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поравнање у складу са уговореним обимом услуга за 2015.
годину вршиће се у задњем кварталу 2015. године,
- за Модел II - по обрачуну из тачке IV подтачка 5,
- за Модел III - по јединичним фактурама и
- за Модел IV - у висини 1/12 уговорених средстава.
X
1) Сектор за здравство и контролу Фонда ће на основу
увида у медицинску и другу документацију вршити контролу извршења уговорених обавеза и контролу достављених извјештаја од стране здравствених установа.
2) Уколико се у поступку контроле утврди да је здравствена установа супротно правилима, упутствима или
закључцима Независног одбора за стручну анализу и контролу исправности шифрирања по DRG систему вршила
неправилно шифрирање, Фонд може истој изрећи казну
умањења мјесечне дознаке средстава у висини троструког
износа неправилно шифрираних епизода лијечења.
XI
1) Здравствене установе су дужне доставити Фонду
извјештаје о извршеним услугама заједно са прилозима у
роковима који су утврђени овом одлуком.
2) Извјештаји који нису достављени у утврђеним роковима и који су непотпуни неће се узимати у обзир приликом
обрачуна припадајућих средстава.
XII
Обрачун припадајућих средстава дефинисаних овом
одлуком поступком усклађивања извршиће се од 1.01.2015.
године.
XIII
Саставни дио ове одлуке чине Прилог број 1. – Номенклатура услуга по Моделу 1 (DRG), Прилог број 2. - Номенклатура услуга по Моделу 2 и Прилог број 3. - Спецификација услуга.
XIV
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а прилози ће бити доступни на интернет страници Фонда: www.
zdravstvo-srpske.org.
Број: 02/002-10367-3/14
30. децембра 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Оливера Марковић, с.р.

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
106/99) и члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања
Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/04, 19/05, 63/08, 64/09, 105/09, 119/11 и 113/14),
Управни одбор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на LIII сједници, одржаној 30.12.2014. године,
донио је

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О
ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА НАКНАДУ ПЛАТЕ ЗА
ВРИЈЕМЕ ПРИВРЕМЕНЕ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА РАД

Члан 1.
У Правилнику о остваривању права на накнаду плате
за вријеме привремене неспособности за рад (“Службени
гласник Републике Српске”, бр. 63/08, 38/10, 61/11, 87/12 и
100/14) члан 21. брише се, а остали чланови се помјерају.
Члан 2.
У члану 33. додаје се став 5, који гласи:
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“(5) Обрасци неопходни за примјену овог правилника
(Oбразац 1 - упутница за оцјену привремену неспособност
за рад преко 30 дана на терет ФЗОРС, Oбразац 2 - налаз,
оцјена и мишљење првостепене комисије за оцјену привремене неспособности за рад, обрасци 3 и 4 - налаз, оцјена
и мишљење другостепене комисије за оцјену привремене
неспособности за рад и Oбразац 5 - извјештај о трајању
привремене неспособности за рад (новчана дознака), Образац 6 - евиденциони лист, Образац 7 - потврда о оствареној
плати и Образац 8 - списак исплаћених накнада плата) налазе се у Прилогу број 4. и чине саставни дио овог правилника.”.
Члан 3.
Овај прaвилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 02/002-10367-5/14
30. децембра 2014. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора
Оливера Марковић, с.р.
Прилог број 4.
Образац 1
________________

ЗУ _____________________________
у ____________________________
Амбуланта ______________________
________________
Овлашћени доктор
породичне медицине
________________
Број: _____________
Дана: __________________
УПУТНИЦА
за оцјену привремене неспособности за рад преко 30 дана
на терет Фонда здравственог осигурања Републике Српске
За ______________________ из ______________ _______________
(име и презиме)

(мјесто)

(шифра општине)

ЈМБГ _________________ Број здравственог картона __________
запосленог у ________________________ из __________________
(предузеће-установа-сам.обављање дјелат.)

(мјесто)

ЈИБ _________________, на пословима (занимање) _____________
стручна спрема _______________________________
________
(НК-1, ПК-2, КВ-3, ССС-4, ВКВ-5, ВШС-6, ВСС-7, ВСС-8)

Укупан радни стаж _____ година. Радни стаж на садашњим пословима ____ година.
Први дан привремене неспособности за рад : ___________ године.
Првостепена комисија за оцјену привремене неспособности за
рад дала је сагласност на привремену неспособност за рад до
_____________________________ године.
Био на оцјени ИК, НЕ/ДА (колико пута ___ ) и када _____ године.
Добио оцјену радне способности, НЕ/ДА. Оцјена: способан ___,
промјена радног мјеста _____, неспособан _____, лијечење није
завршено ______.
Уложио жалбу на оцјену радне способности НЕ/ДА, дана ________
године.
Предлаже се продужење привремене неспособности за рад до
______________ ради:
Dg._____________________________________ шифра бол. ______
________________________________________ шифра бол. ______
________________________________________ шифра бол. ______
Образложење: ____________________________________________
________________________________________________________
М.П.
Образац попунити читко
Овлашћени доктор
и штампаним словима
породичне медицине
Oбразац 2
ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПРВОСТЕПЕНА КОМИСИЈА ЗА ОЦЈЕНУ
ПРИВРЕМЕНЕ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА РАД
Комисија, број: ____ у ____________________
Број: __________________
Дана: __________ 20_____. године

23.01.2015.
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На основу члана 30. 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 чл. 2, 3, 5, 6, 9, 27, 28. и 30. Правилника о остваривању права на накнаду плате за вријеме привремене
неспособности за рад (“Службени гласник Републике Српске”, бр.
63/08, 38/10, 61/11, 87/12 и 100/14), Првостепена комисија за оцјену привремене неспособности за рад прегледала је осигураника
_____________________________ , ЈМБГ _____________________
(име и презиме)

запосленог у _____________________________________________
(предузеће - установа - самостално обављање дјелатности)

на пословима ___________________________________________ ,
број здравственог картона ________, предата медицинска документација на ИК дана_____________, био на оцјени ИК, НЕ-ДА дана
______________ и оцијењен:
СПОСОБАН___, НЕСПОСОБАН____, ПРОМЈЕНА РАДНОГ
МЈЕСТА____, ЛИЈЕЧЕЊЕ НИЈЕ ЗАВРШЕНО____, те на основу
прегледа и медицинске документације даје сљедећи
НАЛАЗ, ОЦЈЕНУ И МИШЉЕЊЕ
Да је именовани осигураник привремено неспособан за рад од
_______________ год.
Dg. ______________________________________________ ______
______________________________________________ ______
______________________________________________ ______
а) продужава се привремена неспособност за рад до ______ године,
б) осигураник Фонда је способан за рад са даном ________ године,
ц) предлаже се овлашћеном доктору породичне медицине _______
________________________________________________________.
Уколико осигураник Фонда не буде способан за рад, о чему
ће одлучити овлашћени доктор породичне медицине, потребно је
осигураника поново упутити на преглед овој комисији.
Ако осигураник Фонда није задовољан налазом, оцјеном и
мишљењем првостепене комисије за оцјену привремене неспособност за рад преко 30 дана, има право да затражи издавање рјешења
у надлежној организационој јединици Фонда, против којег, уколико није задовољан донесеним рјешењем, може уложити жалбу директору Фонда у року од 15 дана од дана пријема рјешења.
Жалба се подноси путем организационе јединице Фонда која
је донијела рјешење и не одлаже извршење рјешења.
Рјешење директора Фонда је коначно у управном поступку.
Чланови комисије:
Достављено:
M.П.
1. Осигуранику,
1. _______________ , шифра др. ______
2. Овлашћеном доктору
породичне медицине,
2. _______________ , шифра др.______
3. Фонду и
4. а/а
3. ________________ , шифра др. _____
Oбразац 3
ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ДРУГОСТЕПЕНА КОМИСИЈА ЗА ОЦЈЕНУ
ПРИВРЕМЕНЕ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА РАД
Број:___________________
Дана:__________ 20 ____. године
На основу члана 30. 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 10. ст. 4. и 5, члана 27. став 3,
члана 28. став 4. и члана 30. став 3. Правилника о остваривању права на накнаду плате за вријеме привремене неспособности за рад
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 63/08, 38/10, 61/11,
87/12 и 100/14)
Другостепена комисија за оцјену привремене неспособности за рад
преко 30 дана разматрала је дана ________ 20_____. године, жалбу
осигураника ______________________, ЈМБГ______________ из
__________________________, запосленог у ___________________
на пословима ______________ и привремено неспособног за рад
од _________ 20______ године.
Након увида у медицинску документацију и здравствени картон
осигураника, број ___,
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Другостепена комисија за оцјену привремене неспособности за
рад даје сљедећи
НАЛАЗ, ОЦЈЕНУ И МИШЉЕЊЕ
1. Потврђује се налаз, оцјена и мишљење Првостепене комисије за
оцјену привремене неспособности за рад, број: ________________
од ____________20____ . године.
2. Мијења се налаз, оцјена и мишљење Првостепене комисије за
оцјену привремене неспособности за рад, број:_________________
од ___________ 20____ . године, и гласи
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Налаз, оцјена и мишљење ове комисије су коначни.
Чланови комисије:
Достављено:

М.П.
1. ___________________, предсједник

1. Осигуранику,

2. ___________________, члан

2. Надлежном доктору,

3. ___________________, члан

3. Фонду и

4. ___________________, члан

4. а/а

5. ___________________, члан
Oбразац 4

ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ДРУГОСТЕПЕНА КОМИСИЈА ЗА ОЦЈЕНУ
ПРИВРЕМЕНЕ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА РАД
Број: _______________
Дана: __________ 20 ______ . године
На основу члана 30. 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 18. став 2. и члана 28. став
4. Правилника о остваривању права на накнаду плате за вријеме
привремене неспособности за рад (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 63/08, 38/10, 61/11, 87/12 и 100/14),
Другостепена комисија за оцјену привремене неспособности за рад
преко 30 дана разматрала је дана _____ 20 ____ . године, захтјев
осигураника ______________________ , ЈМБГ ________________,
запосленог у _____________________________ за његу члана уже
породице (дјетета до навршених 18 година живота) до четири мјесеца у току календарске године.
Након увида у медицинску документацију и здравствени картон,
број: ______ Другостепена комисија за оцјену привремене неспособности за рад даје сљедећи
НАЛАЗ, ОЦЈЕНУ И МИШЉЕЊЕ
1. Прихвата се захтјев осигураника за његу члана уже породице
(дјетета до навршених 18 година живота) и предлаже се право на
накнаду плате до четири мјесеца у току календарске године.
2. Не прихвата се захтјев осигураника за његу члана уже породице
(дјетета до навршених 18 година живота) до четири мјесеца у току
календарске године.
Ако осигураник Фонда није задовољан налазом, оцјеном и
мишљењем Другостепене комисије за оцјену привремене неспособности за рад има право затражити издавање рјешења у надлежној организационој јединици Фонда, против којег, уколико није
задовољан донесеним рјешењем, може уложити жалбу Управном
одбору Фонда у року од 15 дана од дана пријема рјешења.
Жалба се подноси путем организационе јединице Фонда у
којој је осигураник пријављен на здравствено осигурање.
Достављено:

Чланови комисије
М.П.

1. Осигуранику,

1. _______________, предсједник

2. Овлашћеном доктору,

2. _______________, члан

(педијатар/доктор породичне
медицине),
3. _______________, члан
3. Фонду и

4. _______________, члан

4. а/а

5._______________, члан

1.6. Професио- 1.7. Повреда на
нална болест
раду

2.1. Трудноћа
и порођај

2.0. Добровољно давање
органа

1.8. Обавезна мјера 1.9. Изолација
изолације као кли- због појаве зацоноше
разне болести

Датум ___________20 ___ год.

НЕ
2

………………………………….

Потпис доктора

ДА
1

(Ш И Ф Р А)
Коначна

ДА
1
ДА

7. Пол
М
1

НЕ
2
НЕ

Ж
2
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1.5. Њега обољелог члана
уже породице преко 15 г.
живота (члан 18. став 1.
Правилника)

М.П.

22. Упућен на љекарску комисију

У болници од ……………………………………….. до………………………….20……..

Мјесто ________________

20. Коначна дијагноза на латинском језику
21. Шифра спољњег узрока повреде

За потпуну неспособност од …………………………до …………..…………… 20…......
За скраћено радно вријеме од ………………..………до …………………..…….20……..
Обавезан рад од …………….…… сати дневно

17. УЗРОК ПРИВРЕМЕНЕ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА РАД
По члану 35. Закона о здравственом осигурању и чл.14. и 18. Правилника о остваривању права на накнаду
плате за вријеме привремене неспособности за рад
1.3. Њега обољелог чла- 1.4. Њега обољелог члана
1.1. Повреда
1.2. Медицин- на уже породице - дијете уже породице - дијете до 18
1.0. Болест
год. живота по члану 18. став
ван рада
ско испитивање до 15 год. живота члан
2. Правилника
18. став 1. Правилника

16.

ДИЈАГНОЗА
Почетна

18. Да ли је болест или повреду
проузроковало треће лице
19. Да ли је рецидив

Дан ______ мјесец ______ година_________
10. Адреса стана, мјесто, улица и број

III ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА
11. Назив предузећа, установе, односно послодавца

12. Регистарски број обвезника доприноса
13. Шифра дјелатности
IV ПОДАЦИ О ТРАЈАЊУ И ВИДУ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА РАД
14. Први дан привремене неспособности
15. Посљедњи дан привремене неспособности

8. ЈМБ осигураника
9. Датум рођења

3. Здравствени регион

4. Мјесто и датум издавања

2. Шифра доктора

II ПОДАЦИ О ЛИЦУ ПРИВРЕМЕНО
НЕСПОСОБНОМ ЗА РАД
5. Презиме и име

1. Назив и шифра
здравствене установе

Образац 5

6. Број картона

ИЗВЈЕШТАЈ О ТРАЈАЊУ
ПРИВРЕМЕНЕ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА РАД - (новчана дознака)

I ПОДАЦИ О ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ
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Висина накнаде по одредбама општег акта предузећа - установе - Правилника

4.

Најнижа плата у периоду за који се исплаћује накнада, мјесечно

од …………………….….. 20….. године.

Дозначено преко банке налог број: …………………….………………........................

Износ накнаде по сату ……………………………. КМ.

………………. по сату ………………

до

Број сати

укупно

Износ накнаде
по сату

Контролор:

Благајник:
……..………..…………...
………………………………….…………

Потпис примаоца

….………………….………
Датум: ………………… 20…..год.

…........................................

Ликвидатор:

Словима КМ: ……………………………………………………………..................................

Укупно КМ

од

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

*) Непотребно прецртати.

6.

5.

Остварена плата по сату (1 : 2) ……………………………………………..

3.

Фонда здравственог осигурања ………… % од износа под 3 ……………. по сату.

Остварени број сати у периоду под 1. ………………………………………

2.

За вријеме

Исплатите - дозначите напријед наведеном осигуранику на име накнаде плате

КМ ……………………………………………………………………………..
Врста накнаде

НАЛОГ ЗА ИСПЛАТУ – ДОЗНАКУ

1.

Остварена нето плата у периоду од ………………... до ……….. 20……...

Обрачун накнаде:

3. Накнаду плате за вријеме привремене неспособности за рад осигураника Фонда због професионалне болести или повреде на раду обезбјеђује послодавац из својих средстава, и то од
првог дана привремене неспособности за рад и за сво вријеме њеног трајања. Право на накнаду плате по овом основу престаје када рјешење о утврђеној инвалидности према прописима о инвалидском осигурању постане правоснажно, члан 37. ст. 2. и 3. Закона о здравственом осигурању и члан 14. став 1. тачка г) и члан 20. Правилника о остваривању права на накнаду плате за вријеме
привремене неспособности за рад.

2. Накнаду плате за вријеме привремене неспособности за рад осигуранику Фонда због болести и повреде, медицинског испитивања, његе обољелог члана уже породице, спровођења
прописане мјере обавезне изолације као клицоноше или појаве заразне болести у његовој околини и добровољног давања органа или ткива за првих 30 дана привремене неспособности за рад обезбјеђује послодавац из својих средстава, а по истеку 30 дана најдуже до 12 мјесеци непрекидног трајања привремене неспособности за рад накнаду нето плате обезбјеђује Фонд (чл. 31. и 35. Закона о здравственом осигурању и члан 14. став 1. т. а), б), в), д) и ђ) и члан 20. став 1. Правилника о остваривању права на накнаду плате за вријеме привремене неспособности за рад).

Извјештај се попуњава по завршетку привремене неспособности за рад, односно по истеку сваког мјесеца - ако привремена неспособност траје дуже времена.

Напомена 1. Извјештај о трајању привремене неспособности за рад попуњава се у три примјерка од којих један примјерак (оригинал) овлашћени доктор породичне медицине даје осигуранику
Фонда ради остваривања права на накнаду плате, а друга два примјерка (копије) задржава у блоку.

23.01.2015.
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Oбразац 6

ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, БАЊА ЛУКА
КАНЦЕЛАРИЈА ............................................
Пословница .........................................
ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ
Лијечење у стационарној здравственој организацији
од .......................до.......................
од........................до.......................
од........................до......................
Први дан спријечености за рад
Основ за накнаду плате
УЗРОК ПРИВРЕМЕНЕ НЕСПОСОБНОСТИ ЗА РАД
По члану 35. Закона о здравственом осигурању и чл. 14. и 18. Правилника о остваривању права на накнаду плате за вријеме привремене спријечености за рад
1.3. Њега обољелог члана уже
1.4. Њега обољелог члана уже
1.1. Повреда ван
1.2. Медицинско испипородице - дијете до 15 год. жи- породице - дијете до 18 год.
1.0. Болест
рада
тивање
вота, члан 18. став 1. Правилника живота, члан 18. став 2. Правилника
1.5. Њега обољелог члана уже породице преко 15. г. живота (члан
18. став 1. Правилника)

1.6. Професионална
болест

2.0. Добровољно давање органа

2.1. Трудноћа и порођај

Датум
исплате

1.7. Повреда нa
раду

1.8. Обавезна мјера изо- 1.9. Изолација због појаве
лације као клицоноше
заразне болести

ПОДАЦИ О ИЗВРШЕНИМ ИСПЛАТАМА
Исплата за период
ШИФРА ОБОЉЕЊА И ВРСТА
% од основа
од
до
број часова

Износ
КМ

...
Закључио и спровео у личном картону
_____________________________
Назив обвезника доприноса

Образац 7
Регистарски број :................................
Матични број:

П О Т В Р Д А
О ОСТВАРЕНОЈ ПЛАТИ ЗА ВРИЈЕМЕ ОД _________________ ДО _________________
Радник ________________________________________________ЈМБ ____________________________ из ___________________________
рођен ________________________ године, налази се у радном односу од ____________________ има _________ чланова породице који по
његовом основу користе здравствену заштиту.
У означеном времену остварио је плату.
Мјесец

Часови

Плата

Мјесец

Часови

Плата

С В Е Г А:
Потпис овлашћеног лица
М.П.
____________________________
У .......................... дана .................................

23.01.2015.
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Простор за обрачун и друге важне напомене:

Образац 8
ФОНД ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, БАЊА ЛУКА
КАНЦЕЛАРИЈА _____________________
ПОСЛОВНИЦА _____________________
Датум:____________20____

Повреда ван рада

Медицинско испитивање

Њега обољелог чл.
уже пор. диј. до
15 г.

Њега обољелог чл.
уже пор. диј. до
18 г.

Њега обољелог чл.
уже пор. диј. преко
15 г.

Професионална
болест

Повреда на раду

Обавезна мјера
изол. као клицо.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Остало

Болест

4

Болести

До

3

Трудноћа и порођај

Од

2

Изол. због пој. зар.
болести
Добров. давање
органа

Да ли је прва
исплата

1

Пол oсигураника

0

Износ
исплаћене накнаде у КМ
због

Број дана за које је исплаћена накнада због

Шифра дјелатности

Р. Презиме
бр.
и име

Накнада
обрачуната за
вријеме

Регистарски број

Обвезник
уплате
доприноса

С П И С А К
ИСПЛАЋЕНИХ НАКНАДА ПЛАТА
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20

21

...

Регулаторна комисија за енергетику
Републике Српске
На основу члана 28. ст. (1) и (2) Закона о енергетици
(“Службени гласник Републике Српске”, број 49/09), на
основу чл. 30. и 31. Закона о обновљивим изворима енергије
и у ефикасној когенерацији (“Службени гласник Републике
Српске”, број 39/13), члана 36. став (2) Закона о електричној
енергији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 8/08,
34/09, 92/09 и 1/11), члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст
(“Службени гласник Републике Српске”, број 6/10) и члана
33. став 1. тачка в) Пословника о раду Регулаторне комисије
за енергетику Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 59/10), уз сагласност Владе Републике
Српске, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 95. редовној сједници, одржаној 27. новембра 2014.
године у Требињу, д о н и ј е л а ј е

ОД Л У КУ
O ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА И У
ЕФИКАСНОЈ КОГЕНЕРАЦИЈИ

I
Овом одлуком утврђујe се висина јединичне накнаде за
подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у складу са одредбама Правилника о подстицању производње електричне
енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији
и Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих
извора или у ефикасној когенерацији.
II
Накнадом из тачке I ове одлуке обезбјеђују се средства
за исплату премија произвођачима електричне енергије
који остварују право на обавезан откуп по гарантованој
откупној цијени и право на премију, средства потребна за
функционисање Оператора система подстицаја и средства
за функционисање Фонда за заштиту животне средине и
енергетске ефикасности.

III
Јединичнa накнада утврђује се у висини од 0,0021 KM/
kWh и не садржи порез на додату вриједност, а примјењиваће се почев од 1. јануара 2015. године.
IV
Накнада за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији зарачунава се сваком крајњем купцу у Републици Српској у
износу који је једнак производу јединичне накнаде из тачке III ове одлуке и преузете активне електричне енергије
и исказује се као посебна ставка на рачуну крајњег купца.
V
Јединична накнада из тачке III ове одлуке преиспитује
се и усклађује на начин и у роковима прописаним одредбама члана 56. Правилника о подстицању производње
електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној
когенерацији.
VI
Почетком примјене ове одлуке престаје да важи Одлука
о висина накнаде за подстицање производње електричне
енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији
(“Службени гласник Републике Српске”, број 116/13).
VII
Ова одлука објавиће се у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Образложење
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске
(у даљем тексту: Регулаторна комисија) донијела је Одлуку
о висини накнаде за подстицање производње електричне
енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији
на основу овлашћења из члана 30. став (4) Закона о обновљивим изворима енергије (“Службени гласник Републике
Српске”, број 39/13), а који је ступио на снагу 23. маја 2013.
године, и којим је прописано да висину накнаде утврђује
одлуком Регулаторна комисија уз сагласност Владе Републике Српске. Такође, овим чланом и чланом 31. прописан
је начин прикупљања средстава потребних за функциони-

