
XII

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Је ди ни ца за
упра вља ње Про јек том (PMU), Ми ни стар ство по љо при вре -
де, шу мар ства и во до при вре де, Ми ни стар ство фи нан си ја и
оп шти не уче сни це у Про јек ту.

XI II

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1011/10 Предсједник
13. јула 2010. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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На осно ву чла на 70. став 1. т. 2. и 6. Уста ва Ре пу бли ке
Срп ске, чл. 183. и 187. По слов ни ка На род не скуп шти не Ре -
пу бли ке Срп ске - Пре чи шће ни текст (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, број 79/07) и чл. 7. и 15. За ко на о за ду -
жи ва њу, ду гу и га ран ци ја ма Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни
гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 30/07 и 29/10), На род на
скуп шти на Ре пу бли ке Срп ске, на Три де сет осмој сјед ни ци,
одр жа ној 13. ју ла 2010. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ИЗ МЈЕ НА МА ОД ЛУ КЕ О ПРИ ХВА ТА ЊУ ЗА ДУ ЖЕ ЊА

ПРЕ МА ВЛА ДИ РЕ ПУ БЛИ КЕ КО РЕ ЈЕ ИЗ ФОН ДА ЗА

ЕКО НОМ СКУ РАЗ ВОЈ НУ СА РАД ЊУ (EDCF) ПУ ТЕМ 

ЕКС ПОРТ-ИМ ПОРТ БАН КЕ КО РЕ ЈЕ ПО ПРО ЈЕК ТУ 

МО ДЕР НИ ЗА ЦИ ЈА БОЛ НИ ЦА У БО СНИ И 

ХЕР ЦЕ ГО ВИ НИ, ФА ЗА II-EDCF L/A No. BIH-2

I

У Од лу ци о при хва та њу за ду же ња пре ма Вла ди Ре пу -
бли ке Ко ре је из Фон да за еко ном ску раз вој ну са рад њу
(EDCF) пу тем Екс порт-им порт бан ке Ко ре је по Про јек ту
мо дер ни за ци ја бол ни ца у Бо сни и Хер це го ви ни, фа за II-
EDCF L/A No. BIH-2 (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 127/08) у тач ки I ри је чи: “од USD 25.000.000,00,
што је 50%” за мје њу ју се ри је чи ма: “од USD 27.299.297,00,
што је 54,599%”.

II

У тач ки IV у али не ји пр вој ри је чи: “из нос од USD
24.399.000,00” за мје њу ју се ри је чи ма: “из нос од USD
26.696.000,00”.

У ис тој тач ки у али не ји тре ћој ри је чи: “из нос од USD
25.000,00” за мје њу ју се ри је чи ма: “из нос од USD
27.297,00”.

III

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 01-1009/10 Предсједник
13. јула 2010. године Народне скупштине,
Бања Лука Мр Игор Радојичић, с.р.
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На осно ву чла на 15. тач ка г) и чла на 43. ст. 1. и 2. За ко -
на о Вла ди Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, број 118/08) и чла на 33. став 1. тач ка а) Оп -
штег ко лек тив ног уго во ра (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке
Срп ске”, број 40/10), а у ве зи са чла ном 129. став 1. тач ка
ђ) За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 118/08 и 11/09), Вла да Ре пу бли ке Срп -
ске, на сјед ни ци од 15. ју ла 2010. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

У Р Е Д  БУ

О НА КНА ДА МА ЗА СЛУ ЖБЕ НА ПУ ТО ВА ЊА У ЗЕ МЉИ 
И ИНО СТРАН СТВУ ЗА ЗА ПО СЛЕ НЕ У ЈАВ НОМ 

СЕК ТО РУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Члан 1.

(1) Овом уред бом уре ђу ју се вр сте и ви си не на кна да
за слу жбе на пу то ва ња у зе мљи и ино стран ству за за по -
сле не у јав ном сек то ру Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек -
сту: за по сле ни), као и усло ви и по сту пак оства ри ва ња тих
на кна да.

(2) Под јав ним сек то ром, у сми слу ове уред бе под ра -
зу ми је ва ју се ин сти ту ци је осно ва не за ко ном или дру гим
ак том, ми ни стар ства, аген ци је, јав ни фон до ви, пред у зе -
ћа, уста но ве и дру ге ор га ни за ци је у ко ји ма Ре пу бли ка
Срп ска има уче шће у вла сни штву (у да љем тек сту: по -
сло да вац).

Члан 2.

(1) Слу жбе но пу то ва ње у зе мљи је, у сми слу ове уред -
бе, пу то ва ње из јед ног мје ста у дру го на те ри то ри ји Ре пу -
бли ке Срп ске, од но сно на те ри то ри ји Бо сне и Хер це го ви -
не.

(2) Слу жбе но пу то ва ње у ино стран ство је слу жбе но пу -
то ва ње из Ре пу бли ке Срп ске, од но сно Бо сне и Хер це го ви -
не у стра ну др жа ву и обр ну то, из јед не стра не др жа ве у
дру гу и из јед ног мје ста у дру го на те ри то ри ји стра не др -
жа ве.

Члан 3.

На кна де за слу жбе на пу то ва ња су, у сми слу ове уред бе,
на кна де тро шко ва смје шта ја, ис хра не и пре во за за рад ни ка
ра ди оба вља ња од ре ђе них слу жбе них по сло ва и на кна де
оста лих тро шко ва ко ји се оства ре у ве зи са слу жбе ним пу -
то ва њем, а ко ји су утвр ђе ни овом уред бом.

Члан 4.

(1) Тро шко ви смје шта ја и но ће ња на слу жбе ном пу то -
ва њу об ра чу на ва ју се у ви си ни пла ће ног хо тел ског ра чу на,
а нај ви ше до ви си не ци је не но ће ња у хо те лу дру ге ка те го -
ри је (са че ти ри звје зди це) у мје сту слу жбе ног бо рав ка.

(2) Тро шко ви смје шта ја из ста ва 1. овог чла на не об ра -
чу на ва ју се за смје штај ра ди днев ног од мо ра.

(3) Из у зет но од од ред бе ста ва 2. овог чла на, тро шак за
днев ни од мор об ра чу на ва се за чла но ве по са де ави о на на
на чин из ста ва 1. овог чла на ако је ври је ме за др жа ва ња на
аеро дро му ду же од че ти ри ча са из ме ђу два ле та у то ку 24
ча са.

Члан 5.

(1) Днев ни ца је, у сми слу ове уред бе, на кна да тро шко -
ва за ис хра ну у то ку слу жбе ног пу то ва ња.

(2) Днев ни ца за слу жбе но пу то ва ње у зе мљи утвр ђу је
се у ви си ни од 20 КМ.

Члан 6.

Днев ни ца за слу жбе но пу то ва ње у ино стран ству утвр -
ђу је се у из но су за сва ку зе мљу по је ди нач но и да та је у та -
бе лар ном при ка зу ко ји се на ла зи у При ло гу ове уред бе и
чи ни њен са став ни дио.

Члан 7.

(1) Днев ни ца се об ра чу на ва за сва ка 24 ча са про ве де на
на слу жбе ном пу ту.

(2) Јед на днев ни ца се об ра чу на ва за пу то ва ње ко је тра -
је ду же од 12 ча со ва.

(3) За пу то ва ње ко је тра је од осам до 12 ча со ва об ра чу -
на ва се по ла днев ни це.

(4) За пу то ва ње ко је тра је до осам ча со ва днев ни ца се
не об ра чу на ва.

Члан 8.

(1) Днев ни ца за слу жбе но пу то ва ње у ино стран ство
обра чу на ва се од ча са пре ла ска гра ни це Бо сне и Хер це го -
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ви не, а днев ни це од ре ђе не за стра ну др жа ву из ко је се до -
ла зи об ра чу на ва ју се до ча са пре ла ска гра ни це у Бо сну и
Хер це го ви ну.

(2) Ако се за слу жбе но пу то ва ње као пре во зно сред ство
ко ри сти ави он, днев ни ца из ста ва 1. овог чла на об ра чу на ва
се од ча са по ла ска ави о на с по сљед њег аеро дро ма до ча са
по врат ка на пр ви аеро дром у Ре пу бли ци Срп ској, од но сно
Бо сни и Хер це го ви ни.

(3) Ако се слу жбе но пу ту је у ви ше зе ма ља, днев ни ца из
ста ва 1. овог чла на об ра чу на ва се за сва ку стра ну др жа ву
по себ но у слу ча ју да бо ра вак у тој стра ној др жа ви тра је ду -
же од 12 ча со ва.

Члан 9.

Днев ни ца за слу жбе но пу то ва ње ума њу је се за 50% ако
је на слу жбе ном пу то ва њу обез би је ђе на ис хра на.

Члан 10.

На кна де тро шко ва пре во за на слу жбе ном пу то ва њу у
зе мљи и ино стран ству об ра чу на ва ју се у ви си ни ствар них
тро шко ва на пред ви ђе но пре во зно сред ство на пред ви ђе ној
ре ла ци ји пу то ва ња.

Члан 11.

(1) У слу ча ју ка да су у ци је ну авио-кар те, због пре ки да
пу то ва ња, ура чу на ти тро шко ви за ис хра ну и смје штај,
днев ни ца се ума њу је за 80%.

(2) У слу ча ју ка да су у ци је ну авио-кар те, због пре ки да
пу то ва ња, ура чу на ти са мо тро шко ви за смје штај, днев ни ца
се ума њу је за 30%.

(3) Тро шко ви ко ри шће ња ко ла за спа ва ње на слу жбе -
ном пу то ва њу у ино стран ству на док на ђу ју се у слу ча ју:

а) да пу то ва ње не пре кид но тра је 24 ча са,

б) да се пу ту је но ћу од 22 ча са до шест ча со ва ују тро и

в) да се пу ту је нај ма ње шест ча со ва но ћу у вре ме ну на -
кон 20 ча со ва.

Члан 12.

(1) За по сле ни, по одо бре њу по сло дав ца, мо же ко ри сти -
ти пут нич ки ауто мо бил у лич ној сво ји ни за слу жбе но пу -
то ва ње са мо у слу ча ју да по сло да вац не ма на рас по ла га њу
слу жбе но во зи ло, а упо тре ба не ког дру гог пре во зног сред -
ства не од го ва ра по тре ба ма слу жбе ног пу то ва ња.

(2) На кна де тро шко ва пре во за из ста ва 1. овог чла на
об ра чу на ва се у ви си ни од 20% ци је не ли тра го ри ва по пре -
ђе ном ки ло ме тру.

Члан 13.

За по сле ни ко ји се сма тра ју ше фом де ле га ци је на слу -
жбе ном пу то ва њу има ју пра во на на док на ду тро шко ва ре -
пре зен та ци је на том пу то ва њу ако им те тро шко ве одо бри
овла шће но ли це по сло дав ца.

Члан 14.

(1) Слу жбе но пу то ва ње у зе мљи вр ши се на осно ву на -
ло га за слу жбе но пу то ва ње, ко ји из да је овла шће но ли це
по сло дав ца ко ји упу ћу је за по сле ног на слу жбе ни пут.

(2) Слу жбе но пу то ва ње у ино стран ство вр ши се на
осно ву од лу ке, од но сно рје ше ња по сло дав ца и на ло га за
слу жбе но пу то ва ње из ста ва 1. овог чла на.

(3) На лог за слу жбе но пу то ва ње са др жи сље де ће по -
дат ке:

а) име и пре зи ме рад ни ка ко ји се упу ћу је на слу жбе ни
пут,

б) по сло ве ко је оба вља,

в) циљ пу то ва ња,

г) на зив др жа ве и мје ста у ко је пу ту је,

д) дан пола ска и по врат ка,

ђ) вр сту пре во за и

е) на чин об ра чу на тро шко ва.

Члан 15.

Акон та ци ја на име тро шко ва слу жбе ног пу то ва ња мо -
же се ис пла ти ти у ви си ни про ци је ње них тро шко ва, а на
осно ву на ло га за слу жбе но пу то ва ње.

Члан 16.

(1) На кна де тро шко ва за слу жбе но пу то ва ње ис пла ћу ју
се на осно ву об ра чу на пут них тро шко ва и пи са ног из вје -
шта ја, ко ји рад ник под но си у ро ку од се дам да на од да на
за вр шет ка слу жбе ног пу то ва ња, уз прет ход ну овје ру овла -
шће ног ли ца по сло дав ца.

(2) Уз об ра чун пут них тро шко ва и пи са ни из вје штај,
за по сле ни ко ји је био упу ћен на слу жбе но пу то ва ње вр ши
по врат ис пла ће не акон та ци је и под но си до ка зе о оства ре -
ним тро шко ви ма, као што су: ра чу ни за хо тел ски смје штај,
ра чу ни за ко ри шће ње пре во за, ра чун за упо тре бу спа ва ћих
ко ла или брод ске ка би не, кур су на ци о нал не ва лу те или до -
каз о за мје ни ва лу те, као и дру ги до ка зи о тро шко ви ма ко -
ји се прав да ју у скла ду са овом уред бом.

(3) Ако се уз об ра чун пут них тро шко ва не при ло жи пи -
са ни до каз о кур су на ци о нал не ва лу те из ста ва 2. овог чла -
на, при мје њи ва ће се курс ко ји је утвр ди ла Цен трал на бан -
ка Бо сне и Хер це го ви не за пе ри од у ко јем је слу жбе но пу -
то ва ње тра ја ло.

Члан 17.

(1) На лог за на ред но слу жбе но пу то ва ње не мо же се
изда ти за по сле ном ко ји ни је оправ дао тро шко ве прет ход -
ног слу жбе ног пу то ва ња у ро ку из чла на 16. став 1. ове
уред бе.

(2) Ако рад ник не из вр ши по врат ис пла ће не акон та ци -
је у скла ду са чла ном 16. став 2. ове уред бе, по сло да вац
про тив за по сле ног мо же по кре ну ти ди сци плин ски по сту -
пак, у скла ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је ова област.

Члан 18.

(1) По сло дав ци у Ре пу бли ци Срп ској, осим по сло да ва -
ца из чла на 1. став 2. ове уред бе мо гу сво јим ин тер ним ак -
том про пи са ти и ве ћи из нос днев ни ца за слу жбе на пу то ва -
ња у зе мљи и ино стран ству од из но са утвр ђе них овом
уред бом.

(2) Из но си днев ни ца из ста ва 1. овог чла на се не опо -
ре зу ју до из но са днев ни ца утвр ђе них овом уред бом.

Члан 19.

Сту па њем на сна гу уред бе пре ста је да ва жи Уред ба о
из да ци ма за слу жбе на пу то ва ња у ино стран ство ко ји се ор -
га ни ма упра ве при зна ју у ма те ри јал не тро шко ве (“Слу жбе -
ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број 124/06).

Члан 20.

Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-1504/10 Пред сјед ник
15. ју ла 2010. го ди не Вла де,
Ба ња Лу ка Ми ло рад До дик, с.р.

При лог

Та бе лар ни пре глед зе ма ља са од го ва ра ју ћим из но сом
днев ни це за слу жбе на пу то ва ња у ино стран ство

Ва лу та    Из нос                                  Зе мља
днев ни це

1              2                                      3

евро 20 Ре пу бли ка Ал ба ни ја, Ре пу бли ка Цр на 
Го ра, Ре пу бли ка Ср би ја, Бив ша
Ју го сло вен ска Ре пу бли ка Ма ке до ни ја и 
Ре пу бли ка Хр ват ска

евро 25 Ре пу бли ка Бу гар ска, Ре пу бли ка Есто ни ја, 
Ре пу бли ка Ла тви ја, Ре пу бли ка Ли тва ни ја, 
Ре пу бли ка Пољ ска, Ру му ни ја

евро 30 Че шка Ре пу бли ка, Ре пу бли ка Ма ђар ска, 
Ре пу бли ка Сло вач ка, Ре пу бли ка 
Сло ве ни ја, Ре пу бли ка Тур ска

30.07.2010. SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE - Broj 73 35



1              2                                      3

евро 40 Грч ка, Ре пу бли ка Ки пар, Ре пу бли ка 
Мал та, Ре пу бли ка Пор ту га ли ја, 
Кра ље ви на Шпа ни ја

евро 45 Ре пу бли ка Аустри ја, Кра ље ви на Бел ги ја, 
Кра ље ви на Дан ска, Ре пу бли ка Фин ска, 
Ре пу бли ка Фран цу ска, Ре пу бли ка 
Ита ли ја, Ир ска, Ве ли ко Вој вод ство
Лук сем бург, Кне же ви на Мо на ко, 
Кра ље ви на Хо лан ди ја, Ре пу бли ка 
Ње мач ка, Кра ље ви на Ве ли ка Бри та ни ја, 
Ре пу бли ка Исланд, Кра ље ви на Нор ве шка, 
Швај цар ска Кон фе де ра ци ја, Кра ље ви на
Швед ска

USD 30 Ислам ска Ре пу бли ка Аф га ни стан, 
Ре пу бли ка Ан го ла, Са ве зна Демократска
Ре пу бли ка Ети о пи ја, Ја мај ка, Ре пу бли ка 
Је мен, Ха ше мит ска Кра ље ви на Јор дан, 
Ре пу бли ка Ке ни ја, Ре пу бли ка Кон го, 
Ре пу бли ка Ку ба, Ре пу бли ка Ли бан, 
Сје ди ње не Мек сич ке Др жа ве, Ре пу бли ка 
Мо зам бик, Ре пу бли ка Пе ру, Ре пу бли ка 
Се не гал, Ре пу бли ка Су дан, Ре пу бли ка 
Ту нис

USD 35 Ал жир ска На род на Де мо крат ска
Ре пу бли ка, Ре пу бли ка Бо ли ви ја, 
Фе де ра тив на Ре пу бли ка Бра зил, 
Ре пу бли ка Чи ле, Арап ска Ре пу бли ка 
Еги пат,  Ре пу бли ка Фи ли пи ни, Ре пу бли ка 
Ин ди ја, Ре пу бли ка Ин до не зи ја, Ко ре ја, 
Ре пу бли ка Ли бе ри ја, Со ци ја ли стич ка
На род на Ли биј ска Арап ска Џа ма хи ри ја, 
Ма ле зи ја, Ре пу бли ка Мол да ви ја, 
Ислам ска Ре пу бли ка Па ки стан

USD 40 Ар ген тин ска Ре пу бли ка, Ре пу бли ка 
Ар ме ни ја, Ре пу бли ка Азер беј џан, 
Ре пу бли ка Бје ло ру си ја, Ре пу бли ка 
Гру зи ја, Ју жно а фрич ка Ре пу бли ка, 
Ре пу бли ка Ка зах стан, На род на Ре пу бли ка 
Ки на, Ре пу бли ка Кир ги стан, Ре пу бли ка 
Па на ма, Ру ска Фе де ра ци ја, Са у диј ска 
Ара би ја, Арап ска Ре пу бли ка Си ри ја, 
Ре пу бли ка Та џи ки стан, Турк ме ни стан, 
Укра ји на, Ре пу бли ка Уз бе ки стан, 
Ује ди ње ни Арап ски Еми ра ти

USD 50 Ислам ска Ре пу бли ка Иран, Ре пу бли ка 
Ирак, Кне же ви на Ан до ра, Др жа ва
Изра ел, Де мо крат ска На род на Ре пу бли ка 
Ко ре ја, Др жа ва Ку вајт, Но ви Зе ланд

USD 70 Аустра ли ја, Ја пан, Ка на да, Ре пу бли ка 
Син га пур, Хонг Конг, Сје ди ње не 
Аме рич ке Др жа ве

USD 30 За слу жбе на пу то ва ња у ино стран ство за
све дру ге др жа ве ко је ни су на ве де не у
овој та бе ли.

Фон д здрав стве ног оси гу ра ња Ре пу бли ке Срп ске

На осно ву чла на 20. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и чла на 17. Ста ту -
та Фон да здрав стве ног оси гу ра ња Ре пу бли ке Срп ске Ба ња
Лу ка (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 6/04,
19/05, 63/08, 64/09 и 105/09), Управ ни од бор Фон да здрав -
стве ног оси гу ра ња Ре пу бли ке Срп ске, на XXXVI II сјед ни -
ци, одр жа ној 15. јула 2010. го ди не,  д о  н и о  ј е

П РА В И Л Н И К

О ДО ПУ НИ ПРА ВИЛ НИ КА О СА ДР ЖА ЈУ И ОБИ МУ 
ПРА ВА НА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ И 

ПАР ТИ ЦИ ПА ЦИ ЈИ

Члан 1.

У Пра вил ни ку о са др жа ју и оби му пра ва на здрав стве -
ну за шти ту и пар ти ци па ци ји (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли -
ке Срп ске”, бр. 54/07, 59/07, 63/08, 42/09, 101/09 и 38/10), у
чла ну 13. до да је се но ви став 3., ко ји гла си:

“У слу ча ју ли је че ња ли ца са хро нич ним обо ље њем,
док тор мо же про пи са ти тро мје сеч ну те ра пи ју на три ре -
цеп та, пре ма про цје ни ко ја од го ва ра здрав стве ном ста њу и
при ро ди обо ље ња и ко ја не ће угро зи ти здра вље па ци јен та,
уз услов да је здрав стве но ста ње ли ца са истом те ра пиј -
ском до зом про пи са ног ли је ка би ло ста бил но нај ма ње три
прет ход на мје се ца. Про пи си ва ње тро мје сеч не те ра пи је ни -
је до зво ље но за ли јек ко ји са др жи опој ну дро гу и пси хо -
троп ну суп стан цу, а ре цепт ва жи се дам да на од да ту ма на -
ве де ног на сва ком ре цеп ту за тро мје сеч ну те ра пи ју. Код
про пи си ва ња тро мје сеч не те ра пи је док тор је ду жан да упо -
зо ри па ци јен та о зна ча ју ре цеп та као јав не ис пра ве и на чи -
ну пре у зи ма ња ли је ка у апо те ци.”.

Ст. од 3 - 7. по ста ју ст. од 4 - 8.

Члан 2.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”, а
при мје њи ва ће се од 8. јула 2010. го ди не.

Број: 02/015-3737-4/10 Пред сјед ник
15. јула 2010. го ди не У прав ног од бо ра,
Бања Лука Др Ми о мир Ша у ла, с.р.

На осно ву чла на 20. За ко на о здрав стве ном оси гу ра њу
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и чла на 17. Ста ту -
та Фон да здрав стве ног оси гу ра ња Ре пу бли ке Срп ске
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 6/04, 19/05,
63/08, 64/09 и 105/09), Управ ни од бор Фон да здрав стве ног
оси гу ра ња Ре пу бли ке Срп ске, на XXXVI II сјед ни ци, одр -
жа ној 15. јула 2010. го ди не,  д о  н и о  ј е

П РА В И Л Н И К

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА ПРА ВИЛ НИ КА 
О ПРА ВУ НА ОР ТО ПЕД СКА И ДРУ ГА ПО МА ГА ЛА

Члан 1.

У Пра вил ни ку о пра ву на ор то пед ска и дру га по ма га ла
(“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 42/09, 51/09,
64/09, 101/09, 2/10 и 10/10) у При ло гу број 1. - Ли ста ор то -
пед ских и дру гих по ма га ла, у гру пи 1.4. Ор то пед ска обу ћа,
иза ред ног бро ја 14., до да је се текст: “Оси гу ра но ли це - ко -
ри сник ор то пед ских ци пе ла не ма пра во на ор то пед ске уло -
шке.”.

Члан 2.

У истом При ло гу, гру пи 2. Ин ва лид ска ко ли ца, са ни -
тар не спра ве и по моћ на сред ства, у под гру пи 2.4. Са ни тар -
не спра ве, код по ма га ла под ред ним бро јем 3. ми је ња се на -
зив и исти гла си: “Ка иш за сто му”.

У истом При ло гу, гру пи и под гру пи под ред ним бро јем
3.а, до да је се по ма га ло:

Бр. Назив    Шифра   Критеријуми за    Рок Поступак одобравања
пома- прописивање и    тра-         набавке/поправке
гала                         одобравање       јања         помагала, начин 

(медицинска                      израде помагала
индикација)

3.а Појас 6020273 C 18, C 19 и C20 1 комад Медицинску инди-
за Код корисника годи- кацију утврђује
стому стоме који имају шње доктор специјалиста 

појаву киле око хирург оператер из
стома отвора и уговорне здравстве-
проблема ретенције не установе, налог 
диска на стома издаје изабрани 
отвор, потврђена доктор породичне 
налазом и медицине, овјерава 
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