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три и више ризичних фактора, те се износ: “119,90 КМ” 
замјењује  износом: “20,00 КМ”.

(5) У истом прилогу и дјелатности брише се услуга са 
елементима, како слиједи:

Шифра 
услуге Назив услуге Цијена у 

КМ

2700011 Едукација болесника/чланова породи-
це о правилном начину исхране 19,20

II
У истом прилогу, у дјелатности 3550 - интензивна 

медицина, мијења се цијена услуге под ознаком 3550005 
- High Flow O2 (терапија високим протоком кисеоника), 
(цијена по једном дану), те се износ: “8.000,00 КМ” замје-
њује  износом: “6.000,00 КМ”.

III
(1) У истом прилогу, у дјелатности 3800 - ВДФ дијаг-

ностичке услуге из области инфектологије, микробиоло-
гије, патологије, хумане генетике и биохемијско-лаборато-
ријске дијагностике, мијења се цијена услуге под ознаком 
3800105 – RT PCR за доказивање RNK вируса инфлуенце A, 
те се износ: “149,90 КМ” замјењује  износом: “68,00 КМ”.

(2) У истом прилогу и дјелатности додаје се нова услуга 
са елементима како слиједи:

Шифра 
услуге Назив услуге Цијена у 

КМ

3800132 RT PCR тестирање на присуство виру-
са SARS-CoV-2 68,00

IV
(1) У истом прилогу, у дјелатности 5214 - физикална ме-

дицина и рехабилитација - БОД секундарни ниво, мијења 
се цијена услуге под ознаком 5214002 - БОД секундарни 
ниво - рехабилитација лица са ампутацијама, те се износ: 
“60,00 КМ” замјењује  износом: “72,00 КМ”.

(2) У истом прилогу и дјелатности мијења се цијена 
услуге под ознаком 5214004 - БОД секундарни ниво - ха-
билитација и рехабилитација дјеце и омладине, те се износ: 
“74,00 КМ” замјењује  износом: “80,00 КМ”.

(3) У истом прилогу и дјелатности мијења се цијена 
услуге под ознаком 5214005 - БОД секундарни ниво - ре-
хабилитација лица од кардиоваскуларних обољења, те се 
износ: “75,00 КМ” замјењује  износом: “80,00 КМ”.

(4) У истом прилогу и дјелатности мијења се цијена 
услуге под ознаком 5214009 - БОД секундарни ниво - реха-
билитација лица обољелих од псоријазе, те се износ: “60,00 
КМ” замјењује  износом: “72,00 КМ”.

(5) У истом прилогу и дјелатности мијења се цијена 
услуге под ознаком 5214011 - БОД секундарни ниво - ре-
хабилитација пулмолошких пацијената, те се износ: “60,00 
КМ” замјењује  износом: “80,00 КМ”.

V
(1) У истом прилогу, у дјелатности 5222 - физикална меди-

цина и рехабилитација у Заводу за рехабилитацију - БОД се-
кундарни ниво, мијења се цијена услуге под ознаком 5222002 
- БОД секундарни ниво - рехабилитација лица са ампутација-
ма, те се износ: “75,00 КМ” замјењује  износом: “84,00 КМ”.

(2) У истом прилогу и дјелатности мијења се цијена 
услуге под ознаком 5222005 - БОД секундарни ниво - ре-
хабилитација лица од кардиоваскуларних обољења, те се 
износ: “60,00 КМ” замјењује  износом: “80,00 КМ”.

(3) У истом прилогу и дјелатности мијења се цијена 
услуге под ознаком 5222011 - БОД секундарни ниво - ре-
хабилитација пулмолошких пацијената, те се износ: “75,00 
КМ” замјењује износом: “96,00 КМ”.

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

мјењује се од 1.5.2021. године. Ова одлука  објавиће се у 
“Службеном гласнику Републике Српске”.

(2) У складу са овом одлуком извршиће се допуна у 
прегледу Цјеновника здравствених услуга на интернет 
страници Фонда: www.zdravstvo-srpske.org.

Број: 02/002-1774-5/21 В.д. предсједника
27. априла 2021. године Управног одбора,
Бања Лука Др Саша Вученовић, с.р.

На основу члана 30. став 2. и члана 34. став 1. Закона о 
здравственом осигурању (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09, 
110/16, 94/19 и 44/20) и члана 17. Статута Фонда здравственог 
осигурања Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 94/18 и 3/20), Управни одбор Фонда здравственог 
осигурања Републике Српске, на 50. редовној сједници, одр-
жаној 27.4.2021. године,  д о н и о  ј е

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О 

ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НАКНАДУ ПЛАТЕ ЗА 
ВРИЈЕМЕ ПРИВРЕМЕНЕ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА РАД

Члан 1.
У Правилнику о остваривању права на накнаду плате за 

вријеме привремене неспособности за рад (“Службени гла-
сник Републике Српске”, бр. 63/08, 38/10, 61/11, 87/12, 100/14, 
4/15, 8/16, 112/18 и 87/19) у члану 20. текст: “осим у случају 
из члана 14. тачка г) овог правилника” замјењује се текстом: 
“осим у случају из члана 14. тачка д) овог правилника”.

Члан 2.
У члану 22. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Надлежна служба Фонда утврђује право на накнаду 

плате под условом да послодавац редовно измирује све оба-
везе по основу доприноса за здравствено осигурање до 20. 
у мјесецу за протекли мјесец. Одгођено плаћање пореског 
дуга, односно дуга по основу доприноса за здравствено оси-
гурање не сматра се редовним измирењем обавеза.”.

У истом члану став 4. мијења се и гласи:
“(4) Захтјев за поврат исплаћене накнаде плате може се 

поднијети у року од три године од дана настанка основа за 
потраживање у складу са Законом о здравственом осигу-
рању.”.

У истом члану додаје се став 5. и гласи:
“(5) Поврат исплаћене накнаде плате послодавцу Фонд 

исплаћује у року од 60 дана, рачунајући од дана истека рока 
за жалбу.”.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/002-1774-8/21 В.д. предсједника
27. априла 2021. године Управног одбора,
Бања Лука Др Саша Вученовић, с.р.

У “Службеном гласнику Републике Српске”, број 31/21, од 
8.4.2021. године, објављен је Правилник о минималним безбједно-
сним захтјевима за тунеле. Након сравњења са изворним текстом 
Правилника о минималним безбједносним захтјевима за тунеле 
утврђено је да је начињена техничка грешка, те се на основу чла-
на 77. Правилника нормативно-правне технике за израду закона и 
других прописа Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 24/14)  в р ш и

ИСПРАВКА 
Правилника о минималним 

безбједносним захтјевима за тунеле

1. У Правилнику о минималним безбједносним захтјевима за ту-
неле (“Службени гласник Републике Српске”, број 31/21) у члану 13. 
став 3. умјесто ријечи: “метара” треба да стоји ријеч: “милиметара.”.

2. Ова исправка објављује се у “Службеном гласнику Републи-
ке Српске”.

Број: 13.03/345-47-1/21
23. априла 2021. године В.д. секретара,
Бања Лука Милан Тодоровић, с.р.


