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4) индивидуални или групни разговор са стручним и 

другим радницима установе,
5) фокус групе,
6) анкетирање,
7) скале процјене и
8) прикупљање информација од других физичких и 

правних лица повезаних са предметом стручног надзора.

Члан 7.
Садржај стручног надзора у установама социјалне за-

штите за смјештај корисника нарочито обухвата:
1) анализу кућног реда установе,
2) анализу података о пријему, иницијалној процјени и 

праћењу адаптације корисника,
3) анализу спровођења индивидуалног плана и програ-

ма заштите корисника,
4) процјену квалитета задовољења здравствених и дру-

гих специфичних потреба корисника и његе корисника,
5) анализу плана исхране корисника,
6) анализу квалитета задовољења формалних и нефор-

малних образовних потреба корисника,
7) анализу критеријума за смјештај у корисничке групе,
8) анализу реализације годишњег плана рада установе,
9) анализу социјалних, емоционалних и радних компетен-

ција стручних и других радника у односу са корисницима,
10) анализу организације слободног времена корисника 

(секције, рекреативне, креативне и едукативне активности),
11) анализу учесталости и квалитета личних односа ко-

рисника са сродницима,
12) анализу квалитета старатељске заштите корисника,
13) анализу сарадње установе за смјештај са органом 

старатељства и другим установама и удружењима, у складу 
са потребама корисника,

14) анализу стручног усавршавања радника и
15) анализу мјера и радњи приликом престанка збриња-

вања у установу.

Члан 8.
Установа над чијим радом се врши стручни надзор ду-

жна је да обезбиједи несметано обављање надзора, као и 
сву неопходну документацију и обавјештења у вези са ра-
дом установе.

Члан 9.
(1) Након обављеног стручног надзора, комисија са-

чињава записник о извршеном надзору.
(2) Записник садржи:
1) податке о установи над којом се обавља стручни над-

зор,
2) податке о врсти надзора и саставу комисије,
3) податке о почетку стручног надзора,
4) податке о обављеним радњама у стручном надзору,
5) преглед стања утврђеног стручним надзором,
6) препоруке за унапређивање стручног рада установе,
7) рокове за отклањање утврђених недостатака и
8) друге релевантне податке значајне за спровођење 

стручног надзора.
(3) Записник о обављеном стручном надзору доставља 

се министру, установи над којом је вршен стручни надзор, 
као и подносиоцу приједлога за вршење стручног надзора.

(4) Министар, на приједлог комисије, рјешењем налаже 
отклањање недостатака који су утврђени записником коми-
сије и предузима друге мјере у складу са законом.

Члан 10.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о вршењу надзора над стручним радом и пру-

жању стручне помоћи установама социјалне заштите Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
67/02).

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 11/05-020-3/15
13. фебруара 2015. године Министар,
Бања Лука Драган Богданић, с.р.
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На основу члана 45. став 7. Закона о заштити здравља 

биља у Републици Српској (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 25/09) и члана 82. став 2. Закона о републич-
кој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), министар пољо-
привреде, шумарства и водопривредe  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
O УСЛОВИМА, ПОСТУПЦИМА, НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА 

ВИСИНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ И ПОТРЕБНОЈ 
ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА НАКНАДУ ШТЕТЕ 

ОД ШТЕТНИХ ОРГАНИЗАМА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови, поступак, 

начин одређивања висине накнаде штете и потребна доку-
ментација за накнаду штете због појаве штетних организа-
ма са Листе IA дио I, Листе IA дио II, Листе IБ и Листе IIБ.

Члан 2.
Држалац биља, биљних производа и регулисаних обје-

ката има право на накнаду штете у складу са Законом о за-
штити здравља биља ако:

1) производи биље, односно биљне производе,
2) је за штетни организам са Листе IA дио I и Листе IA 

дио II, за који je донесен пропис о мjерама за откривање, 
сузбијање и спречавање ширења, одмах пријавиo сумњу на 
појаву или појаву тог штетног организма и ако је Управа БиХ 
за заштиту здравља биља (у даљем тексту: Управа) oбјавила 
да је ријеч о првој појави штетног организма са тих листа,

3) је одмах пријавиo сумњу на појаву или појаву штет-
ног организма са Листе IБ и Листе IIБ у заштићеном подру-
чју и ако је Управа oбјавила да је ријеч о појави штетног 
организма са тих листа,

4) je уништио биље, односно биљне производе у складу 
са рјешењем о уништењу биља, односно биљних производа и

5) je спровео све друге наложене фитосанитарне мјере 
до извршеног уништења биља, односно биљних производа, 
у складу са рјешењем фитосанитарног инспектора.

Члан 3.
(1) Држалац биља, биљних производа и регулисаних 

објеката подноси захтјев за накнаду штете Министарству 
пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: 
Министарство) у року од 30 дана од дана уручења рјешења 
о уништењу биља, односно биљних производа, у складу са 
прописима којима се уређује здравље биља.

(2) Уз захтјев за накнаду штете подноси се:
1) рјешење фитосанитарног инспектора о уништењу 

биља, односно биљних производа и другим наложеним фи-
тосанитарним мјерама,

2) записник фитосанитарног инспектора о извршењу 
других наложених фитосанитарних мјера од стране др-
жаоца биља, биљних производа и регулисаних објеката до 
извршеног уништења биља, односно биљних производа и

3) друга потребна документација.
(3) Послије извршеног уништавања биља, односно 

биљних производа држалац биља, биљних производа и 
регулисаних објеката доставља Министарству поред до-
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кументације из става 2. овог члана и записник фитосани-
тарног инспектора о извршеној мјери уништавања биља, 
односно биљних производа, који обавезно садржи укупну 
количину уништеног биља, односно укупну количину биљ-
них производа, начин и поступак на који је извршено њи-
хово уништавање.

Члан 4.
(1) По достављању записника о извршеној мјери 

уништавања биља, односно биљних производа, из члана 3. 
став 3. овог правилника, висину штете коју је претрпио др-
жалац уништеног биља, биљних производа и регулисаних 
објеката одређује комисија коју именује министар пољо-
привреде, шумарства и водопривредe (у даљем тексту: ми-
нистар) и која даје приједлог министру за накнаду штете.

(2) Министар доноси рјешење којим утврђује висину 
накнаде штете држаоцу биља, биљних производа и регу-
лисаних објеката.

(3) Утврђена висина накнаде штете из става 2. овог чла-
на може бити мања од висине штете која је предложена, a 
зависи од расположивих буџетских средстава у години до-
ношења рјешења о накнади штете.

Члан 5.
(1) Висина штете за уништено једногодишње, двого-

дишње и вишегодишње биље, односно за уништене биљ-
не производе одређује се на основу просјечне тржишне 
вриједности тог биља, односно биљних производа у години 
у којој је донесено рјешење из члана 3. став 2. тачка 1) овог 
правилника.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, висина штете за 
уништене кртоле кромпира одређује се на основу просјечне 
тржишне вриједности меркантилног кромпира у периоду од 
садње до доношења рјешења о уништењу кртола кромпира.

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 12.03-052-1377/15
23. фебруара 2015. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.

Републички завод за статистику
На основу члана 21. Закона о статистици Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
85/03), а у складу са вишегодишњим Статистичким програ-
мом Републике Српске (Одлука Народне скупштине Репу-
блике Српске, објављена у “Службеном гласнику Републи-
ке Српске”, број 120/12), Републички завод за статистику  
о б ј а в љ у ј е

КОЕФИЦИ Ј ЕНТЕ
ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

Мјесечни коефицијент потрошачких цијена у јануару 
2015. године у односу на децембар 2014. године је -0,004.

Број: 06.3.03/060.1.4.1-127/15
23. фебруара 2015. године Директор,
Бања Лука Др Радмила Чичковић, с.р.

Републички завод за статистику  и з д а ј е

САОПШТЕЊЕ
1. Просјечна мјесечна бруто плата запослених у Репу-

блици Српској исплаћена у јануару 2015. године износи 
1309 КМ.

2. Просјечна мјесечна нето плата запослених у Репу-
блици Српској исплаћена у јануару 2015. године износи 
812 КМ.

Број: 06.3.03/060.1.2.1-102/15
23. фебруара 2015. године Директор,
Бања Лука Др Радмила Чичковић, с.р.

Републички завод за статистику Републике Српске  
о б ј а в љ у ј е

ПРОС Ј ЕЧНЕ
БРУТО ПЛАТЕ ПО ЗАПОСЛЕНОМ ИСПЛАЋЕНЕ У 
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У ЈАНУАРУ 2015. ГОДИНЕ

 Укупно 1309
A Пољопривреда, шумарство и риболов 1071
B Вађење руда и камена 1721
C Прерађивачка индустрија 946
D Производња и снабдијевање електричном 
 енергијом, гасом, паром и климатизација 1716
E Снабдијевање водом; канализација, управљање 
 отпадом и дјелатности санације (ремедијације) 
 животне средине  1070
F Грађевинарство 818
G Трговина на велико и на мало, поправка 
 моторних возила и мотоцикала 958
H Саобраћај и складиштење 1009
I Дјелатности пружања смјештаја, припреме 
 и послуживања хране, хотелијерство и 
 угоститељство 893
J Информације и комуникације 1292
K Финансијске дјелатности и дјелатности 
 осигурања 1984
L Пословање некретнинама 1127
M Стручне, научне и техничке дјелатности 1189
N Административне и помоћне услужне 
 дјелатности 818
O Јавна управа и одбрана; обавезно социјално 
 осигурање 1778
P Образовање 1402
Q Дјелатности здравствене заштите и социјалног 
 рада 1710
R Умјетност, забава и рекреација 907
S Остале услужне дјелатности 1174

Број: 06.3.03/060.1.2.1-102/15
23. фебруара 2015. године Директор,
Бања Лука Др Радмила Чичковић, 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 и 106/09), члана 47. став 1. 
тачка г) Правилника о садржају, обиму и начину остварива-
ња права на здравствену заштиту (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 102/11, 117/11, 128/11 и 101/12) и чла-
на 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 од-
бор Фонда здравственог осигурања Републике Српске, на I 
сједници, одржаној 19.02.2015. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ЛИСТЕ ЦИТОТОКСИЧНИХ, БИОЛОШКИХ 

И ПРАТЕЋИХ ЛИЈЕКОВА ФОНДА ЗДРАВСТВЕНОГ 
ОСИГУРАЊА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I
Усваја се Листа цитотоксичних, биолошких и пратећих 

лијекова Фонда здравственог осигурања Републике Српске.

II
Листу цитотоксичних, биолошких и пратећих лијекова 

Фонда здравственог осигурања Републике Српске чине Ли-
ста I, Листа II, Листа III и Листа IV – листе лијекова који се 
могу прописивати:




