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3620/2, 3620/3, 3624/1, 3624/2, 3626/1, 3627/1, 3627/2, 3627/3,
3627/4, 3627/5, 3627/6, 3627/7, 3627/9, 3628/1, 3628/2, 3628/3,
3628/5, 3628/6, 3629, 3630, 3631/1, 3631/2, 3634/1, 3635,
3636/1, 3636/2, 3637/1, 3641/1, 3641/2, 3641/3, 3642/1, 3644/1,
3644/4, 3645/2, 3645/3, 3645/4, 3645/6, 3647, 3672/1, 3672/2,
3676/1, 3676/2, 3676/3, 3676/4, 3677/1, 3677/3, 3677/8,3677/12,
3678/1, 3678/2, 3679/1, 3679/4, 3679/6, 3679/7, 3680/2, 3681/1,
3681/3, 3681/4, 3681/6, 3683/1, 3683/35, 3683/36, 3689 и 4634;
- књига уложених уговора о откупу стамбених зграда
и станова;
- књига уложених уговора о продаји пословних зграда,
пословних просторија и гаража.
3. Катастар непокретности за непокретности поближе описане у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 21.08/951-19/17
15. августа 2019. године
Бањалука

Директор,
Босиљка Предраговић, с.р.

Републички завод за статистику
На основу члана 21. Закона о статистици Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 85/03), а
у складу са вишегодишњим Статистичким програмом Републике Српске (Одлука Народне скупштине Републике Српске, објављена у “Службеном гласнику Републике Српске”,
број 120/12), Републички завод за статистику о б ј а в љ у ј е

КОЕФИЦИЈЕНТ
ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Мјесечни коефицијент потрошачких цијена у јулу 2019.
године у односу на јун 2019. године је -0,005.
Број: 06.3/060.1-119/19
22. августа 2019. године
Бањалука

В.д. директора,
Др Јасмин Комић, с.р.

Републички завод за статистику и з д а ј е

САО П Ш Т Е Њ Е
1. Просјечна мјесечна бруто плата запослених у Републици Српској исплаћена у јулу 2019. године износи 1 417 КМ.
2. Просјечна мјесечна плата након опорезивања - нето
плата запослених у Републици Српској исплаћена у јулу
2019. године износи 912 КМ.
3. Просјечна мјесечна бруто плата запослених у Републици Српској исплаћена у периоду јануар - јул 2019. године износи 1 395 КМ.
4. Просјечна мјесечна плата након опорезивања - нето
плата запослених у Републици Српској исплаћена у периоду јануар - јул 2019. године износи 899 КМ.
Број: 06.3.03/060.1-119.7/19
22. августа 2019. године
Бањалука

В.д. директора,
Др Јасмин Комић, с.р.

Републички завод за статистику Републике Српске
објављује

ПРОСЈЕЧНЕ
БРУТО ПЛАТЕ И ПЛАТЕ НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА – НЕТО
ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ ИСПЛАЋЕНЕ У РЕПУБЛИЦИ
СРПСКОЈ У ЈУЛУ 2019. ГОДИНЕ

Подручја дјелатности

Укупно
A Пољопривреда, шумарство и
риболов

у КМ
Плата
након
Бруто опореплата зивања
– нето
плата
1 417
912
1 170

755
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B Вађење руда и камена
C Прерађивачка индустрија
D Производња и снабдијевање
електричном енергијом, гасом,
паром и климатизација
E Снабдијевање водом; канализација,
управљање отпадом и дјелатности
санације (ремедијације) животне
средине
F Грађевинарство
G Трговина на велико и на мало,
поправка моторних возила и
мотоцикала
H Саобраћај и складиштење
I Дјелатности пружања смјештаја,
припреме и послуживања хране,
хотелијерство и угоститељство
J Информације и комуникације
K Финансијске дјелатности и
дјелатности осигурања
L Пословање некретнинама
M Стручне, научне и техничке
дјелатности
N Административне и помоћне
услужне дјелатности
O Јавна управа и одбрана, обавезно
социјално осигурање
P Образовање
Q Дјелатности здравствене заштите и
социјалног рада
R Умјетност, забава и рекреација
S Остале услужне дјелатности
Број: 06.3.03/060.1-119.7/19
22. августа 2019. године
Бањалука

1 919
1 095

1 213
743

1 910

1 205

1 215

784

977

632

1 065

692

1 063

692

1051

684

1 999

1 260

2 333

1 459

1 181

764

1 443

919

1 049

679

1 851

1 171

1 435

903

1 706

1 082

978
1 433

636
913

В.д. директора,
Др Јасмин Комић, с.р.

Јавна установа Фонд солидарности за
дијагностику и лијечење обољења, стања и
повреда дјеце у иностранству
На основу члана 8. став 3. Закона о Фонду солидарности
за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству (“Службени гласник Републике Српске”,
бр. 100/17 и 103/17), директор ЈУ Фонд солидарности за
дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у
иностранству, 27.8.2019. године, д о н и о ј е

П РА В И Л Н И К
О НАЧИНУ, ПОСТУПКУ, ОБЛИКУ, ОБИМУ И РОКОВИМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЈУ ФОНД СОЛИДАРНОСТИ
ЗА ДИЈАГНОСТИКУ И ЛИЈЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА И
ПОВРЕДА ДЈЕЦЕ У ИНОСТРАНСТВУ

Члан 1.
Овим правилником уређују се начин, поступак, облик,
обим и рокови коришћења средстава ЈУ Фонд солидарности
за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце
у иностранству (у даљем тексту: ЈУ Фонд солидарности).
Члан 2.
Средства ЈУ Фонд солидарности додјељују се према
сљедећим критеријумима приоритета:
1. болести, стања и повреде који непосредно могу да
угрозе и погоршају здравствено стање дјетета и прогнозу
саме болести, стања и повреде, тамо гдје фактор времена
значајно утиче на исход лијечења,
2. болести, стања и повреде који непосредно угрожавају
живот дјетета,

3.9.2019.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

3. болести које доводе до тешког инвалидитета,
4. тумори, хематолошка обољења, срчана обољења,
5. трансплантација,
6. типизације ткива дјетета и донора у оквиру припреме
за трансплантацију,
7. дијагностичке процедуре и
8. генетске или метаболичке анализе биолошког материјала.
Члан 3.
(1) Средства ЈУ Фонд солидарности могу се додијелити за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда
у иностранству дјеци узраста до 18 година живота ако су
држављани Босне и Херцеговине и Републике Српске и
осигураници Фонда здравственог осигурања Републике
Српске.
(2) Средствима ЈУ Фонд солидарности може се финансирати дијагностика или лијечење лица послије навршених
18 година живота ако је дијагностика или лијечење према
рјешењу ЈУ Фонд солидарности започето прије навршених
18 година живота, и то до краја рјешењем одобрене дијагностике или лијечења.
Члан 4.
(1) Средства ЈУ Фонд солидарности могу се додијелити за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда
за које није могуће обезбиједити одговарајућу здравствену
услугу у Републици Српској и за које Фонд здравственог
осигурања Републике Српске није у могућности да обезбиједи цјелокупна средства из сопствених извора, која се
прикупљају и распоређују у складу са законом.
(2) Дијагностика подразумијева успостављање дијагнозе слањем узорака одговарајућег биолошког материјала дјетета или упућивањем дјетета на обављање дијагностичких
процедура и обављање типизације ткива дјетета и донора у
оквиру припреме за трансплантацију.
(3) Лијечење подразумијева стационарно лијечење, амбулантно лијечење или контролни преглед дјетета.
Члан 5.
(1) Средства ЈУ Фонд солидарности могу се додијелити
ако су испуњени сви сљедећи услови:
1) исцрпљене су све могућности дијагностике, односно
лијечења у здравственим установама са којима Фонд здравственог осигурања Републике Српске има потписан уговор
о сарадњи,
2) у предложеној здравственој установи у којој би се
обављала дијагностика, односно лијечење постоји могућност за успјешну дијагностику, односно лијечење обољења,
стања или повреде,
3) предложена здравствена установа у којој би се обављала дијагностика, односно лијечење дала је сагласност за то,
4) предложено лијечење може довести до продужења
или побољшавања квалитета живота пацијента,
5) предложено лијечење је научно доказано и прихваћено у пракси.
(2) Средства ЈУ Фонд солидарности не могу се додијелити:
1) за облике дијагностике или лијечења који нису научно доказани и прихваћени у пракси,
2) за рефундацију плаћених трошкова дијагностике или
лијечења,
3) за куповину лијекa или медицинског средства у иностранству,
4) за спровођење продужене медицинске рехабилитације у иностранству и
5) за плаћање трошкова транспорта биолошког материјала или плаћање трошкова пута за дијете и родитеља
пратиоца.
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Члан 6.
(1) Поступак за додјелу средстава ЈУ Фонд солидарности покреће се на захтјев родитеља или другог законског
заступника дјетета.
(2) Захтјев за додјелу средстава упућује се ЈУ Фонд солидарности, а о поднесеном захтјеву за додјелу средстава
одлучује се у управном поступку, примјењујући одредбе
Закона о општем управном поступку, Закона о Фонду солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и
повреда дјеце у иностранству и овог правилника.
Члан 7.
(1) Уз захтјев за додјелу средстава за обављање лијечења прилаже се сљедећа документација:
1) медицинска документација о дотадашњим дијагностичким процедурама и лијечењу спроведеним у Републици Српској и/или у здравственим установама изван
Републике Српске;
2) приједлог из здравствене установе у којој се дијете
лијечи (приједлог стручног конзилијума три доктора одговарајуће специјалности), који садржи: дијагнозу обољења,
стања или повреде, разлоге због којих се дијете не може
успјешно лијечити у Републици Српској и/или у здравственим установама изван Републике Српске са којим Фонд
здравственог осигурања Републике Српске има потписан
уговор о сарадњи или због којих се не може успоставити
дијагноза, приједлог начина успостављања дијагнозе или
начина лијечења, приједлог здравствене установе у којој се
може обавити дијагностичка процедура, односно лијечење
и стручна оцјена о очекиваним резултатима предложене
дијагностичке процедуре или лијечења;
3) предрачун трошкова дијагностичке процедуре или
лијечења и, по потреби, предрачун за трошкове смјештаја
родитеља или старатеља као пратиоца дјетета, са инструкцијама о начину плаћања;
4) овјерена изјава родитеља или старатеља у којој се
обавезује да ће у року од 15 дана од дана завршетка дијагностичке процедуре или лијечења дјетета доставити копију
медицинске документације.
(2) Уз захтјев за додјелу средстава за обављање генетске
или метаболичке анализе биолошког материјала, односно
уз захтјев за додјелу средстава за обављање типизације ткива дјетета и донора у оквиру припреме за трансплантацију
прилаже се сљедећа документација:
1) медицинска документација о дотадашњем лијечењу
или дијагностици спроведеним у Републици Српској и/или
у здравственим установама изван Републике Српске,
2) приједлог из здравствене установе (приједлог стручног конзилијума три доктора одговарајуће специјалности),
који садржи: дијагнозу обољења, приједлог начина успостављања дијагнозе и приједлог здравствене установе у
којој се може обавити генетска или метаболичкa анализа
биолошког материјала,
3) предрачун трошкова генетске или метаболичке анализе биолошког материјала, односно предрачун трошкова
обављања типизације ткива дјетета и донора у оквиру припреме за трансплантацију,
4) овјерена изјава родитеља или старатеља у којој се
обавезује да ће у року од 15 дана од дана завршетка генетске или метаболичке анализе биолошког материјала,
односно обављања типизације ткива дјетета и донора у
оквиру припреме за трансплантацију доставити налазе обављених анализа.
(3) Уз захтјев за додјелу средстава за финансирање трошкова поступка трансплантације људских органа, ткива и
ћелија за дјецу узраста до 18 година живота у здравственим
установама изван Републике Српске са којима Фонд здравственог осигурања Републике Српске има закључен уговор
прилаже се сљедећа документација:
1) рјешење Фонда здравственог осигурања Републике
Српске о упућивању на лијечење у уговорну здравствену
установу и
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2) предрачун трошкова поступка трансплантације људских органа, ткива или ћелија.
(4) У смислу става 1. овог члана, приједлог може дати
здравствена установа у Републици Српској или здравствена
установа изван Републике Српске у коју је осигурано лице
упућено према рјешењу Фонда здравственог осигурања
Републике Српске.
(5) У смислу става 2. овог члана, приједлог може дати
здравствена установа у Републици Српској или здравствена
установа изван Републике Српске у коју је осигурано лице
упућено према рјешењу Фонда здравственог осигурања
Републике Српске, а која пружа услуге генетског савјетовања.
(6) Документација која се прилаже уз захтјев за додјелу
средстава за дијагностику и лијечење у иностранству доставља се на језику који је у службеној употреби у држави
у којој ће се пружити препоручена здравствена услуга и на
једном од језика који су у службеној употреби у БиХ.
Члан 8.
(1) ЈУ Фонд солидарности води евиденцију о пристиглим захтјевима за додјелу средстава за обављање дијагностичких процедура или лијечења, а директор ЈУ Фонд
солидарности заказује састанке Комисије.
(2) У поступку одлучивања по захтјеву за додјелу средстава ЈУ Фонд солидарности не може учествовати члан Комисије који је предложио дијагностику или лијечење.
(3) Комисија може одлучити да по захтјеву за додјелу
средстава тражи мишљење експерта који има одговарајућу
специјалност или супспецијалност у односу на поднесени
захтјев.
(4) Изузетно, састанак Комисије може се одржати и телефонским путем, електронским путем или употребом других средстава аудио-визуелне комуникације.
Члан 9.
У поступку разматрања захтјева за додјелу средстава ЈУ
Фонд солидарности о раду Комисије сачињава се записник
са стручним налазом, оцјеном и мишљењем, те приједлог о
додјели средстава, који се достављају директору ЈУ Фонд
солидарности.
Члан 10.
(1) Записник са стручним налазом, оцјеном и
мишљењем садржи изјашњење Комисије о условима за
додјелу средстава ЈУ Фонд солидарности, који су наведени
у члану 5. овог правилника.
(2) Ако су испуњени сви прописани услови, предсједник Комисије или замјеник предсједника Комисије потписује приједлог о додјели средстава ЈУ Фонд солидарности
(3) Приједлог о додјели средстава ЈУ Фонд солидарности садржи податке о дјетету, здравственој установи
и здравственој услузи, податак о процијењеном трајању
дијагностике или лијечења, податак о износу трошкова
према предрачуну, податак о потреби пратиоца родитеља
или старатеља, износу трошкова смјештаја и податак о потреби стручног пратиоца, садржају и времену ангажовања.
Члан 11.
По пријему записника са стручним налазом, оцјеном и
мишљењем и приједлога о додјели средстава директор ЈУ
Фонд солидарности припрема приједлог рјешења о додјели
средстава и доставља га Управном одбору ЈУ Фонд солидарности, који одлучује о давању сагласности.
Члан 12.
(1) По завршетку поступка прописаног чл. од 6. до 11.
овог правилника, а на основу сагласности Управног одбора,
директор ЈУ Фонд солидарности доноси рјешење о додјели
средстава.
(2) Ако је одобрен стручни пратилац дјетета, директор
ЈУ Фонд солидарности о томе писменим путем обавјештава Фонд здравственог осигурања Републике Српске.
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Члан 13.
(1) Ако је Комисија утврдила да нису испуњени сви
прописани услови за додјелу средстава, те дала приједлог о
одбијању захтјева за додјелу средстава, директор ЈУ Фонд
солидарности припрема приједлог рјешења о одбијању захтјева за додјелу средстава.
(2) Директор ЈУ Фонд солидарности приједлог рјешења
о одбијању захтјева за додјелу средстава доставља Управном одбору ЈУ Фонд солидарности, који одлучује о давању
сагласности.
Члан 14.
Рјешење директора ЈУ Фонд солидарности по захтјеву
за додјелу средстава коначно је у управном поступку и против њега може се покренути управни спор пред надлежним
судом у року од 30 дана од дана пријема.
Члан 15.
(1) Родитељ или други законски заступник дјетета може
поднијети захтјев за одобравање додатних трошкова дијагностике или лијечења на основу приједлога здравствене
установе у иностранству која обавља дијагностику или у
којој се дијете лијечи.
(2) Поступак за одобравање додатних трошкова дијагностике или лијечења покреће се на захтјев родитеља или
другог законског заступника дјетета.
(3) Уз захтјев из става 1. овог члана прилаже се сљедећа
документација:
1) предрачун додатних трошкова дијагностике или
лијечења и, по потреби, предрачун за додатне трошкове
смјештаја родитеља или старатеља као пратиоца дјетета са
инструкцијом о начину плаћања,
2) код захтјева за одобравање додатних трошкова лијечења - медицинска документација, односно приједлог
здравствене установе у иностранству у којој се дијете лијечи са извјештајем о дотадашњем лијечењу.
(4) Документација која се прилаже уз захтјев доставља
се на језику који је у службеној употреби у држави у којој
се пружа препоручена здравствена услуга и на једном од
језика који су у службеној употреби у БиХ.
Члан 16.
По захтјеву из члана 15. овог правилника одлучује се у
поступку који је прописан чл. од 9. до 14. овог правилника.
Члан 17.
Родитељ или старатељ дјетета дужан је да у ЈУ Фонд
солидарности достави копију медицинске документације о
спроведеној дијагностици или лијечењу. Документација се
доставља на језику који је у службеној употреби у држави
у којој је пружена препоручена здравствена услуга и на једном од језика који су у службеној употреби у БиХ.
Члан 18.
ЈУ Фонд солидарности обавезан је да из здравствене
установе тражи достављање рачуна за извршене здравствене услуге и евентуални поврат вишка уплаћених средстава који је настао као разлика износа по предрачуну и
рачуну.
Члан 19.
У случају да, након што је ЈУ Фонд солидарности извршио уплату додијељених средстава на рачун здравствене
установе у иностранству, наступи објективна немогућност
обављања дијагностике или лијечења, ЈУ Фонд солидарности обавезан је да од здравствене установе тражи поврат
укупног уплаћеног износа.
Члан 20.
У случају да се из објективних разлога дијагностика
или лијечење не обаве или не започну обављати у року од
шест мјесеци од одобравања средстава, за уплату додијељених средстава потребно је доставити медицинску документацију са извјештајем о здравственом стању дјетета.
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Члан 21.
У случају да се из објективних разлога дијагностика
или лијечење не обаве или не започну обављати у року од
12 мјесеци од уплате додијељених средстава, ЈУ Фонд солидарности обавезан је да од здравствене установе тражи
поврат укупног уплаћеног износа, а родитељ или старатељ
дјетета има право да поднесе нови захтјев за додјелу средстава у складу са чланом 7. овог правилника.
Члан 22.
(1) Стручне, административно-техничке и друге послове за потребе ЈУ Фонд солидарности обавља Фонд здравственог осигурања Републике Српске.
(2) На интернет страници Фонда здравственог осигурања Републике Српске објављују се подаци о висини додијељених средстава ЈУ Фонд солидарности и здравственим установама у иностранству у којима се обавља дијагностика или лијечење.
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Члан 23.
О захтјеву за додјелу средстава који је поднесен ЈУ
Фонд солидарности до ступања на снагу овог правилника
одлучиваће се у складу са одредбама правилника који се
примјењивао у вријеме подношења захтјева.
Члан 24.
(1) Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ‟Службеном гласнику Републике Српске”.
(2) Овим правилником ставља се ван снаге Правилник
о начину, поступку, облику, обиму и роковима коришћења
средстава ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству
(“Службени гласник Републике Српске”, број 9/18).
Број: 01/003-220/19
27. августа 2019. године
Бањалука

Директор,
Др Јасминка Вучковић, с.р.
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