
III

Пра во трај ног ко ри шће ња по крет не вој не имо ви не Ми -
ни стар ство ће рје ше њем пре ни је ти на јав не здрав стве не
уста но ве, без огра ни че ња и без на кна де.

IV

За ре а ли за ци ју ове од лу ке за ду жу ју се Ре пу блич ка ди -
рек ци ја за про мет на о ру жа ња и вој не опре ме и Ми ни стар -
ство здра вља и со ци јал не за шти те.

V

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: 04/1-012-2-222/11 Предсједник
17. фебруара 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 6. 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 тач ке I Од лу ке о обра зо ва њу Од бо ра за ње го ва -
ње тра ди ци је осло бо ди лач ких ра то ва (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 94/06 и 22/07), Вла да Ре пу бли ке
Срп ске, на сјед ни ци од 10. фебруара 2011. го ди не,
д о н и ј е л а  ј е

Р Ј Е  Ш Е  Њ Е

О ИЗ МЈЕ НИ РЈЕ ШЕ ЊА О ИМЕ НО ВА ЊУ 

ПРЕД СЈЕД НИ КА И ЧЛА НО ВА ОД БО РА ЗА ЊЕ ГО ВА ЊЕ

ТРА ДИ ЦИ ЈЕ ОСЛО БО ДИ ЛАЧ КИХ РА ТО ВА

1. У Рје ше њу о име но ва њу пред сјед ни ка и чла но ва Од -
бо ра за ње го ва ње тра ди ци је осло бо ди лач ких ра то ва (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске, бр. 9/07, 36/07 и 38/09) у
тач ки 1. у под тач ки 1) ри је чи: “Ра де Ри сто вић” за мје њу ју
се ри је чи ма: “Пе тар Ђо кић”.

2. Ово рје ше ње сту па на сна гу на ред ног да на од да на
об ја вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: 04/1-012-2-208/11 Предсједник
10. фебруара 2011. године Владе,
Бања Лука Александар Џомбић, с.р.
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На осно ву чла на 29. 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, 53/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и чла на 82.
став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10 и 86/10), ми ни -
стар здра вља и со ци јал не за шти те д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ОСНО ВИМА СТАН ДАР ДА И НОР МА ТИ ВА 

ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ШТИ ТЕ ИЗ ОБА ВЕ ЗНОГ 

ЗДРАВ СТВЕ НОГ ОСИ ГУ РА ЊА

I - ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ 

Члан 1.

Овим пра вил ни ком утвр ђу ју се стан дар ди и нор ма ти ви
здрав стве не за шти те из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња
(у да љем тек сту: стан дар ди и нор ма ти ви). 

Члан 2.

(1) Стан дар ди и нор ма ти ви из чла на 1. овог пра вил ни -
ка чи не здрав стве ни стан дард у Ре пу бли ци Срп ској, ко ји се
под јед на ким усло ви ма обез бје ђу је свим оси гу ра ним ли ци -
ма. 

(2) Нов ча на ври јед ност стан дар да из чла на 1. овог пра -
вил ни ка од ре ђу је се на осно ву стан дар да и нор ма ти ва
утвр ђе них овим пра вил ни ком и дру гих кал ку ла тив них еле -
ме на та ци је не, а из ра жа ва се у ври јед но сти: 

а) ти мо ва здрав стве не за шти те на при мар ном, се кун -
дар ном и тер ци јар ном ни воу за ван бол нич ку спе ци ја ли -
стич ко-кон сул та тив ну и ди јаг но стич ку дје лат ност и

б) бол но-оп скрб них да на (у да љем тек сту: БОД) бол -
нич ког ли је че ња се кун дар ног и тер ци јар ног ни воа.

(3) Ври јед ност стан дар да здрав стве не за шти те из ста ва
1. овог чла на утвр ђу је се фи нан сиј ским пла ном Фон да
здрав стве ног оси гу ра ња Ре пу бли ке Срп ске (у да љем тек -
сту: Фонд) по ни во и ма здрав стве не за шти те, вр ста ма и дје -
лат но сти ма. 

Члан 3.

Стан дар ди и нор ма ти ви утвр ђе ни овим пра вил ни ком
пред ста вља ју осно в за пла ни ра ње и про гра ми ра ње здрав -
стве не за шти те, за утвр ђи ва ње ци је на здрав стве них услу га
и основ за уго ва ра ње фи нан си ра ња здрав стве не за шти те са
здрав стве ним уста но ва ма. 

II - СТАН ДАР ДИ И НОР МА ТИ ВИ ЗДРАВ СТВЕ НЕ 
ЗА ШТИ ТЕ

1. Стан дар ди здрав стве не за шти те 

Члан 4.

Стан дард здрав стве не за шти те, у сми слу овог пра вил -
ни ка, чи не обим и струк ту ра здрав стве них услу га и мје ра
ко ји ма се, под јед на ким усло ви ма, обез бје ђу је оси гу ра ним
ли ци ма за до во ља ва ње по тре ба на при мар ном, се кун дар -
ном и тер ци јар ном ни воу здрав стве не за шти те, у си сте му
оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња.

Члан 5.

Стан дард при мар ног ни воа здрав стве не за шти те утвр -
ђу је се бро јем оси гу ра них ли ца по јед ном рад ном ти му, као
и бро јем здрав стве них услу га по по тен ци јал ном ко ри сни ку
од ре ђе не по пу ла ци је.

Члан 6.

(1) Стан дард се кун дар ног ни воа здрав стве не за шти те
утвр ђу је се: 

а) за спе ци ја ли стич ко-кон сул та тив ну здрав стве ну за -
шти ту бро јем оси гу ра них ли ца од ре ђе не по пу ла ци о не гру -
пе по јед ном рад ном ти му и бро јем здрав стве них услу га по
оси гу ра ном ли цу, по спе ци јал но сти и дје лат но сти и 

б) за бол нич ку здрав стве ну за шти ту сто пом ли је че них
и бро јем БОД-а на 1.000 оси гу ра них ли ца, сто пом за у зе то -
сти бо ле снич ких по сте ља и про сјеч ном ду жи ном ли је че ња
из ра же ном у да ни ма, по спе ци јал но сти и дје лат но сти.

Члан 7.

Стан дард тер ци јар ног ни воа здрав стве не за шти те утвр -
ђу је се: 

а) за спе ци ја ли стич ко-кон сул та тив ну здрав стве ну за -
шти ту бро јем оси гу ра них ли ца од ре ђе не по пу ла ци о не гру -
пе по јед ном рад ном ти му, по спе ци јал но сти и

б) за бол нич ку здрав стве ну за шти ту сто пом ли је че них
бо ле сни ка и бро јем БОД-а да на на 1.000 оси гу ра них ли ца,
сто пом за у зе то сти бо ле снич ких по сте ља и про сјеч ном ду -
жи ном ли је че ња, из ра же ном у да ни ма по спе ци јал но сти. 

Члан 8.

(1) Стан дард ди јаг но стич ке дје лат но сти при мар ног ни -
воа здрав стве не за шти те утвр ђу је се бро јем оси гу ра них
ли ца на је дан рад ни тим. 

(2) Стан дард ди јаг но стич ке дје лат но сти се кун дар ног и
тер ци јар ног ни воа здрав стве не за шти те утвр ђу је се бро јем
оси гу ра них ли ца на је дан рад ни тим у ван бол нич кој за шти -
ти, од но сно бро јем бо ле снич ких по сте ља (кре ве та) на је -
дан рад ни тим, за бол нич ко ли је че ње. 

2. Нор ма ти ви здрав стве не за шти те 

Члан 9.

(1) Нор ма тив здрав стве не за шти те, у сми слу овог пра -
вил ни ка, пред ста вља објек тив но по треб ну ко ли чи ну ула га -
ња ра да, од но сно нор мал но ври је ме ко је је по треб но оси -
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гу ра ти да би се из вр ши ла здрав стве на услу га, ре а ли зо вао
про грам здрав стве не за шти те или оба ви ла од ре ђе на здрав -
стве на дје лат ност. 

(2) Нор ма тив здрав стве не за шти те из ра жа ва се: 

а) нор ма ти вом ка дра ко ји чи ни са став рад ног ти ма ко ји
пру жа здрав стве ну услу гу за од ре ђе ни број оси гу ра них ли -
ца или за од ре ђе ни број бо ле снич ких по сте ља, из ра же но
по ни во и ма здрав стве не за шти те, здрав стве ној дје лат но сти
и спе ци јал но сти и 

б) вре мен ским нор ма ти вом ко ји из ра жа ва нор мал но
ври је ме чла но ва рад ног ти ма за из вр ше ње по је ди нач не
услу ге из но мен кла ту ре здрав стве них услу га. 

III - ОСНО ВИ СТАН ДАР ДА И НОР МА ТИ ВА 

1. Стан дар ди и нор ма ти ви при мар ног 

ни воа здрав стве не за шти те 

Члан 10. 

При мар ни ни во здрав стве не за шти те обез бје ђу је се за
сва оси гу ра на ли ца оба вља њем сље де ћих дје лат но сти: 

а) по ро дич на ме ди ци на, 

б) ла бо ра то риј ска ди јаг но сти ка, 

в) ра ди о ло шка и ул тра звуч на ди јаг но сти ка, 

г) хит на ме ди цин ска по моћ, 

д) цен тар за мен тал но здра вље, 

ђ) цен тар за фи зи кал ну ре ха би ли та ци ју, 

е) здрав стве на за шти та зу ба и уста,

ж) хи ги јен ско-епи де ми о ло шка за шти та,

з) апо те кар ска дје лат ност.

Члан 11.

(1) Дје лат ност по ро дич не ме ди ци не обез бје ђу је је дан
рад ни тим на 2.000 оси гу ра них ли ца. 

(2) Са став ти ма: 

а) док тор спе ци ја ли ста по ро дич не ме ди ци не 
или док тор ме ди ци не дру ге гра не 
спе ци ја ли за ци је са до дат ном еду ка ци јом из 
по ро дич не ме ди ци не - дру ги ци клус .........................1, 

б) ме ди цин ска се стра - ВШС ................................0,5 и 

в) ме ди цин ска се стра - ССС ....................................1,5. 

(3) Про сје чан број услу га цје ло куп ног рад ног ти ма по
оси гу ра ном ли цу је 5,4 го ди шње, а про сјеч но тра ја ње услу -
ге цје ло куп ног рад ног ти ма је 22 ми ну та. 

(4) Број услу га из прет ход ног ста ва ди фе рен ци ра се по
по пу ла ци о ним гру па ма, и то: 

а) дје ца од ну ла до шест го ди на .....................8 услу га, 

б) дје ца од се дам до 15 го ди на ....................5,5 услу га, 

в) по пу ла ци ја од 65 и ви ше го ди на ..............8 услу га и

г) оста ло ста нов ни штво ...............................4,5 услу га. 

(5) Од укуп ног бро ја услу га 20% од но си се на услу ге
пре вен ти ве. 

Члан 12.

(1) Ла бо ра то риј ску дје лат ност обез бје ђу је је дан рад ни
тим на 30.000 оси гу ра них ли ца. 

(2) Са став ти ма: 

а) спе ци ја ли ста мед. би о хе ми је или 
би о хе ми чар - дру ги ци клус .........................................1, 

б) здрав стве ни тех ни чар - ла бо рант - ВШС ..............1,

г) здрав стве ни тех ни чар - ла бо рант - ССС .............4 и 

д) пе ра чи ца ла бо ра то риј ског по су ђа - НС .................1.

(2) Број услу га цје ло куп ног ти ма по оси гу ра ном ли цу
је 1,87 го ди шње, а про сјеч но тра ја ње услу га цје ло куп ног
ти ма је се дам ми ну та. 

(3) Уко ли ко је ри јеч о ру рал ном под руч ју, гдје ни је мо -
гу ће обез би је ди ти би о хе ми ча ра. 

(4) Са став ти ма: 

а) здрав стве ни тех ни чар - ла бо рант - ВШС ..............1, 

б) здрав стве ни тех ни чар - ла бо рант - ССС .............4 и

в) пе ра чи ца ла бо ра то риј ског по су ђа - НС .................1. 

(5) Овај рад ни тим се ор га ни зу је за 15.000 оси гу ра них
ли ца.

(6) По пи си услу га у ла бо ра то риј ској ди јаг но сти ци при -
мар ног ни воа здрав стве не за шти те да ти су де таљ но у по -
себ ном до ку мен ту из чла на 1. овог пра вил ни ка. 

Члан 13.

(1) Ра ди о ло шка и ул тра звуч на ди јаг но сти ка при мар ног
ни воа об у хва та сље де ће услу ге: 

а) стан дард на ра ди о гра фи ја ко шта но-зглоб ног си сте ма
у јед ну или дви је екс по зи ци је, 

б) спе ци јал не ра ди о гра фи је ко сти ју (сва ка екс по зи ци ја), 

в) то мо граф ски сним ци ко шта но-зглоб ног си сте ма,

г) УЗВ аб до ме на, вра та, кар ли це и дој ки,

д) ра ди о гра фи ја плу ћа (дви је про јек ци је) и

ђ) сли ка ње груд ног ко ша (јед на про јек ци ја).

(2) Је дан рад ни тим обез бје ђу је услу ге за 50.000 оси гу -
ра ни ка.

(3) Са став ти ма:

а) док тор ме ди ци не - спе ци ја ли ста ра ди о лог - 
пр ви ци клус ..................................................................1,

б) здрав стве ни тех ни чар РТГ - ВШС ......................2 и

в) здрав стве ни тех ни чар - ССС ..................................1.

(4) Број услу га цје ло куп ног рад ног ти ма по оси гу ра ном
ли цу је 0,36 го ди шње, са про сјеч ним тра ја њем услу ге цје -
ло куп ног рад ног ти ма од 16 ми ну та. 

Члан 14.

(1) Рад ни тим обез бје ђу је хит ну ме ди цин ску по моћ,
кон ти ну и ра но 0-24 ча са, за 10.000 ста нов ни ка.

(2) Са став ти ма: 

а) док тор ме ди ци не спе ци ја ли ста или док тор 
ме ди ци не - дру ги ци клус ............................................1,

б) здрав стве ни тех ни чар - ВШС ..............................0,5,

в) здрав стве ни тех ни чар - ССС .............................1,5 и

г) во зач - КВ .................................................................1. 

(3) Про сјеч но тра ја ње услу ге цје ло куп ног ти ма је 30
ми ну та. 

(4) Хит ну ме ди цин ску по моћ пру жа ју, као оба ве зан дио
ре дов не ак тив но сти, ти мо ви при мар ног ни воа здрав стве не
за шти те, а уну тра шњом ор га ни за ци јом ра да утвр ђу је се
оба ве за пру жа ња хит не ме ди цин ске по мо ћи из ван здрав -
стве не уста но ве у то ку ре дов ног рад ног вре ме на. 

(5) У за ви сно сти од бро ја ти мо ва, бро ја ста нов ни ка, гу -
сти не на се ље но сти и ри зи ка од по вре ђи ва ња и акут ног ра -
з бо ље ва ња, хит на ме ди цин ска по моћ се ор га ни зу је на сље -
де ћи на чин: 

а) при прав ност у мје сти ма са ма ње од пет ти мо ва (та ко
да се обез би је ди при су ство јед ног ти ма кон ти ну и ра но у то -
ку 24 ча са);

б) де жур ство у мје сти ма са 10.000-40.000 ста нов ни ка
(та ко да се обез би је ди при су ство јед ног ти ма кон ти ну и ра -
но у то ку 24 ча са) и 

в) по себ не еки пе се ор га ни зу ју:

1) са мо но ћу и у да не пра зни ка у оп шти на ма са пре ко
40.000 ста нов ни ка, кад ни је мо гу ће обез би је ди ти ви ше од
три ти ма за рад у хит ној по мо ћи,

2) у оп шти на ма са 75.000 и ви ше ста нов ни ка, гдје је
мо гу ће обез би је ди ти пет и ви ше ти мо ва, ти мо ви ра де у ре -
дов но рад но ври је ме у то ку 24 ча са, уз обез бје ђе ње услу га
ур гент не ме ди ци не, а ов дје ва жи нор ма: је дан тим на
12.000 ста нов ни ка у сре ди на ма до 80.000 ста нов ни ка, а на
сва ких да љих 20.000 ста нов ни ка још по је дан тим. 
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Члан 15.

(1) Цен тар за мен тал но здра вље обез бје ђу је про мо ци ју
и пре вен ци ју мен тал ног здра вља, као и ре ха би ли та ци ју
мен тал но обо ље лих ли ца. 

(2) Цен тар за мен тал но здра вље ор га ни зу је се као ин те -
грал ни дио до ма здра вља за 50.000 оси гу ра них ли ца. 

(3) Са став ти ма: 

а) док тор ме ди ци не - спе ци ја ли ста пси хи ја тар - 
дру ги ци клус ................................................................1, 

б) кли нич ки пси хо лог - пр ви ци клус .........................1, 

в) ди пло ми ра ни де фек то лог - пр ви ци клус ............0,5, 

г) ди пло ми ра ни ло го пед - пр ви ци клус, ...............0,25, 

д) ди пло ми ра ни со ци јал ни рад ник - 
пр ви ци клус .............................................................0,25,

ђ) здрав стве ни тех ни чар - оку па ци о ни 
те ра пе ут - ВШС .........................................................1 и

е) здрав стве ни тех ни чар - ССС ..................................3.

(4) Цен тар за мен тал но здра вље обез бје ђу је 0,21 услу -
гу цје ло куп ног рад ног ти ма по оси гу ра ном ли цу го ди шње
са про сјеч ним тра ја њем услу ге цје ло куп ног рад ног ти ма
од 60 ми ну та. 

(5) Од укуп ног бро ја услу га 30% се од но си на услу ге
пре вен ти ве. 

Члан 16.

(1) Цен тар за фи зи кал ну ре ха би ли та ци ју обез бје ђу је
про мо ци ју здра вља, пре вен ци ју ин ва лид но сти, као и фи зи -
кал ну ре ха би ли та ци ју, те бри гу и по моћ оне спо со бље ним. 

(2) Рад ни тим обез бје ђу је услу ге за 50.000 оси гу ра них
ли ца. 

(3) Са став ти ма цен тра за фи зи кал ну ре ха би ли та ци ју: 

а) док тор ме ди ци не - спе ци ја ли ста фи зи ја тар - 
дру ги ци клус ................................................................1, 

б) здрав стве ни тех ни чар - фи зи о те ра пе ут - ВШС ....2, 

в) здрав стве ни тех ни чар - ССС ................................2 и

г) оста ли уче сни ци ти ма ко ри сте се из Цен тра 
за мен тал но здра вље. 

(4) Је дан рад ни тим обез бје ђу је 0,29 услу га по оси гу ра -
ном ли цу го ди шње, са про сјеч ним тра ја њем услу ге цје ло -
куп ног ти ма од 30 ми ну та. 

(5) Од укуп ног бро ја услу га 30% се од но си на услу ге
пре вен ти ве. 

Члан 17.

(1) Здрав стве ну за шти ту зу ба и уста дје це до шест го -
ди на обез бје ђу је је дан рад ни тим на 3.500 ове по пу ла ци о -
не гру пе. 

(2) Са став ти ма: 

а) док тор сто ма то ло ги је - спе ци ја ли ста дје чи је 
сто ма то ло ги је - дру ги ци клус .....................................1,

б) сто ма то ло шка се стра - тех ни чар - ССС ..............1 и

в) РТГ тех ни чар - ВШС ...........................................0,2.

(3) Је дан рад ни тим обез бје ђу је 1,70 услу га по оси гу ра -
ном ли цу го ди шње, са прој сеч ним тра ја њем услу ге од 45
ми ну та. 

(4) Од укуп ног бро ја услу га 50% се од но си на услу ге
пре вен ти ве. 

(5) Здрав стве ну за шти ту зу ба и уста дје це од се дам до
15 го ди на обез бје ђу је је дан рад ни тим на 3.500 ове по пу ла -
ци о не гру пе. 

(6) Са став ти ма: 

а) док тор сто ма то ло ги је - спе ци ја ли ста дје чи је 
сто ма то ло ги је или док тор сто ма то ло ги је - 
дру ги ци клус ................................................................1, 

б) сто ма то ло шка се стра - тех ни чар - ССС ..............1 и

в) РТГ тех ни чар - ВШС ...........................................0,2.

(7) Је дан рад ни тим обез бје ђу је 1,81 услу гу по оси гу ра -
ном ли цу го ди шње, а про сјеч но тра ја ње услу ге је 30 ми ну та. 

(8) Од укуп ног бро ја услу га 40% од но си се на услу ге
пре вен ти ве - си сте мат ски пре гле ди III, V и VII раз ре да
основ не шко ле. 

(9) Здрав стве ну за шти ту зу ба и уста оси гу ра них ли ца
од 15 и ви ше го ди на обез бје ђу је је дан рад ни тим на 18.000
ове по пу ла ци о не гру пе. 

(10) Са став ти ма: 

а) док тор сто ма то ло ги је - дру ги ци клус ....................1, 

б) сто ма то ло шка се стра - ССС ...................................1,

в) зуб ни тех ни чар - ССС ...........................................1 и

г) РТГ тех ни чар - ВШС ............................................0,5.

(11) Је дан рад ни тим обез бје ђу је 0,53 услу ге по оси гу -
ра ном ли цу го ди шње, са про сјеч ним тра ја њем услу ге од 30
ми ну та. 

(12) Од укуп ног бро ја услу га 30% се од но си на услу ге
пре вен ти ве. 

(13) Ор то дон ци ја - дје ца од шест до 18 го ди на обез бје -
ђу је је дан рад ни тим за 18.000 оси гу ра них ли ца ове по пу -
ла ци је.

(14) Са став ти ма:

а) док тор сто ма то ло ги је - спе ци ја ли ста ор то дон ци је -
дру ги ци клус 1,

б) ) РТГ тех ни чар - ВШС, ........................................0,1,

в) сто ма то ло шка се стра - ССС .................................1 и

г) зуб ни тех ни чар - ССС .............................................1.

(15) Је дан рад ни тим обез бје ђу је 0,264 услу ге по оси гу -
ра ном ли цу го ди шње, са про сјеч ним тра ја њем услу ге од 50
ми ну та. 

(16) Од укуп ног бро ја услу га, 30% се од но си на услу ге
пре вен ти ве. 

Члан 18.

(1) Хи ги јен ско-епи де ми о ло шка за шти та обез бје ђу је се
за 36.000 оси гу ра них ли ца. 

(2) Са став ти ма: 

а) док тор ме ди ци не - спе ци ја ли ста 
епи де ми о ло ги је или хи ги је не - дру ги ци клус ...........1, 

б) са ни тар ни тех ни чар - ВШС .................................1 и

в) са ни тар ни тех ни чар - ССС .....................................2. 

(3) Је дан рад ни тим обез бје ђу је 0,15 услу га по оси гу ра -
ном ли цу го ди шње, са про сјеч ним тра ја њем услу ге цје ло -
куп ног ти ма од 50 ми ну та. 

Члан 19.

(1) Апо те кар ска дје лат ност обез бје ђу је снаб ди је ва ње
оси гу ра них ли ца ли је ко ви ма и ме ди цин ским сред стви ма. 

(2) Је дан рад ни тим обез бје ђу је пру жа ње услу га за
10.000 оси гу ра них ли ца. 

(3) Са став ти ма: 

а) ма ги стар фар ма ци је - дру ги ци клус ....................1 и

б) фар ма це ут ски тех ни чар - ССС ...............................1.

(4) Је дан рад ни тим обез бје ђу је у про сје ку 2,7 услу га
по оси гу ра ном ли цу го ди шње, са про сјеч ним тра ја њем
услу ге од се дам ми ну та. 

Члан 20.

(1) Апо те кар ска дје лат ност у здрав стве ним уста но ва ма
при мар ног ни воа здрав стве не за шти те обез бје ђу је се снаб -
ди је ва њем оси гу ра них ли ца ли је ко ви ма и ме ди цин ским
сред стви ма. 

(2) Је дан рад ни тим обез бје ђу је пру жа ње услу га за 50
ти мо ва по ро дич не ме ди ци не.

(3) Са став ти ма:

а) ма ги стар фар ма ци је - дру ги ци клус ....................1 и

б) фар ма це ут ски тех ни чар - ССС ...............................1.
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2. Стан дар ди и нор ма ти ви за ам бу лан те - КСЗ, 
се кун дар ни ни во здрав стве не за шти те

Члан 21.

Стан дар ди и нор ма ти ви за спе ци ја ли стич ко-кон сул та -
тив ну здрав стве ну за шти ту у ам бу лан та ма се кун дар ног ни -
воа здрав стве не за шти те на ве де ни су у При ло гу број 1.
овог пра вил ни ка и чи не ње гов са став ни дио.

3. Стан дар ди и нор ма ти ви спе ци ја ли стич ко-
кон сул та тив не здрав стве не за шти те се кун дар ног 

и тер ци јар ног ни воа 

Члан 22. 

(1) У окви ру стан дар да за ин тер ну ме ди ци ну ор га ни зу -
ју се ка би не ти за по је ди на обо ље ња (ко ро нар на обо ље ња и
хи пер тен зи ја, ди ја бе тес, ре у ма то ло ги ја, итд.), пре ма ис ка -
за ним по тре ба ма ко ри сни ка. 

(2) У окви ру стан дар да пе ди ја три је ор га ни зу је се са вје -
то ва ли ште за ре у ма то ло ги ју, алер го ло шко-пул мо ло шко са -
вје то ва ли ште, пре ма ис ка за ним по тре ба ма ко ри сни ка. 

(3) У окви ру стан дар да за хи рур ги ју кон сул та тив но-
спе ци ја ли стич ке ван бол нич ке услу ге мо гу се рас по ре ди ти
по по је ди ним хи рур шким ди сци пли на ма та ко да се од
укуп ног бро ја ти мо ва 60% од но си на оп шту и аб до ми нал -
ну хи рур ги ју, а на оста ле ди сци пли не, као што су: груд на,
ан ги о ло ги ја и ва ску лар на хи рур ги ја, не у ро хи рур ги ја, пла -
стич на и ре кон струк тив на и мак си ло фа ци јал на хи рур ги ја,
рас по ре ђу је се оста лих 40% сра змјер но њи хо вом бро ју. 

(4) Стан дар ди и нор ма ти ви за спе ци ја ли стич ко-кон сул -
та тив ну здрав стве ну за шти ту се кун дар ног ни воа на ве де ни
су у При ло гу број 2. овог пра вил ни ка и чи не ње гов са став -
ни дио.

Члан 23.

Ван бол нич ку и бол нич ку ди јаг но сти ку оба вља исти
рад ни тим, те су стан дар ди и нор ма ти ви из ове дје лат но сти
да ти за јед но у При ло гу број 3. овог пра вил ни ка и чи не ње -
гов са став ни дио. 

Члан 24.

(1) У спе ци ја ли стич ко-кон сул та тив ној здрав стве ној за -
шти ти тер ци јар ног ни воа но си о ци дје лат но сти су рад ни
ти мо ви ко ји ма ру ко во де док то ри ме ди ци не - спе ци ја ли сти
основ них и усмје ре них спе ци ја ли за ци ја. 

(2) Ал тер на ти ва за кон сул та тив но-спе ци ја ли стич ку
дје лат ност тер ци јар ног ни воа је да дје лат ност за ван бол -
нич ке па ци јен те оба вља је дин ствен тим, ко ји ра ди и за па -
ци јен те у бол ни ци. 

(3) Стан дард ове дје лат но сти на тер ци јар ном ни воу од -
ре ђу је се та ко да рад ни тим 20% од укуп ног рад ног вре ме -
на ко ри сти за пру жа ње услу га овим па ци јен ти ма.

(4) Стан дар ди и нор ма ти ви за спе ци ја ли стич ко-кон сул -
та тив ну дје лат ност тер ци јар ног ни воа на ве де ни су у При -
ло гу број 4. овог пра вил ни ка и чи не ње гов са став ни дио. 

Члан 25.

Стан дар ди и нор ма ти ви ди јаг но стич ке дје лат но сти
тер ци јар ног ни воа из ра жа ва ју се са ста вом рад ног ти ма и
бро јем по сте ља по ти му и на ве де ни су у При ло гу број 5.
овог пра вил ни ка и чи не ње гов са став ни дио. 

Члан 26.

(1) Пу тем апо те кар ске дје лат но сти оба вља се снаб ди је -
ва ње бол ни ца ли је ко ви ма и ме ди цин ским по тро шним ма -
те ри ја ли ма, те из ра да ље ко ви тих при пра ва ка за по тре бе
бол нич ких одје ље ња. 

(2) Ову дје лат ност ор га ни зу је и спро во ди бол нич ка
апо те ка здрав стве не уста но ве ко ја пру жа услу ге се кун дар -
ног и тер ци јар ног ни воа здрав стве не за шти те. 

(3) Рад ни тим бол нич ке апо те ке здрав стве не уста но ве
ко ја пру жа услу ге се кун дар ног ни воа здрав стве не за шти те
чи ни је дан ма ги стар фар ма ци је и два фар ма це ут ска тех ни -
ча ра на 250 бо ле снич ких по сте ља.

(4) Рад ни тим бол нич ке апо те ке здрав стве не уста но ве
ко ја пру жа услу ге тер ци јар ног ни воа здрав стве не за шти те,
по ред рад ног ти ма из ста ва 3. овог чла на, чи ни: је дан спе -
ци ја ли ста фар ма ци је из од го ва ра ју ће гра не фар ма ци је на
500 бо ле снич ких по сте ља.

Члан 27.

(1) Дје лат ност јав ног здрав ства ор га ни зу је се у окви ру
Ин сти ту та за јав но здрав ство (у да љем тек сту: Ин сти тут),
ко ју оба вља не по сред но и пре ко сво јих ор га ни за ци о них је -
ди ни ца. 

(2) Дје лат ност јав ног здрав ства је од оп штег ин те ре са и
зна ча ја за за шти ту здра вља, а фи нан си ра се из бу џе та Ре -
пу бли ке Срп ске, Фон да и на кна да за услу ге. 

(3) Ин сти тут је ви со ко спе ци ја ли зо ва на здрав стве на
уста но ва за уна пре ђе ње здра вља и пре вен ци ју бо ле сти. 

(4) Ин сти тут пра ти и про у ча ва здрав стве но ста ње ста -
нов ни штва, епи де ми о ло шку си ту а ци ју и хи ги јен ске при -
ли ке, те оба вља дру ге по сло ве у скла ду са про пи си ма из
обла сти здрав стве не за шти те. 

(5) За оба вља ње дје лат но сти Ин сти ту та утвр ђу је се
стан дард и нор ма тив: 

а) за област епи де ми о ло ги је на 150.000 ста нов ни ка је -
дан рад ни тим у са ста ву: 

1) док тор ме ди ци не - спе ци ја ли ста 
епи де ми о лог - дру ги ци клус .......................................1, 

2) ма ги стар фар ма ци је - дру ги ци клус ...................0,2,

3) са ни тар ни тех ни чар - ВШС ....................................1, 

4) здрав стве ни тех ни чар - ССС ..................................2;

б) за област хи ги је не на 200.000 ста нов ни ка је дан рад -
ни тим у са ста ву: 

1) док тор ме ди ци не - спе ци ја ли ста хи ги је не - 
дру ги ци клус .................................................................1,

2) са ни тар ни тех ни чар - ВШС ....................................1, 

3) здрав стве ни тех ни чар - ССС ..................................2; 

в) за област со ци јал не ме ди ци не, ин фор ма ти ке и здрав -
стве ног вас пи та ња на 150.000 ста нов ни ка је дан рад ни тим
у са ста ву: 

1) док тор ме ди ци не - спе ци ја ли ста со ци јал не 
ме ди ци не - дру ги ци клус ............................................1, 

2) ин фор ма ти чар - про гра мер - пр ви ци клус ............1, 

3) здрав стве ни тех ни чар - ВШС .................................2, 

4) здрав стве ни тех ни чар - ССС ..................................2;

г) за област са ни тар не и кли нич ке ми кро би о ло шке ди -
јаг но сти ке на 130.000 ста нов ни ка је дан рад ни тим у са ста -
ву:

1) док тор ме ди ци не - спе ци ја ли ста 
ми кро би о лог - па ра зи то лог - дру ги ци клус ..............1, 

2) здрав стве ни тех ни чар - ВШС .................................1,

3) здрав стве ни тех ни чар - ССС ..................................3,

4) пе рач ла бо ра то риј ског по су ђа - КВ ....................0,8,

5) ди пло ми ра ни би о лог - пр ви ци клус ...................0,2, 

6) фар ма це ут/хе ми чар - ССС ...................................0,2;

д) за област са ни тар не хе ми је на 200.000 ста нов ни ка је -
дан рад ни тим у са ста ву:

1) ин жи њер са ни тар не хе ми је - пр ви ци клус ...........1,

2) хе миј ски ана ли ти чар - ВШС ..................................1,

3) са ни тар ни тех ни чар - ВШС ....................................1,

4) здрав стве ни тех ни чар - ССС ..................................2. 

4. Стан дар ди и нор ма ти ви бол нич ке здрав стве не 

за шти те 

Члан 28.

(1) Стан дар ди бол нич ке здрав стве не за шти те се кун дар -
ног и тер ци јар ног ни воа ис ка за ни су:
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а) сто пом бол нич ки ли је че них и бро јем БОД-а на 1.000
оси гу ра них ли ца,

б) сто пом за у зе то сти бо ле снич ких по сте ља и

в) про сјеч ном ду жи ном ли је че ња.

(2) Нор ма ти ви ме ди цин ског ка дра за бол нич ко ли је че -
ње ис ка за ни су са ста вом рад них ти мо ва и бро јем бо ле -
снич ких по сте ља на је дан рад ни тим. 

(3) Утвр ђе ним бро јем ме ди цин ских ка дро ва по кри ва ју
се укуп не оба ве зе ко је се од но се на ме ди цин ски трет ман и
ње гу хо спи та ли зо ва них на 24 ча са и 365 да на у го ди ни,
изу зев кад је ри јеч о ви со ко струч ном ка дру за ко је се ври -
је ме од 20.00 ча со ва до 07.00 ча со ва на ред ног да на, укљу -
чу ју ћи су бо ту као рад ни дан, рад не дје љом или у да не др -
жав них пра зни ка, ре гу ли ше уво ђе њем ра да ду жег од пу ног
рад ног вре ме на, у скла ду са ва же ћим про пи си ма. 

(4) По што се нор ма тив ис ка зу је бро јем здрав стве них
рад ни ка на број по сте ља, у ра чун се узи ма ју пу не по сте ље,
од но сно број бо ле сни ка. 

(5) Нор ма тив ме ди цин ског ка дра, пре ма бро ју по сте ља,
ко ји је од ре ђен за оп ште бол ни це, од но си се и на кли ни ке,
за дио ка па ци те та ко ји не при па да во со ко ди фе рен ци ра ној
здрав стве ној за шти ти. У та бе ла ма је при ка зан са став рад -
них ти мо ва и број по сте ља на је дан тим ко ји пру жа са мо
бол нич ку здрав стве ну за шти ту. 

Члан 29.

(1) Стан дар ди бол нич ке здрав стве не за шти те се кун дар -
ног ни воа на ве де ни су у При ло гу број 6. овог пра вил ни ка
и чи не ње гов са став ни дио. 

(2) За хе мо ди ја ли зу се стан дар ди зу је број слу ча је ва
0,64 на 1.000 оси гу ра них ли ца. 

Члан 30.

(1) За аку шер ство бро јем по сте ља об у хва ће не су са мо
по сте ље по ро ди ља. 

(2) По ред ме ди цин ских се ста ра оп штег и аку шер ског
смје ра, на ње зи бо ле сни ка до дат но је по треб на јед на ме ди -
цин ска се стра аку шер ског смје ра на сва ких 300 по ро ђа ја. 

(3) На хи рур шким и дру гим одје ље њи ма на ко ји ма се
ор га ни зу ју по себ ни од сје ци за дје цу у са став рад ног ти ма
се укљу чу је и ље кар спе ци ја ли ста за пе ди ја три ју 0,2 на је -
дан рад ни тим. 

(4) За ане сте зи о ло ги ју и ре а ни ма ци ју нор ма тив се од -
но си на бол нич ку дје лат ност се кун дар ног и тер ци јар ног
ни воа, а у кар ди о хи рур ги ји на овај ка дар се до да је и је дан
пер фу зи о ни ста. 

(5) За здрав стве ну ста ти сти ку и из вје шта ва ње по треб -
но је обез би је ди ти да на сва ких 250 бол нич ких по сте ља,
од но сно 5.000 хо спи та ли зо ва них бо ле сни ка до ла зи по је -
дан здрав стве ни рад ник - здрав стве ни са рад ник сред ње
струч не спре ме.

(6) Нор ма ти ви бол нич ке здрав стве не за шти те се кун -
дар ног ни воа на ве де ни су у При ло гу број 7. овог пра вил -
ни ка и чи не ње гов са став ни дио.

Члан 31.

Стан дар ди бол нич ке здрав стве не за шти те тер ци јар ног
ни воа на ве де ни су у При ло гу број 8. овог пра вил ни ка и чи -
не ње гов са став ни дио.

Члан 32. 

(1) У бол нич кој здрав стве ној за шти ти тер ци јар ног ни -
воа но си о ци дје лат но сти су рад ни ти мо ви на чи јем че лу се
на ла зе док то ри ме ди ци не - спе ци ја ли сти основ них и усмје -
ре них гра на ме ди ци не. 

(2) У бол нич кој здрав стве ној за шти ти рад ни ти мо ви се
фор ми ра ју за по је ди не спе ци јал но сти и ди сци пли не на од -
ре ђен број по сте ља. 

(3) Нор ма ти ви ме ди цин ског ка дра са са ста вом рад них
ти мо ва и бро јем бо ле снич ких по сте ља при ка за ни су у та -
бе ла ма за: 

а) ин тер не ди сци пли не,

б) хи рур шке ди сци пли не и

в) ин тен зив ну ње гу.

(4) Нор ма ти ви из ин тер не ди сци пли не из ста ва 3. тач ка
а) овог чла на на ве де ни су у При ло гу број 9. овог пра вил -
ни ка и чи не ње гов са став ни дио.

(5) Нор ма ти ви из хи рур шке ди сци пли не из ста ва 3. тач -
ка б) овог чла на на ве де ни су у При ло гу број 10. овог пра -
вил ни ка и чи не ње гов са став ни дио.

6) Нор ма ти ви из ин тен зив не ње ге из ста ва 3. тач ка в)
овог чла на на ве де ни су у При ло гу број 11. овог пра вил ни -
ка и чи не ње гов са став ни дио.

5. Стан дар ди и нор ма ти ви у про те тич кој 

и ор то тич кој дје лат но сти 

Члан 33.

(1) Стан дар ди под ра зу ми је ва ју број ор то пед ских и про -
те тич ких по ма га ла са ро ком тра ја ња по ма га ла на 1.000
оси гу ра них ли ца. 

(2) Нор ма ти вом се из ра жа ва по тре бан ка дар за из ра ду
по ма га ла. 

Члан 34.

Стан дар ди се утвр ђу ју одво је но за: 

а) про те зе (за гор ње и до ње екс тре ми те те) - не до ста так
екс тре ми те та,

б) ор то зе и апа ра те (за гор ње и до ње екс тре ми те те, те
то ро кал ни и врат ни дио ти је ла) - ума ње на или пот пу на не -
функ ци о нал ност,

в) ми де ре, по ја се ве и апа ра те за дје цу и од ра сле,

г) ор то пед ске уло шке за дје цу и од ра сле,

д) ор то пед ску обу ћу за дје цу и од ра сле и 

ђ) тр го вач ку ро бу. 

Члан 35. 

(1) Про те зе чи не 35,45% укуп них сред ста ва за ор то пед -
ска и про те тич ка по ма га ла. 

(2) Про сје чан стан дард за све про те зе је 1,651‰ на сва
оси гу ра на ли ца, а мо же се ко ри сти ти у не до стат ку па то ло -
ги је. 

(3) Ин ди ка ци ја ам пу та ци ја усло вље на је па то ло ги јом,
што зах ти је ва ди фе рен ци ран стан дард на ве ден у При ло гу
број 12. овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни дио.

Члан 36.

(1) Ор то зе и апа ра те чи ни ши ро ка ле пе за по ма га ла, и
то: 

а) нат ко ље не ор то зе и апа ра ти,

б) ко ље не ор то зе и апа ра ти,

в) прет ко ље не ор то зе и апа ра ти, 

г) ор то зе за гор ње екс тре ми те те и

д) краг не и око врат ни ци.

(2) Стан дард усло вља ва ста ро сна доб и ду жи на тра ја -
ња по ма га ла утвр ђен по себ ним пра вил ни ком Фон да, а
утвр ђу је се обра сцем на ве де ним у При ло гу број 13. овог
пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни дио.

Члан 37.

(1) Гру па по ма га ла на ве де на у При ло гу број 14. овог
пра вил ни ка је ра зно ли ка, али јој је пре те жна за јед нич ка ка -
рак те ри сти ка пре вен тив но дје ло ва ње. 

(2) Стан дар ди за гру пу по ма га ла из ста ва 1. овог чла на
на ве де ни су у При ло гу број 14. овог пра вил ни ка и чи ни
ње гов са став ни дио.

Члан 38.

Стан дар дом се утвр ђу ју ор то пед ски уло шци ис кљу чи -
во за дје цу до 18 го ди на, а на ве де ни су у При ло гу број 15.
овог пра вил ни ка и чи ни ње гов са став ни дио.
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Члан 39. 

(1) За ор то пед ску обу ћу утвр ђу ју се стан дар ди по два
осно ва:

а) за дје чи ју ор то пед ску обу ћу и за од ра сле са из ра же -
ним де фор ми те ти ма пре ма бро ју ко ри сни ка и ро ку и

б) за од ра сле (про те зе и ор то зе) пре ма бро ју тих по ма -
га ла.

(2) Утвр ђе ни стан дар ди из ста ва 1. т. а) и б) овог чла на
на ве де ни су у При ло гу број 16. овог пра вил ни ка и чи не ње -
гов са став ни дио.

Члан 40.

(1) Стан дар ди тр го вач ке ро бе одво је но се утвр ђу је за
онај дио ко ји се ди рект но ве зу је за по ма га ло - про те зу и по -
је ди нач не ис по ру ке, и то:

а) тр го вач ка ро ба уз по ма га ло и

б) тр го вач ка ро ба по је ди нач на.

(2) Стан дар ди тр го вач ке ро бе уз по ма га ло из ста ва 1.
тач ка а) овог чла на на ве де ни су у При ло гу број 17. овог
пра вил ни ка и чи не ње гов са став ни дио.

(3) Стан дар ди тр го вач ке ро бе по је ди нач не из ста ва 1.
тач ка б) овог чла на на ве де ни су у При ло гу број 18. овог
пра вил ни ка и чи не ње гов са став ни дио.

Члан 41.

(1) Ка дров ски нор ма тив усло вљен је са ста вом из во ђач -
ке еки пе, ефек тив ним вре ме ном из ра де и са ти ма (ду жи на)
са ме из ра де. 

(2) Основ ни са став еки пе за из ра ду сва ког по ма га ла чи -
не:

а) мај стор (про те ти чар, ор то ти чар, обу ћар), 
но си лац - ВКВ ........................................................60%,

б) мај стор - аси стент (истих про фи ла) - КВ ........25%,

в) мај стор - по моћ ник (ма га ци о нер и во зач ) - 
ПК ..........................................................................10% и

г) кон сул тан ти (др ме ди ци не-пр ви ци клус, 
ме ди цин ска се стра - ССС, рад ни те ра пе ут - 
ВШС и фи зи о те ра пе ут - ВШС) ...............................5%.

(3) По ред ово га, на сва ку од ових еки па до ла зи и је дан
ад ми ни стра тив ни рад ник.

(4) Ври је ме из ра де по ма га ла чи ни ври је ме узи ма ња
мје ре, кон сул та ци је са док то ром, из ра да, про ба и кон сул та -
ци је свих, за вр шна про ба и уру чи ва ње па ци јен ту уз до дат -
не ис прав ке.

(5) За тр го вач ку ро бу се не утвр ђу је по се бан ка дров ски
стан дард (код про из во ђа ча), јер је он об у хва ћен кроз по -
сто је ће стан дар де (по моћ ни мај стор и ад ми ни стра тор), али
се (пре ко овла шће ног уво зни ка или у окви ру Фон да) пред -
ла же осни ва ње “СТО МА ЦЕН ТРА” у ко јем ће би ти ан га -
жо ва ни (стал но или по вре ме но): 

а) док тор ме ди ци не - спе ци ја ли ста аб до ми нал не хи рур -
ги је - дру ги ци клус, 

б) 0,5 ма ги стар фар ма ци је - дру ги ци клус и

в) ме ди цин ски тех ни чар - ССС. 

(6) Ка дров ски и вре мен ски нор ма тив по вр ста ма по ма -
га ла на ве ден је у При ло гу број 19. овог пра вил ни ка и чи ни
ње гов са став ни дио. 

6. Спе ци фич на здрав стве на за шти та рад ни ка 

и спор ти ста 

Члан 42.

Спе ци фич на здрав стве на за шти та рад ни ка и спор ти ста
обез бје ђу је се из ван си сте ма оба ве зног здрав стве ног оси -
гу ра ња, а пре ко прав них и фи зич ких ли ца ко ја за по шља ва -
ју рад ни ке, као и спорт ских ор га ни за ци ја, у скла ду са про -
пи си ма. 

Члан 43.

(1) Стан дар ди и нор ма ти ви за дје лат ност ме ди ци не ра -

да и спор та при мар ног ни воа здрав стве не за шти те су сље -

де ћи: 

а) на 3.000 до 6.000 рад ни ка, ако је нај ма ње 30% тих

рад ни ка за по сле но на рад ним мје сти ма са по себ ним усло -

ви ма ра да (ри зич на рад на мје ста), на при мар ном ни воу

здрав стве не за шти те обез бје ђу је се је дан рад ни тим,

б) са став ти ма за дје лат ност ме ди ци не ра да и спор та: 

1) док тор ме ди ци не - спе ци ја ли ста ме ди ци не 

ра да - дру ги ци клус .....................................................1,

2) ди пло ми ра ни пси хо лог - пр ви ци клус ................0,2 

3) оста ли спе ци ја ли сти (не у роп си хи ја тар, 

оф тал мо лог, ОРЛ, ин тер ни ста и др.) - 

дру ги ци клус .............................................................0,2, 

4) здрав стве ни тех ни чар - ВШС .................................1,

5) здрав стве ни тех ни чар - ССС ..................................1.

Члан 44.

(1) Спе ци фич на здрав стве на за шти та рад ни ка и спор -

ти ста се кун дар ног и тер ци јар ног ни воа ор га ни зу је се у

окви ру За во да за ме ди ци ну ра да и спор та Ре пу бли ке Срп -

ске, ко ју оба вља не по сред но или пре ко сво јих ор га ни за ци -

о них је ди ни ца. 

(2) За оба вља ње дје лат но сти За во да за ме ди ци ну ра да

и спор та Ре пу бли ке Срп ске, на се кун дар ном и тер ци јар ном

ни воу здрав стве не за шти те, утвр ђу је се стан дард фор ми ра -

ња рад ног ти ма за 30.000 до 60.000 рад ни ка, од ко јих је нај -

ма ње 30% из ло же но ри зич ним фак то ри ма.

(3) Са став ти ма: 

а) док тор ме ди ци не - спе ци ја ли ста ме ди ци не ра да -

дру ги ци клус 1, 

б) ди пло ми ра ни пси хо лог - пр ви ци клус ..................1, 

в) док тор ме ди ци не - спе ци ја ли ста оф тал мо лог 

(ер го оф тал мо лог) - дру ги ци клус ...............................1, 

г) док тор ме ди ци не - спе ци ја ли ста ОРЛ 

(ауди о лог) - дру ги ци клус ...........................................1, 

д) док тор ме ди ци не - спе ци ја ли ста 

не у роп си хи ја тар (не у ро лог) - дру ги ци клус .............1, 

ђ) док тор ме ди ци не - спе ци ја ли ста ин тер ни ста 

(кар ди о лог) - дру ги ци клус .........................................1, 

е) здрав стве ни тех ни чар - ВШС ...............................1 и

ж) здрав стве ни тех ни чар - ССС .................................1. 

(4) На ве де ни спе ци ја ли сти, по пра ви лу, уче ству ју и у

ра ду ти мо ва спе ци фич не здрав стве не за шти те рад ни ка на

при мар ном ни воу, по ука за ној по тре би. 

IV - ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ 

Члан 45.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи

Пра вил ник о основима стан дар да и нор ма ти ва здрав стве не

за шти те из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња об ја вљен у

“Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”, број 22/06.

Члан 46.

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”. 

Број: 11/03-020-51/10 
10. фебруара 2011. го ди не Министар,
Бања Лука Др Ран ко Шкр бић, с.р.
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�������
 	��� (��� ���� 
�"�"�� �
�*�
� '������
� - 
���	������	 	� 19 � ���� 
�	���) ��	�
�*�	 ��
+� ������ 16 ����� 

65.500 0,136 

�� ���. ����. - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ��� 1 4 �
�*�
 '������
 (0 �	 18 

�	���) 
��	�
�*�	 ��
+� ������ 18 ����� 

115.000 
 
 
 

�� ���. ����. - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 
"��������� ��'��*� - ��� 1 5 �����	�	��
 � ��������	 

(;��� 	� 15 � ���� �	���) 
��	�
�*�	 ��
+� ������ 23 ������ 

12.000 

 
 
 
 

�� ���. ����. - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,2 
"��������� ��'��*� - ��� 1 6 ��!���	�	��
 

��	�
�*�	 ��
+� ������ 18 ����� 

180.000 

 
 
 
 

�� ���. ����. - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 
"��������� ��'��*� - ��� 1 7 ����	�	��
 (�����	 

���	������	) 
��	�
�*�	 ��
+� ������ 20 ����� 

216.000 

 
 
 
 

�� ���. ����. - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 
"��������� ��'��*� - ��� 1 

8 #���	�	��
 (�����	 
���	������	) 

��	�
�*�	 ��
+� ������ 28 ����� 

84.000 

 
 
 
 

�� ���. ����. - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ��� 1 9 ���'�
���
 (�����	 

���	������	) 
��	�
�*�	 ��
+� ������ 38 ����� 

48.000 
 
 
 

�� ���. ����. - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ��� 1 10 $�% (�����	 

���	������	) 
��	�
�*�	 ��
+� ������ 18 ����� 

72.000 
 
 
 

�� ���. ����. - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ��� 1 11 <���	�	��
 (�����	 

���	������	) 
��	�
�*�	 ��
+� ������ 30 ����� 

223.000 0,036 

�� ���. ����. - ����� ������ 1 
����. ��!���	�	� - ���� ������ 0,5 
����. �	�	��� - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ,/� 1 

12 =	��
���
 � 
��!���	�	��
 (�����	 
���	������	)  

"��������� ��'��*� - ��� 0,5 

125.000 0,051 
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��	�
�*�	 ��
+� ������ 37 ����� 
�� ���. ����. - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ��� 1 13 $!���	�	��
 (�����	 

���	������	) 
��	�
�*�	 ��
+� ������ 18 ����� 

42.000 
 
 
 

�� ���. ����. - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ��� 2 14 

$��	����
 � 
�����	�	��
 (�����	 
���	������	)  ��	�
�*�	 ��
+� ������ 25 ����� 

96.000 
 
 
 

�� ���. ����. - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ��� 1 15 &�	�	��
 (�����	 

���	������	)  
��	�
�*�	 ��
+� ������ 15 ����� 

108.000 
 
 
 

�� ���. ����. - ���� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ��� 1,5 16 �����	���	�	�	��
 

(�����	 ���	������	)  
��	�
�*�	 ��
+� ������ 14 ����� 

84.000 
 
 
 

�� ���. ����. - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� ��� 1 17 

=�"���� ������� � 
��'�������
 (�����	 
���	������	)  ��	�
�*�	 ��
+� ������ 15 ����� 

120.000 
 
 
 

�� ��	��	�	��
� - ����� 
������ 1 

��	��	�	��� ��'��*� ��� 1 18 �	����� ��� (�����	 
���	������	)  

��	�
�*�	 ��
+� ������ 30 ����� 

200.000 
 
 
 

�� ��	��	�	��
� - ����� 
������ 1 

��	��	�	��� ��'��*� ��� 1 19 �	����� "�� (�����	 
���	������	)  

��	�
�*�	 ��
+� ������ 46 ����� 

200.000 
 
 
 

�� ���. ����. - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� ��� 1 20 $��� '������
 (�����	 

���	������	)  
��	�
�*�	 ��
+� ������ 42 ����� 

96.000 
 
 
 

�� ���. ����. - ����� ������ 1 
��	��	�	��� ��'��*� - ,/� 1 
��	��	�	��� ��'��*� - ��� 1 21 ��	��	�	�� ��	����� 

(15 � ���� �	���)  
��	�
�*�	 ��
+� ������ 42 ����� 

200.000 

 
 
 
 

 
������ ���	 3. 

���� ��� 

�. 
��. 

���������  
�
����	�� ���� ��	
 

�"������ 

��	
 
	����-
���' 
��� 

��	
 
����� 

�	 
	����-
��	� 
���� 

�� ���.����. ���������� ��	'���
� - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ��	��� - ,/� 1 
"��������� ��'��*� - ��	��� ��� 3,5 
��> �	��? - #� 0,8 
��	
 �	���> � ���� ��� 350 

1 ��	'���
�� 
��	��	��
 

��	�
�*�	 ��
+� ������ 7 ����� 

100.800 

 

�� �������� ����. '���	�	��
� - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ��	��� - ,/� 1 
"��������� ��'��*� - ��	��� - ��� 3,5 
��> �	��? - #� 0,8 
��	
 �	���> � ���� ��� 350 

2 ����	�	�� 
��	��	��
 

��	�
�*�	 ��
+� ������ 11 ����� 

288.000 

  
  
  
  
  
  

�� ���. ����. ����	��	�	��
� � ��"��	�	��
� - ����� 
������ 1 

"��������� ��'��*� - ��	��� - ,/� 1 
"��������� ��'��*� - ��	��� - ��� 2 
��> �	��? - #� 0,8 
��	
 �	���> � ���� ��� 600 

3 @���	��	�	�� 
��	��	��
 

��	�
�*�	 ��
+� ������ 15 ����� 

180.000 

  
  
  
  
  
  

�� ���. ����. ���	�	��
� - ����� ������ 1 
������� ��'��*� - ,/� 2 
��������� ����� - ��� 0,5 
��	
 �	���> � ���� ��� 250 

4 ���	�	�� 
��
��	���� 

��	�
�*�	 ��
+� ������ 16 ����� 

72.000 
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�� ���. ����. �������� �������� - ����� ������ 1 
�� ���. ����. ���. ��	'���
� 
 - ���� ������ 0,5 
����. !�"�*� - ���� ������ 0,2 
��;. ������	��'���� - ���� ������ 0,3 
"��������� ��'��*� - ,/� 2 
"��������� ��'��*� - ��� 1 
��> �	��? - #� 0,5 
��	
 �	���> � ���� ��� 600 

5 #������ 
������� 

��	�
�*�	 ��
+� ����� 30 ����� 

150.000 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

�� ���. ����. ����!�"�	�	� - ����� ������ 1 
�� ���. ����. ��������� - ����� ������ 0,3 
"��������� ��'��*� � ������
	� �" 
����!�"�	�	��
� - ,/� 1,5 
"��������� ��'��*� � ������
	� �" 
����!�"�	�	��
� - ��� 3,5 
��> �	��? - #� 0,5 
��	
 �	���> � ���� ��� 400 

6 A���!�"�	�	-
��
 

��	�
�*�	 ��
+� ����� 20 ����� 

120.000 

  
  
  
  
  
  
  

�� ���. ����. ��	�	� - ����� ������ 2 
�� ���. ����. ��	'���
� - ����� ������ 0,2 
����. ��	�	� - ���� ������ 0,5 
��;. ������	��'���� - ���� ������ 0,2 
"��������� ��'��*� - ��	��� - ,/� 2 
"��������� ��'��*� - ��� 1 
�	�	B��� 	������� - ��� 1 
!	�	��! - �, 0,3 
�	�	B�� ����� - �� 1 
��> �	��? - #� 1 
��	
 �	���> � ���� ��� 600 

7 ��	�	��
 

��	�
�*�	 ��
+� ����� 170 ����� 

144.000 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
������ ���	 4. 

���� ��� �. 
��. 

��������� 
�
����	�� ���� ��� ��	
 

�"������ 

��	
 
	�������' 

��� �	 ���� 
�� ���. ����. ��!�	�	��
� - ����� ������  1 
��. �������� �����
���� ���. ��	'���
� - ����� 
������  0,5 
"��������� ��'��*� - ,/� 1 

1 #�!�	�	��
 

"�������� ��'��*� - ��� 2 

924.000 

�� ���. ����. ����	�	� - ����� ������  1 2 ����	�	��
 
"��������� ��'��*� - ��� 1 

120.000 

�� ���. ����. ����	�����	�	� - ����� ������  1 3 ����	�����	�	��
 
"��������� ��'��*� - ��� 1 

534.000 

�� ���. ����. ���	����	�	� - ����� ������  1 4 C��	����	�	��
 
"��������� ��'��*� - ��� 1 

534.000 

�� ���. ����. '���	�	� - ����� ������  1 
"��������� ��'��*� - ,/�  0,5 5 ����	�	��
 
"��������� ��'��*� - ��� 1 

534.000 

�� ���. ����. �����	�	� - ����� ������  1 6 �����	�	��
 
"��������� ��'��*� - ��� 1 

534.000 

�� ���. ����. �	����	�	� - ����� ������  1 
"��������� ��'��*� - ,/�  1 7 

��	!���	��� 
��	�	��
 � 
�	����	�	��
 "��������� ��'��*� - ��� 2 

650.000 

�� ���. ����. ����
�� - ����� ������  1 
"��������� ��'��*� - ,/�  1 8 ����
���
 (0 �	 18 

�	���) 
"��������� ��'��*� - ��� 1 

182.400 

�� ���. ����. ����	�	� - ����� ������  1 
"��������� ��'��*� - ,/�  1 9 ����	�	��
 
"��������� ��'��*� - ��� 1 

362.000 

�� ���. ����. ����	�	� - ����� ������  1 
"��������� ��'��*� - ,/� 1 10 #���	�	��
 
"��������� ��'��*� - ��� 1 

204.000 
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�� ���. ����. ���'�
�� - ����� ������  1 
�����*�� ���'	�	� - ���� ������  1 
"��������� ��'��*� - ,/�  0,5 11 ���'�
���
 

����. �	��
��� ����� - ���� ������  0,5 

56.000 

�� ���. ����. ��!���	�	� - ����� ������  1 
"��������� ��'��*� - ,/�  1 12 ��!���	�	��
 
"��������� ��'��*� - ��� 1 

338.400 

�� ���. ����. ��!���	�	� - ����� ������  1 
"��������� ��'��*� - ,/�  1 13 �����	�����	�	��
 
"��������� ��'��*� - ��� 1 

924.000 

�� ���. ����. ���	�	��� 	��	�	��
� - ����� ������ 1 
�� ���. ����. 	��	��
�B� ���� �������� ����� 
������  0,3 
"��������� ��'��*� - ,/� 1 
�A� ��'��*� - ,/�  1 

14 
$��	�	��
 � 
���	�����
 - 
������ " 
���	�����
� 

"��������� ��'��*� - ��� 1 

338.400 

�� ���. ����. �" 	��	�	��
� - ����� ������  1 
�� ���. ����. �" ���	��
��	�����, ����� ������ 0,5 
�� ���. ����. �" ���	�����
� - ����� ������  0,5 
�� ���. ����. �" '��	�����
� - ����� ������  
0,5 �� ���. ����. ��	�	� � �	����	� ������
	� - 
����� ������  

0,5 
0,5 

�� ���. ����. ��	'���*� - ����� ������  0,5 
�����*�� ���'	�	� - ���� ������  0,5 
"��������� ��'��*� - ,/� 2 

15 
$��	�	��
 - ������ 
" ����� 	�	>�+ 
� ���	�� 

"��������� ��'��*� - ��� 3 

32.000 

�� ���. ����. 	��	����
� - ����� ������  1 
������ - ���  1 16 $��	����
 � 

�����	�	��
 
"��������� ��'��*� - ��� 1 

75.000 

�� ���. ����. - ����� ������  1 
"��������� ��'��*� - ,/�  1 17 ���	���������� � 

�����*� '������
 
"��������� ��'��*� - ��� 1 

924.000 

�� ���. ����. ���	�	� - ����� ������  1 
"�������� ��'��*� - ,/�  2 18 

<���	�	��
 � 
������� 
'������
 "��������� ��'��*� - ��� 1 

100.000 

�� ���. ����. �" $�% - ����� ������  1 
"��������� ��'��*� - ,/�  1 19 $�% 
"��������� ��'��*� - ��� 1 

75.000 

�� ���. ����. 	!���	�	� - ����� ������  1 
"��������� ��'��*� - ,/�  1 20 $!���	�	��
 
"��������� ��'��*� - ��� 0,5 

56.000 

�� ���. ����. �����	!��
��� '����� - ����� 
������  1 21 @����	!��
�� 

'������
 "��������� ��'��*� - ��� 1 
924.000 

�� ���. ����. �" ��*�	� !��������� - ����� ������ 1 
�� ���. ����. ���	����	�	� - ����� ������  1 
"��������� ��'��*� - ,/�  2 22 �����	�	��
 � 

��������	 
"��������� ��'��*� - ��� 2 

924.000 

 
������ ���	 5. 

���� ��� 
�. 
��. 

��������� 
�
����	�� ���� 

��	
 
�"����-

�� 

��	
 
�	���> 
�	 ���� 

�� ���. ����. ���. ��	'���
� - ����� ������ 1 
����. ��;. ��	'���
� ��� ������ !����
� - ���� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ��	��� - ,/� 2 
"��������� ��'��*� - ��	��� - ��� 4 

1 ��	'���
�� 
��	��	��
 

��> �	��? - #� 0,8 

180 

�� ���. ����. ���. ��	'���
� - ����� ������ 1 
����. ��;. ��	'���
� - ���� ������ ��� ������ !����
� - 
���� ������ 

1 

"��������� ��'��*� - ��	��� - ,/�  1 
"��������� ��'��*� - ��	��� - ��� 4 

2 ����	�	�� 
��	��	��
 

��> �	��? - #� 0,8 

120 
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�� ���. ����. ����	�	� - ����� ������ 1 
����. ��;. ��	'���
� - ���� ������ ��� ������ !����
� - 
����� ������ 

0,5 

"��������� ��'��*� - ��	��� - ,/� 1 
"��������� ��'��*� - ��	��� - ��� 2 

3 ����	�	�� 
��	��	��
 

��> �	��? - #� 0,5 

350 

�� ���. ����. ����	��	�	� � ��"��	�	� - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ��	��� - ,/� 1 
"��������� ��'��*� - ��	��� - ��� 2 4 @���	��	�	�� 

��	��	��
 
��> �	��? - #� 0,8 

200 

�� ���. ����. �������� �������� - ����� ������ 1 
����. ��	'���*� - ���	'���*� - ���� ������ 0,5 
����. !�"�*� - ���� ������ 0,2 
��;. ������	���� - ���� ������ 0,3 
"��������� ��'��*� - ��	��� - ,/� 2 
"��������� ��'��*� - ��	��� - ��� 1 

5 #������ 
������� 

��> �	��? - #� 0,5 

600 

�� ���. ����. ���	�	� - ����� ������ 1 
�� ���. ����. 	��	��
�B� ���� - ����� ������ 0,5 
��;. ������	���� - ���� ������ 0,2 
���	�	��� ��'��*� - ,/� 2 

6 ���	�	��
 

��������� ����� - ��� 1 

150 

�� ���. ����. ����!�"�	�	� - ����� ������ 1 
�� ���. ����. ��������� - ����� ������ 0,3 
������ !����
� �����
���� !��. ��'�	�	��
� ��� 
����. ���. ��	'���
� - ����� ������ 

0,3 

�	��	� �������� - ����� ������ 0,5 
"��������� ��'��*� - ��	��� - ,/� 1,5 
"��������� ��'��*� � ������
	� �" ����!�"�	�	��
� - 
��� 

3,5 

"��������� ��'��*� - ��	'���*� - ��� 0,5 

7 A���!�"�	�	��	
 

��> �	��? - #� 0,5 

500 

�� ���. ����. ��	�	� - ����� ������ 2 
����. ��	�	� - ���� ������ 0,5 
����. '���*� - ���� ������ 0,2 
��;. ������	��'���� - ���� ������ 0,2 
"��������� ��'��*� - ��	��� - ,/� 2 
"��������� ��'��*� - ��� 1 
�	�	B��� 	������� - ��� 1 
!	�	��! - �, 0,3 
�	�	B�� ����� - �� 2 

8 ��	�	�� 
��	��
 

��> �	��? - #� 0,8 

400 

  
������ ���	 6. 

���. 
��	
 ��������� �
����	�� 

��	� ��
�*���' � 
1.000 	�������' 

��� 

��	
 �$�- � 
1.000 	�������' 

��� 
��	� 

"�"��	��� 
��	�
�*� 

��;�� 
��
�*�+ 

1.  ������  13,43  107,44  90  8,0  
2.  �������
  14,87  96,65  85  6,5  
3.  �����	�	��
 � ���.  12,52  62,60  85  5,0  
4.  ����
���
  5,95  35,70  80  6,0  
5.  ��!���	�	��
  1,50  13,50  80  9,0  
6.  �����	!��"�	�	��
  3,42  54,72  95  16,0  
7.  #���	�	��
  2,44  21,96  90  9,0  
8.  ���'�
���
      
 - ����  4,05  89,10  90  22,0  
 - '�	��*�  1,90  62,70  95  33,0  

9.  $�%  2,23  13,38  85  6,0  
10.  $!���	�	��
  2,38  14,28  85  6,0  
11.  $��	����
 � ����.  2,66  23,94  85  9,0  
12.  &�	�	��
  2,55  15,30  85  6,0  
13.  �����	�����	�	��
  0,53  3,71  90  7,0  
14.  $��	�	��
  3,20  20,81  90   

 - ��
�*�+� � �	�����  1,51  15,10   10,0  
 - ����� �	����  1,37  4,11   3,0  
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 - ���	�����
  0,32  1,60   5,0  
15.  =�"���. ���. � 

��'�������
  
2,02  42,42  95  21,0  

16.  �����"���	 ��
�*�+�   20,66    
 &�&�#$  75,68  699,34  87  9,2  

 
������ ���	 7. 

���� ��� �. 
��. �����
��	�� ���� ��� ��	
 

�"������ 

��	
 �	���-
> � 
��� 
���� ��� 

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 1 ������ ������� 
"��������� ��'��*� - ��� 3 

10 

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 2 ����
���
 
"��������� ��'��*� - ��� 3,5 

9 

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 3 �������
 
"��������� ��'��*� - ��� 3 

9 

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 4 �����	�	��
 
"��������� ��'��*� - ��� 3 

10 

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 5 <��������	 
"��������� ��'��*� - ��� 2,5 

10 

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1 6 #�	��	�	��
 � 
	����� �	�	������ "��������� ��'��*� - ��� 10 20 

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1 
�	��	� �������� ����. ����
���
� - ���� ������ - 
����� ������ 0,1 

"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 
7 ��!���	�	��
 

"��������� ��'��*� - ��� 3 

10 

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 8 ����	�	��
  
"��������� ��'��*� - ��� 3 

10 

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 9 =�"�	�	��
 
"��������� ��'��*� - ��� 3 

20 

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,3 
!�"�	������� - ��� 0,3 10 #���	�	��
 

"��������� ��'��*� - ��� 3 

10 

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 11,1 ���'�
���
 ���� 
"��������� ��'��*� - ��� 3,5 

12 

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1 
�����*�� ���'	�	� - ���� ������ 0,4 
����. �	��
��� ����� - ���� ������ 0,4 
���� ������� - ,/� 0,8 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 

11,2 ���'�
���
 
'�	��*� 

"��������� ��'��*� - ��� 5 

25 

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1 
�����*�� ���'	�	� - ���� ������ 0,3 
����. �	��
��� ����� - ���� ������ 0,3 
���� ������� - ,/� 3,3 
"��������� ��'��*� - ,/� 4 

11,3 
�����
��� "�	� " 
���'�
���
��� 
�	������� 

"��������� ��'��*� - ��� 4 

10 

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 12 $�	���	�����	�	-

��
 
"��������� ��'��*� - ��� 3 

10 

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 13 $!���	�	��
 
"��������� ��'��*� - ��� 3 

10 
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�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 
!�"�	������� - ,/� 0,5 14 $��	����
 � 

�����	�	��
 
"��������� ��'��*� - ��� 3 

9 

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 15 &�	�	��
 
"��������� ��'��*� - ��� 3 

9 

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 16 �����	�����	�	��
 
"��������� ��'��*� - �� 3 

12 

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1 
���� !�"�	������� - ,/� 1,5 
!�"�	������� - ��� 1 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 
"��������� ��'��*� - ��� 3 
�����*�� ���'	�	� - ���� ������ 0,1 
����. �	��
��� ����� - ���� ������ 0,3 
���� ������� - ,/� 0,4 

17 =�"���� ������� 
� ��'�������
 

����. ��!���	�	� - ���� ������ ����. �	�	��� - ���� 
������ 0,2 

12 

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - �������*� - ,/� 1 18 <�����"�	�	��
 � 

�������
 
"��������� ��'��*� - ����������� - ��� 2 

20 
('�������' 

�	���>) 
�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1 
"��������� ��'��*� - ,/� 1 19 �����"��� +�� 
"��������� ��'��*� - ��� 3 

3 

 
������ ���	 8. 

���. 
��	
 ��������� �
����	�� ��	� ��
�*���' � 

1.000 	�������' ��� 
��	
 �$�- � 

1.000 	�������' 
��� 

��	�  
"�"��	-

��� 

��	�
�*� ��-
;�� ��
�*�+ 

- �� 
1. #�!�	�	��
  0,7976  11,17  90  14  
2. ����	�	��
  0,5448  7,62  90  14  
3. ����	�����	�	��
  0,2212  2,65  90  12  
4. C��	����	�	��
  0,2212  2,65  90  12  
5. ����	�	��
  0,3307  4,63  90  14  
6. �����	�	��
  0,1411  1,98  90  14  
7.  ��	!��. ��	�	��
 � �	����.  0,1751  1,75  90  10  
8. ����
���
  1,1661  11,66  80  10  
9. �����	!��"�	�	��
  0,4856  8,25  90  17  
10. #���	�	��
  0,5054  9,60  90  19  
11. ��!���	�	��
  0,1342  2,14  90  16  
12. �����	���.  0,1444  1,88  90  13  
13.  $��	�	��
 � ���	�����
  2,1341  46,14  90  20  
14. <��	�. '������
  0,2318  2,32  85  10  
15. &�	�	��
  0,5157  5,16  85  10  
16. $��	����
 � ����.  0,4435  7,10  85  16  
17. A	���� '������
  0,1116  2,01  85  18  
18. �������
 �	
��  0,0998  1,00  85  10  
19. #���	'������
  0,2793  4,19  85  15  
20.  ����. � ���	�. '����.  0,1022  1,53  85  15  
21. �
�*�
 '������
  0,0498  0,60  85  12  
22.  <���	�	��
 � ���. '����.  0,1556  1,87  85  12  
23. $�%  0,3816  4,58  85  12  
24. $!���	�	��
  0,4641  6,03  85  13  
25. @����	!�. '�����.  0,0653  0,85  85  13  
26.  �����. � ��������	  0,3198  2,56  85  8  
27. ����	'������
  0,0927  1,48  85  16  
28. �����"��� +��   6,88  85   

 &�&�#$:  10,32  144,48  87  14  
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������ ���	 9. 
���� ��� ���. 

��	
 �����
��	�� ���� ��� ��	
 
�"������ 

��	
 �	���> 
� 1 ���� ��� 

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������  1,0 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 
"��������� ��'��*� - ���  3,0 

8 1. #�!�	�	��
  

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1,0 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 
"��������� ��'��*� - ���  3,0 

8 
2. 

����	�	��
 � �	��-
��� �������	��	� 
������  �	��	� �������� �����
���� - ����� ������  1,0 

"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 
"��������� ��'��*� - ���  3,0 

8 
3. 

����	�����	�	��
 � 
�	����� ��'��� � 
����	��"�  �	��	� �������� �����
���� - ����� ������  1,0 

"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 
"��������� ��'��*� - ���  3,0 

8 
4. C��	����	�	��
  

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������  1,0 
"��������� ��'��*� - ,/�  0,5 
"��������� ��'��*� - ���  3,0 

8 
5. ����	�	��
  

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1,0 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 6. �����	�	��
  "��������� ��'��*� - ���  3,0 

8 

�	��	� �������� �����
���� �������� �� � 
������
	� �" ��	!���	���� ��	�	��
� - ����� 
������  

1,0 

"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 
"��������� ��'��*� - ���  3,0 

8 7. 
��	!���	��� 
��	�	��
 � 
�	����	�	��
  

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������  1,0 
"��������� ��'��*� - ,/�  1,0 
"��������� ��'��*� - ���  3,0 

8 
8. ����
���
  

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������  1,0 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 
"��������� ��'��*� - ���  3,0 

8 
9. �����	!��"�	�	��
  

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������  1,0 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 
"��������� ��'��*� - ���  3,0 
!�"�	������� - ,/� 1,0 

8 

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������  1,0 
�����*�� ���'	�	� �����
���� - ���� ������ 0,1 

10. #���	�	��
  

����	����� �	��
��� ����� - ���� ������ 0,1 
����. ��!���	�	� - ���� ������ 0,1 
����. �	�	��� - ���� ������ 0,1 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 
"��������� ��'��*� - ���  3,0 

8 

11. ���'�
���
  

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������  1,0 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 
"��������� ��'��*� - ���  3,0 

8 
12. ��!���	�	��
  

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������  1,0 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 
"��������� ��'��*� - ���  3,0 

8 

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������  1,0 
�	��	� �������� �����
���� 	��	��
�B� ���� 
�������� - ����� ������ 0,3 

13. �����	�����	�	��
  

����. !�"�*� - ���� ������ 0,3 
����. ���. ������	���� - ���� ������ 0,3 
�� �������� �����
���� �����"�	�	��
� � 
������
� - ����� ������ 0,3 

"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 
���	�	��� ��'��*� - ,/� 0,5 
"��������� ��'��*� - ���  3,0 

8 

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1,0 
 !�"�	���������� ��'��*� - ,/� 2,0 

14. $��	�	��
 -
���	�����
  

����. �	�	��� - ���� ������ 0,2 

11 
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�����*�� ���'	�	� - ���� ������  0,2 
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5 
"��������� ��'��*� - ���  2,0 
����.�	��
��� ����� - ���� ������ 0,2 

15. =�"���� ������� 
� ��'�������
  

 ���� ������� - ,/� 0,2 
 

������ ���	 10. 
���� ��� ���. 

��	
 �����
��	�� ���� ��� ��	
 
�"������ 

��	
 �	���> 
� 1 ���� ��� 

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������  1,0  
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5  
"��������� ��'��*� - ���  3,0  

8 
1. <��	�����  

'������
  
�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1,0  
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5  
"��������� ��'��*� - ���  3,0  

8 
2. &�	�	��
  

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������  1,0  
"��������� ��'��*� - ,/� 0,3  
"��������� ��'��*� - ���  3,0 
!�"�	������� ,/�  0,5  

8 
3. $��	����
 � 

�����	�	��
  
�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1,0  
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5  
"��������� ��'��*� - ���  3,0  

8 
4. ����� '������
  

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������  1,0  
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5  
"��������� ��'��*� - ���  3,0  

8 
5. �������
 �	
��  

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1,0  
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5  
"��������� ��'��*� - ���  3,0  

7 
6. #���	'������
  

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1,0  
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5  
"��������� ��'��*� - ���  3,5  

8 
7. 

���	����������	-
�����*�  
'������
 � 	���	����  �	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1,0  

�	��	� �������� �����
���� ����
�� - ���� 
������ 

0,3  

"��������� ��'��*� - ,/� 0,5  
"��������� ��'��*� - ���  3,5  

8 
8. �
�*�
 '������
  

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1,0  
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5  
"��������� ��'��*� - ���  3,0  

8 
9. 

<���	�	��
 � 
�������  
'������
  �	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1,0  

"��������� ��'��*� - ,/� 0,5  
"��������� ��'��*� - ���  3,0  

8 
10. $�	���	�����	�	��
  

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1,0  
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5  
"��������� ��'��*� - ���  3,0  

8 
11. $!���	�	��
  

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1,0  
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5  
"��������� ��'��*� - ���  3,0  

8 
12. @����	!��
�� 

'������
  
�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1,0  
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5  
"��������� ��'��*� - ���  3,0  

8 
13. �����	�	��
 � 

��������	  
�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1,0  
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5  

14. #�	��	�	��
  "��������� ��'��*� - ���  3,5  
8 

�	��	� �������� �����
���� - ����� ������ 1,0  
"��������� ��'��*� - ,/� 0,5  15. ����	'������
  
"��������� ��'��*� - ���  3,0 

7 
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������ ���	 11. 
���� ��� 

���. 
��	
 �����
��	�� ���� ��� 

��	
 
�"����-

�� 

��	
 �	���-
> � 1 ��� 

�	��	� �������� �����
���� - ���
���� �����
��"��
 - 
����� ������ 

1,0  

"��������� ��'��*� - ,/� 1,0  1. �����"��� 
+��  

"��������� ��'��*� - ���  3,0  

3 

 
������ ���	 12. 

�. 
��. 

$"�� 
����� 

��	�	��
 - 	��� � ��	����  
�*����	��� 

��	
 	�����-
��' ��� 
(	��	�) 

# 1.000 
	���. ��� 

������ � ‰ 

��	
 �	��-
� � �	�� 

��
+ 	�  
36 �
. 

�������� 
�	��� % 

�	����� (	������ �  
!�����	����) ����!����' �����' 
���	�,  � �	��:  

1.115.509 0,637 711 38,60 

) ��
����� (2,5% ���' 	���. ���) 
0,6% ���	;��	���  27.888 0,150 167 9,10 

1.  1.1.1  

�) ��� 	���� (0,5%)  1.087.621 0,487 544 29,50 
�	����� � �+�+  1.115.509 0,850 949 51,50 
) ���� �	����� �+�+ - 85% 
���'  1.115.509 0,723 807 43,78 

2.  1.1.2.  
�) �	����� ��>�� ����,  
������	�� ��� �������� ������-
����, �	��B
��' �����B, ;��	-
��+���' 	��	�, ����	�	������, 
�� ����B��� � ��������� 	��	-
���  
-15% ���' ���*
��  

1.115.509 0,127 142 7,72 

��!����
�      
3.  1.1.3.  (	���	��
������, ��� ������, 

A�F, ������ � ���) 1.115.509 0,025 27 1,50 

4.  1.1.4.  
A��	�� (������ ���	��  
�	���
�) �����	� �	� ��?�' � 
����
�' (7-19 �	�. � 60 �	�. � 
����)  

414.687 0,152 63 3,40 

5.  1.1.5.  
�	���������  
��!	����
� (����	?��� � 
�"�	
�� ��!	����
�) �����	� � 
��?	
 ;��	��	
 �	��  

329.511 0,279 92 5,00 

  �,C�< (1 �	 5)    1842 100,00 
 

������ ���	 13. 

�. 
��. 

$"�� 
����� 

,��� 	��	"�-��� �	 �"���� � ��;��� 
��
+ 

��	
  
�	������ 

(	��	�) 

������ � 
‰ (� 1.000 
	���. ���) 

��	
  
�	��� 
�	���+� 

�����-
��� % 

#��	>��� � �	>��� ���� � 	��	"�    327 14,80 
) 6 �
. " �
��� �	 18 �	�.  329.511 0,097 32  1. 

 1.2.1.  

�) 24 �
. " 	����� -90%  709.154 0,416 295  
�	��	>��� ���� � 	��	"�    1.585 71,65 
) 6 �
. " �
��� �	 18 �	�.  329.511 0,728 240  2. 

 1.2.2.  

�) 24 �
. " 	����� -85%  709.154 1,897 1.345  

3.  1.2.3.  $��	"� " �	�+�  
������������ - 	����� 36 �
����� -100% 709.154 0,099 70 3,15 

����� � 	�	�������    230 10,40 
) 6 �
. " �
��� �	 18 �	�.  329.511 0,139 46  4. 

 1.2.4.  

�) 36 �
. " 	����� - 80%  709.154 0,259 184  
  �,C�< (1 �	 4)    2.212 100,00 

 
������ ���	 14. 

�. 
��. 

$"�� 
����� 

,��� 	��	"�-��� �	 �"���� � ��-
;��� ��
+ 

��	
  
�	������ 

(	��	�) 

������ � 
‰ (� 1.000 
	���. ���) 

��	
  
�	��� 
�	���+� 

�������-
� % 

@�����    410 46,30 1.  1.3.1.  
) 24 �
. " 	����� (���������)  709.154 0,338 240  
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�) 12 �
. " �
��� �	 18 �	�. (" 
��	��	"�, ��!	"� � 	����)  329.511 0,516 170  

2.  1.3.2.  �	
���� - " 	����� 18 �
.  709.154 0,423 300 33,90 
<���� " �
���    175 19,80 
) 3 �
. " ��*��+ ���	�  329.511 0,349 115  3.  1.3.3.  
�) 3 �
. " ��*��+ ��	��, 
��	�'�
��� � �����  329.511 0,182 60  

  �,C�< (1 �	 3)    885 100,00 
 

������ ���	 15. 

�. 
��. 

$"�� 
����� 

,��� ��	�� - �	 �"���� � ��;��� 
��
+ 

��	
  
�	������ 

(	��	�) 

������ � 
‰ (� 1.000 
	���. ���) 

��	
  
�	��� 
�	���+� 

�������-
� % 

1.  1.4.1.  $��	������ ��	��� " �
��� �	 18 
�	��� - 12 �
. -90%  329.511 6,965 2.295 90,00 

2.  1.4.2.  $��	������ ��	��� " 	����� - 12 �
. -
10%  709.154 0,360 255 10,00 

  �,C�< (1 �	 2)    2.550 100,00 
 

������ ���	 16. 

�. 
��. 

$"�� 
����� 

,��� 	��B� �	 �"����, ��;��� 
��
+ � 	��	�� 

��	
 
�	������ 

(	��	�) 

������ � ‰ 
��� � ��	
 
�	��� 

��	
 
�	��� 
�	���+� 

�������� 
% 

�
�*�
 	��	����� 	��B    2.415 72,85 
) 6 �
. - �
�� �	 7 �	�. -20%  76.844  6,311 485 14,65 1.  1.5.1.  
�) 8 �
. - �
�� 	� 7 �	 18 �	�. -
80%  

252.067  7, 638 1.930 58,20 

2.  1.5.2.  $��	����� 	��B " 	����� - 
��!	������� 12 �
.  

709.154  0,247 175 5,30 

$��	����� 	��B � ��	
�:    725 21,85 
) " 	����� �" ��	��"� �	 ���� 
�	���� ��� �	�	�� - 12 �
.  

550  1 �� 550 16,60 3.  1.5.3.  

�) �" ���� 	��	"� -10% - 12 �
.  1.750  1 �� 175 5,25 
  �,C�< (1 �	 3)    3.315 100,00 

 
������ ���	 17. 

�. 
��. 

$"�� 
����� 

�	� ��
+ 
�	��� ,��� ���	�*�� �	�� 

��	
  
��	��" 
(	��	�) 

��	
 �	 
��	��"� 

��	
  
�	��� 
�	���+� 

�������-
� % 

#���� " ��>�    7.050 92,45 
) " �	�+� ������������  25 6 �	�. 150 1,95 1.  

1.6.1.1.  12 �
�����  
�) " �	+� ������������  575 12 �	�. 6.900 90,50 

2.  
1.6.1.2.  30 �
�����  

�	��� " �	��� ���� 
�	������ ��� �	��"���� - 
�	+� �����������  

575 1 �� 575 7,55 

   �,C�< (1 �	 2)    7.625 100,00 
 

������ ���	 18. 

�. 
��. 

$"�� 
����� 

&��	 � 
�	��. % 

�	� 
��
+ 

�	��� 
,��� ���	�*�� �	�� 

��	
 
	�����-

��' 
��� 

������ 
� ‰ (� 

1.000 
	���. 
���) 

��	
 
�	��� 
�	���+� 

�������-
� 
% 

1.  1.6.2.1. 6,35  60 �
�����  ���. �	��� ��'��*�  1.115.509  0,166  185  0,16  
 <������������� 
-

���� � �����  
  180  0,15  

24 �
����  ) ������������� 
-
���� " �	���  

1.115.509  0,121  135   2.  1.6.2.2.  7,50  

60 �
�����  �) <������������� 
����� " ���	�.  

1.115.509  0,041  45   

 ��	� �	�����,  � 
�	��:  

    

6 �
�����  ) ���� " �	��B�      

3.  1.6.2.3.  18,55  

12 �
�����  �) ����� ����� 60 
�	�.  
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На осно ву чла на 95. став 5. За ко на о здрав стве ној за шти ти (“Слу жбе ни гла сник Рeпублике Срп ске”, број 106/09) и чла -
на 82. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра ви Ре пу бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10 и 86/10), ми ни стар здра вља и со ци јал не за шти те  д о  н о  с и  

П РА  В И Л  Н И К

O ПО СТУП КУ НО СТРИ ФИ КА ЦИ ЈЕ ДИ ПЛО МЕ 
О ПО ЛО ЖЕ НОМ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КОМ, ОД НО СНО СУП СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КОМ ИС ПИ ТУ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су је се по сту пак но стри фи ка ци је ди пло ме о по ло же ном спе ци ја ли стич ком, од но сно суп спе -
ци ја ли стич ком ис пи ту здрав стве ном рад ни ку и здрав стве ном са рад ни ку ко ји је сте као спе ци ја ли за ци ју, од но сно суп спе -
ци ја ли за ци ју у дру гим зе мља ма.
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12 �
�����  �) �	�	���� ����  
30 + 5  

    

12 �
�����  �) ���� - ���B� " ���� 
260 �	�.  

    

12 �
�����  �) �	��	� ����� 260 
�	�.  

    

12 �
�����  !) ��'��	��  1.115.509  104,437  116.500  99,15  
30 �
�����  ��� �	����� � 

�����+�  
    

30 �
�����  ���� �	��"���� � 
�������
�  

    4.  1.6.2.4.  0,35  

24 �
����  ��� " ���
�� ���  1.115.509  0,242  270  0,24  
 $���	,  � �	��:  1.115.509  0,309  345  0,30  
��
�	 - ����� ��	��"�      
6 �
�����  - ������� ������      

���	�.  - �����*�� "�	
 3,2      
3 �
����  - �����
��� �B���      

5.  1.6.2.5.  0,85  

12 �
����� - ����. ���	����      
  33,60   �,C�<    117.480  100,00  

 
������ ���	 19. 

��	
 �	��� � ���
���  �	����� ���  �. 
��. 

$"�� 
����� 

,��� �	��� 
��	
 �	-
��� 

,��
��� 
�"��� 

&����	 
*�	� 

,�, 
60% 

�, 
25% 

�� 
10% 

�	�����. 
5% 

���� 
100% 

��$AC�C � 	��.    45.575  15,0  6,0  2,5  1,5  25,0  
) �	��	>���  475  52  24.700       
�) ���	>���  100  53  5.300       
�) " �	�+� 
������������  

25   575       
1. 1.1. 

�) 	����� ���'  300  50  15.000       
$�A$�C � 
<�<�<A�  

  33.834  11,0  5,0  2,0  1,0  19,0  

) ���	>��� � 
�	>���  

327  32  10.464       

�) �	��	>���  1.585  14  22.190       
�) 	��	"� " �	�+� 
������������  

70  7  490       
2. 1.2. 

�) ����� � 
	�	������  

230  3  690       

@��C�� 
�$H<�C,� � �%.  

  10.555  3,5  1,5  0,5  0,5  6,0  

) ������  410  23  9.430       
�) �	
����  300  2  600       

3. 1.3. 

�) ���� " �
���  175  3  525       

4. 1.4. $�A$�C���� 
&%$/F�  

2.550  1  2.550  1,0  0,5  0,3  0,2  2,0  

$�A$�C���< 
$�&I<  

  18.290  6,0  2,5  1,0  0,5  10,0  

) �
�*�
 
	��	����� 	��B  

2.415  6  14.490       5. 1.5. 

�) 	��	����� 
	��B 	�����'  

475  8 3.800       

  �,C�<     37,00  15,00  6,00  4,00  62,00  
 




