɦɩɚɧɨ ɢɡɞɚʃɟ:
- ɝɨɞɢɲʃɚ ɩɪɟɬɩɥɚɬɚ ɤɨʁɚ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɨɫɧɨɜɧɢ ɭɥɨɠɚɤ ɢ ɱɟɬɢɪɢ ɞɨɩɭɧɫɤɚ ɭɥɨɲɤɚ ɬɨɤɨɦ ɝɨɞɢɧɟ, ɉȾȼ ɢ ɩɨɲɬɚɪɢɧɭ ɢ ɢɡɧɨɫɢ
160,00 ɄɆ .

2. Ⱦɢɤɬɚ ɪɟɝɢɫɬɚɪ ɨɛʁɚɜʂɟɧɢɯ ɩɪɨɩɢɫɚ Ɋɋ ɢ Ȼɢɏ – ɢɧɬɟɪɧɟɬ ɢɡɞɚʃɟ:
- ɝɨɞɢɲʃɚ ɩɪɟɬɩɥɚɬɚ ɤɨʁɚ ɭɤʂɭɱɭʁɟ ɨɫɧɨɜɧɢ ɭɥɨɠɚɤ ɢ ɦʁɟɫɟɱɧɨ ɚɠɭɪɢɪɚʃɟ ɬɨɤɨɦ ɝɨɞɢɧɟ:
ɐɢʁɟɧɚ ɩɨʁɟɞɢɧɚɱɧɟ ɥɢɰɟɧɰɟ
1 ɥɢɰɟɧɰɚ 150,00 ɄɆ
2 ɥɢɰɟɧɰɟ 130,00 ɄɆ
3 ɥɢɰɟɧɰɟ 110,00 ɄɆ
4 ɥɢɰɟɧɰɟ 100,00 ɄɆ
5 ɥɢɰɟɧɰɢ 90,00 ɄɆ
ɜɢɲɟ ɨɞ 5 ɥɢɰɟɧɰɢ 80,00 ɄɆ

ɍɤɭɩɧɚ ɰɢʁɟɧɚ
150,00 ɄɆ
260,00 ɄɆ
330,00 ɄɆ
400,00 ɄɆ

450,00 ɄɆ
80,00 ɄɆ ɩɨ ɥɢɰɟɧɰɢ
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