3.9.2018.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број

Члан 3.
Послије члана 22. додаје се нови члан 22а, који гласи:
“Члан 22а.
(1) Право на подстицајна средства за куповину бокс
палета имају корисници подстицаја који се баве производњом воћа и који су уписали производне засаде као начин
коришћења земљишта у РПГ у 2018. години, те који изврше улагања за наведену намјену од 1. јуна до 15. новембра
текуће године.
(2) Минимална површина за остваривање права из става 1. овог члана је засад од 1 ha, осим за засаде на подручју
Херцеговине, гдје је минимална површина 0,5 ha по воћној
врсти појединачно, односно 0,2 ha за јагодасте воћне врсте.
(3) Корисници подстицаја право на новчана средства
подстицаја остварују на основу захтјева који подносе Агенцији, уз који прилажу рачуне у складу са чланом 3. ст. 3, 4.
и 7. овог правилника, као доказ о набавци.
(4) Право на подстицајна средства из става 1. овог члана корисник подстицаја може остварити за највише 150
бокс палета по хектару засада пријављеног као начин коришћења земљишта у РПГ, а максимална цијена која се
прихвата приликом обрачуна подстицаја износи 160 КМ за
пластичну, односно 60 КМ за дрвену бокс палету.
(5) Висина подстицајних средстава за намјену из овог
члана утврђује се у висини од 30% од висине инвестираних
средстава и не може бити већа од 50.000 КМ по кориснику.
(6) За потребе реализације подршке из става 1. овог члана издвојена су средства за набавку 10.000 бокс палета, а у
случају да укупан број палета по одобреним захтјевима за
остваривање права прекорачи планирана средства, максималан одобрени број палета по хектару засада биће пропорционално умањен.
(7) Захтјев за остваривање права на подстицајна средства за намјену из овог члана подноси се најкасније до 15.
новембра текуће године.”.
Члан 4.
У члану 56. у ставу 3. ријечи: “150.000 КМ” замјењују
се ријечима: “200.000 КМ”.
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.02.1-330-3577/18
31. августа 2018. године
Бањалука

Министар,
Др Стево Мирјанић, с.р.

Фонд здравственог осигурања Републике Српске
На основу члана 48. Закона о здравственом осигурању
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09, 39/16 и 110/16), 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, 113/14 и 30/16), Управни одбор
Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на XXI
редовној сједници, одржаној 30.8.2018. године, д о н и о ј е

ОД Л У КУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ
ЦЈЕНОВНИКА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА

I
У Одлуци о усвајању Цјеновника здравствених услуга
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 58/16, 83/16,
94/16, 1/17, 7/17, 23/17, 29/17, 86/17, 115/17, 3/18, 11/18,
29/18 и 53/18) у Прилогу - Цјеновник здравствених услуга Фонда здравственог осигурања Републике Српске, који
је објављен на интернет страници Фонда: www.zdravstvosrpske.org, мијења се назив дјелатности под ознаком 9027
и умјесто: “Цитостатици” гласи: “Цитостатици у онколошким индикацијама”.
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У истом прилогу и дјелатности мијења се назив услуге
под ознаком 9027001 и умјесто: “Цитостатици” гласи: “Цитостатици у онколошким индикацијама”.
II
У истом прилогу додају се нова дјелатност и услуга са
елементима, како слиједи:
Шифра услуге
9039
9039001

Назив
ЦИТОСТАТИЦИ У НЕОНКОЛОШКИМ
ИНДИКАЦИЈАМА
Цитостатици у неонколошким индикацијама

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”, а примјењиваће се од 1.6.2018. године.
У складу са овом одлуком извршиће се измјене и допуне у прегледу Цјеновника здравствених услуга на интернет
страници Фонда: www.zdravstvo-srpske.org.
Број: 02/002-8159-3/18
Предсједник
30. августа 2018. године
Управног одбора,
Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.
Бања Лука
На основу члана 48. Закона о здравственом осигурању
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 51/01,
70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09 и 110/16) 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, 113/14 и 30/16), Управни одбор Фонда
здравственог осигурања Републике Српске, на XXI редовној
сједници, одржаној 30.8.2018. године, у т в р д и о ј е

САО П Ш Т Е Њ Е
О УКУПНИМ ИЗДАЦИМА ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРАЊЕ ФОНДА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

I
Укупни издаци Фонда здравственог осигурања Републике Српске за обавезно здравствено осигурање у 2017.
години износили су 788.875.776,00 КМ, и то:
1. Примарна здравствена заштита
Секундарна и терцијарна здравствена
2. заштита
3. Лијекови
4. Ортопедске справе и помагала
5. Превоз у болницу
6. Остали облици здравствене заштите
за побољшање услова рада у
7. Средства
здравству, спровођење реформе
8. Накнаде боловања преко 30 дана
спровођења здравственог
9. Трошкови
осигурања
10. Остали расходи
УКУПНО:

228.324.908,00 КМ
341.045.833,00 КМ
109.517.243,00 КМ
8.081.994,00 КМ
2.964.612,00 КМ
4.566.529,00 КМ
2.639.706,00 КМ
12.202.520,00 КМ
27.940.618,00 KM
51.591.813,00 КМ
788.875.776,00 КМ

II
Права из обавезног здравственог осигурања у 2017. години имало је укупно 913 275 осигураних лица, од чега 609
460 осигураника (носилаца осигурања) и 303 815 чланова
породице осигураника.
III
Просјечан мјесечни издатак по осигуранику у 2017. години износио је 107,86 КМ, а по осигураном лицу 71,98 КМ.
IV
Ово саопштење објавиће се у “Службеном гласнику
Републике Српске” и доставиће се иностраним носиоцима
осигурања са којим Босна и Херцеговина има закључене
споразуме о социјалном осигурању, ради израчунавања
мјесечног паушалног износа просјечних трошкова по осигураном лицу.
Број: 02/002-8159-5/18
Предсједник
30. августа 2018. године
Управног одбора,
Бања Лука
Др Сњежана Новаковић Бурсаћ, с.р.

