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28 - 30. септембар 2012. године, Теслић, Борја - уочи
“Дјечије недјеље” у сарадњи са Гендер центром - Тренинг
семинар младих савјетника Омбудсмана за дјецу
Републике Српске у оквиру пројекта “Цертификација
вршњачких едукатора о правима дјетета за младе савјетнике Омбудсмана за дјецу Републике Српске”.
Црвени крст Републике Српске
Црвени крст Републике Српске ће у свакој регији (девет регија) посјетити по једну установу која се бави дјецом
(обданиште или удружења за дјецу са посебним потребама). Представници Црвеног крста Републике Српске ће
најмлађима уручити скромне поклоне.
У току Недјеље све општинске организације Црвеног
крста ће се ангажовати да са волонтерима посјете по једну
вишечлану породицу у свом граду, као и дјечија одјељења
у болницама, и том приликом уруче скромне дарове.
Омладинци волонтери ће дати свој допринос у подјели
пропагандног материјала, освјежити “Кутак Црвеног
крста” у школи и организовати приредбе за најмлађе, као и
друге активности хуманитарног карактера.
ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА ДЈЕЦУ
Дјечији дом “Рада Врањешевић” Бања Лука поводом
обиљежавања “Дјечије недјеље” домаћин је манифестације XIII сусрет домова БиХ.
Вријеме одржавања манифестације је период од 3. до 5.
октобра 2012. године. Садржај сусрета: дебата о теми
“Предности и недостаци интернета, друштвених мрежа и
мобилних телефона”, изложба ликовних или других креативних радова дјеце, спортске активности и дружење дјеце
у вечерњим часовима.
Мјесто одржавања Манифестације је Бања Лука - ЈУ
Дјечији дом “Рада Врањешевић”.
Носиоци активности:
- Министарство здравља и социјалне заштите
Републике Српске,
- Федерално министарство рада и социјалне политике,
- домаћин сусрета - ЈУ Дјечији дом “Рада Врањешевић”.
Центар за предшколско васпитање
Центар за предшколско васпитање и образовање, као и
сваке године, организоваће низ активности везаних за
“Дјечију недјељу”. Неке од њих су:
- организовање продајног штанда са дјечијим радовима
(рукотворине од керамике, ликовни радови...),
- шетња дјеце из вртића по градским улицама, са паролама везаним за “Дјечију недјељу” и дјечија права,
- посјета градоначелнику Бање Луке,
- низ осталих активности по вртићима (спортске игре,
еколошке акције...).
Активности у основним и средњим школама
Све школе у Републици Српској направиће свечаност
на којој ће ученике упознати са њиховим правима, обавезама и дужностима. Свечаност у свим школама биће организована први дан у “Дјечијој недјељи”, након завршетка
прве смјене у трајању од једног школског часа.
Центри за социјални рад
Центри за социјални рад ће у седмици обиљежавања
“Дјечије недјеље” предузети низ активности, зависно од
могућности.
Активности градова и општина
Активности са дјецом у дане обиљежавања “Дјечије
недјеље” биће пропраћене многобројним манифестацијама
у градовима и општинама Републике Српске.
Начин организовања манифестација у градовима и
општинама зависиће од могућности и креативности институција које се брину о дјеци у тим градовима и општинама
(стваралаштва, трибине, округли столови и слично).
Број: 11/05-020-32/12
10. септембра 2012. године
Бања Лука

Министар,
Др Ранко Шкрбић, с.р.
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Фонд здравственог осигурања Републике Српске
На основу члана 30. став 2. и члана 34. став 1. Закона о
здравственом осигурању (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 18/99, 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и
106/09) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања
Републике Српске, Бања Лука (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05, 63/08, 64/09, 105/09 и
119/11), Управни одбор Фонда здравственог осигурања
Републике Српске, на XXI сједници, одржаној 13. септембра 2012. године, д о н и о ј е

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНАМА 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 гласник Републике Српске”, бр. 63/08, 38/10 и 61/11) у члану
28. став 2. тачка б) брише се, а остале тачке помјерају се.
У истом члану став 3. мијења се, и гласи:
“(3) Послове оцјене привремене неспособности за рад
у Канцеларији Бања Лука, за општине: Бања Лука, Лакташи, Челинац, Котор Варош, Прњавор и Кнежево, у Канцеларији Добој, за општине: Добој, Дервента, Теслић, Петрово, Брод, Модрича, Вукосавље и Шамац, те у Канцеларији
Приједор, за општине: Приједор, Оштра Лука, Нови Град,
Козарска Дубица, Крупа на Уни и Костајница, врши надлежна здравствена установа на основу уговора са Фондом, а
у складу са чланом 2. став 4. овог правилника.”.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/002-5956-7/12
13. септембра 2012. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Оливера Марковић, с.р.

На основу члана 49. Закона о здравственом осигурању
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09 и 106/09) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републике Српске
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05,
63/08, 64/09, 105/09 и 119/11), Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на XXI сjедници,
одржаној 13. септембра 2012. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О УВОЂЕЊУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА У ЦЈЕНОВНИК
ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ФОНДА ЗДРАВСТВЕНОГ
ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Овом одлуком утврђује се поступак увођења здравствених услуга у Цјеновник здравствених услуга Фонда здравственог осигурања Републике Српске (у даљем тексту: Цјеновник и Фонд).
II
Под здравственом услугом у смислу ове одлуке подразумијева се нова високодиференцирана процедура која у
претходном периоду није обављана у здравственим установама у Републици Српској.
III
(1) Приједлог за увођење здравствене услуге у Цјеновник подноси се Фонду.
(2) Приједлог из става 1. ове тачке може поднијети
здравствена установа са сједиштем у Републици Српској
која је у складу са позитивним прописима који регулишу ову
материју регистрована за пружање здравствених услуга.

