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нице Лакташи, број: 21.26/473-4-1/18, од 6.12.2018. године, 
у сврху проширења Карађорђеве улице и изградње кружне 
раскрснице у општини Лакташи:

- к.ч. број: 283/4, “Окућница”, земљиште уз привредни 
објекат, површине 107 м², уписана у Л.н. број: 807, КО Лак-
таши, као својина “Трговина” д.о.о. Лакташи са 1/1 дијела.

2. Докази о стању и вриједности експроприсаних не-
кретнина обезбијеђени су прије доношења овог рјешења у 
управном поступку пред првостепеним органом.

3. Тужба поднесена против овог рјешења не одгађа ње-
гово извршење.

4. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3444/19 Предсједник
18. децембра 2019. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

2229
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и 78/11) и чла-
на 32. тачка 10. Статута ЈПШ “Шуме Републике Српске” 
а.д. Соколац, број: 04/1-012-2-852/17, од 6.4.2017. године, 
и број: 04/1-012-2-1149/19, од 25.4.2019. године, Влада Ре-
публике Српске, у функцији Скупштине ЈПШ “Шуме Ре-
публике Српске” а.д. Соколац, на 51. сједници, одржаној 
18.12.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈПШ “ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ” АД СОКОЛАЦ

1. Вид Стојановић разрјешава се дужности вршиоца 
дужности члана Надзорног одбора ЈПШ “Шуме Републике 
Српске” а.д. Соколац због истека времена на које је име-
нован.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3508/19 Предсједник
18. децембра 2019. године Скупштине,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

2230
На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и 78/11), чла-
на 4. Закона о министарским, владиним и другим имено-
вањима Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 41/03) и члана 32. тачка 10. Статута ЈПШ 
“Шуме Републике Српске” а.д. Соколац, број: 04/1-012-2-
852/17, од 6.4.2017. године, и број: 04/1-012-2-1149/19, од 
25.4.2019. године, Влада Републике Српске, у функцији 
Скупштине ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац, 
на 51. сједници, одржаној 18.12.2019. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈПШ “ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ” АД СОКОЛАЦ

1. Вид Стојановић именује се за вршиоца дужности 
члана Надзорног одбора ЈПШ “Шуме Републике Српске” 
а.д. Соколац на период до 60 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-3507/19 Предсједник
18. децембра 2019. године Скупштине,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

2231
На основу члана 151. став 5. Закона о полицији и 

унутрашњим пословима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 57/16, 110/16, 58/19 и 82/19) и члана 76. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 115/18), министар унутрашњих послова, 
25. децембра 2019. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ 
ОДГОВОРНОСТИ КАДЕТА

Члан 1.
У Правилнику о дисциплинској и материјалној одго-

ворности кадета (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 39/17) у члану 2. у ставу 4. ријечи: “свих фаза” и рије-
чи: “односно стручног оспособљавања” бришу се.

Члан 2.
У члану 5. у тачки 7) ријечи: “Одјељењу за логистику и 

интернатске услуге” замјењују се ријечју: “Управи”.

Члан 3.
У члану 6. у тачки 4) послије ријечи: “Управе” запета и 

ријеч: “студентима” бришу се.
Послије тачке 10) додаје се нова тачка 11), која гласи:
“11) отуђење имовине Министарства или личне имови-

не запосленог у Управи, кадета или корисника интерната,”.
У досадашњој тачки 11), која постаје тачка 12), ријеч: 

“крађа” и запета бришу се.
Досадашње т. 12), 13), 14) и 15) постају т. 13), 14), 15) 

и 16).
Послије досадашње тачке 15), која постаје тачка 16), 

додају се нове т. 17) и 18), које гласе:
“17) сачињавање фoтoгрaфија и видео-снимaка или 

обрада већ сачињених и јавно доступних фoтoгрaфија и 
видео-снимaка кaдeтa, насталих у току нaстaве или вaн-
нaстaвних aктивнoсти у прoстoру или вaн прoстoрa Уп-
рaвe, као и њихова објава на друштвеним мрежама, а бeз 
oдoбрeњa надлежнoг рукoвoдиoцa,

18) учествовање у организовању и реализацији актив-
ности у просторијама интерната, а са циљем испољавања 
политичких или било којих других увјерења, која нису у 
складу са правима и обавезама кадета у току обуке, утврђе-
ним у Закону и уговору,”.

Досадашње т. 16), 17) и 18) постају т. 19), 20) и 21).

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: С/М-020-178
25. децембра 2019. године Министар,
Бањалука Мр Драган Лукач, с.р.

2232
На основу члана 12. став 3. Закона о жељезницама Ре-

публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 19/17, 28/17 и 100/17) и члана 76. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 115/18), министар саобраћаја и веза  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ СИГНАЛНОГ ПРАВИЛНИКА 1

Члан 1.
У Сигналном правилнику 1 (“Службени гласник Ре-

публике Српске” - Публикација број 01/05, од 16. маја 
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2005. године, бр. 62/05, 115/05 и 21/06) у члану 14. став 12. 
мијења се и гласи:

“12. Када се возу дозвољава улазак у станицу сигнал-
ним знаком 12a: ‘Опрезан улазак у станицу брзином до 20 
km/h’, маневарски сигнали за заштиту колосијечног пута у 
путу вожње воза могу показивати сигнални знак 28: ‘Мане-
врисање слободно’.”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.04/341-2571/19
25. децембра 2019. године Министар,
Бањалука Неђо Трнинић, с.р.

2233
На основу члана 137. став 4. Закона о социјалној за-

штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 37/12 
и 90/16) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), ми-
нистар здравља и социјалне заштите  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О СУФИНАНСИРАЊУ ТРОШКОВА СМЈЕШТАЈА 

КОРИСНИКА СМЈЕШТЕНИХ ОД JАВНИХ УСТАНОВА 
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У УСТАНОВE СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ

1. Утврђује се суфинансирање трошкова смјештаја ко-
рисника за 2020. годину, смјештених од стране jавних уста-
нова центар за социјални рад у установe социјалне заштите 
чији је оснивач Влада Републике Српске, на мјесечном ни-
воу, и то за:

1) дијете без родитељског старања смјештено у ЈУ Дом 
за дјецу и омладину без родитељског старања “Рада Врање-
шевић” Бања Лука - 530 КМ по кориснику,

2) дијете са потешкоћама у развоју и пунољетно лице са 
инвалидитетом смјештено у ЈУ Дом за лица са инвалидите-
том Приједор - 170 КМ по кориснику,

3) дијете са потешкоћама у развоју и пунољетно лице са 
инвалидитетом смјештено у ЈУ Дом за лица са инвалидите-
том Вишеград - 170 КМ по кориснику,

4) дијете са потешкоћама у развоју смјештено у ЈУ Цен-
тaр за дјецу и омладину са сметњама у развоју “Будућност” 
Дервента - 120 КМ по кориснику,

5) старије лице смјештено у ЈУ Дом за старија лица 
Приједор - 130 КМ по кориснику,

6) старије лице смјештено у ЈУ Дом за старија лица 
Источно Сарајево - 130 КМ по кориснику,

7) старије лице смјештено у ЈУ Геронтолошки центар 
Бања Лука - 130 КМ по кориснику.

2. Суфинансирање трошкова смјештаја корисника биће 
вршено квартално на основу спискова које ће установе 
доставити о броју смјештених корисника у претходна три 
мјесеца.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/05-052-96/19
23. децембра 2019. године Министар,
Бањалука Др Ален Шеранић, с.р.

2234
На основу члана 137. став 3. Закона о социјалној за-

штити (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 37/12 
и 90/16) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), ми-
нистар здравља и социјалне заштите  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ЗАШТИЋЕНОЈ ЦИЈЕНИ СМЈЕШТАЈА

1. Утврђује се мјесечна цијена услуга за смјештај кори-
сника обухваћених системом социјалне заштите Републике 
Српске у установама социјалне заштите чији je оснивач 
Влада Република Српске, и то за:

ЈУ Дом за старија лица:
1) самостално психофизички очувано лице  ........650 КМ, 
2) потпуно зависно лице од помоћи и његе 
 другог лица ..........................................................725 КМ,

ЈУ Геронтолошки центар: 
1) самостално психофизички очувано лице  ........650 КМ, 
2) потпуно зависно лице од помоћи и његе 
 другог лица ..........................................................725 КМ,

ЈУ Дом за лица са инвалидитетом: 
1) пунољетно лице са инвалидитетом ...................680 КМ, 
2) дијете са сметњама у развоју (ментална 
 заосталост, вишеструке сметње, тјелесна 
 оштећења) ............................................................725 КМ,

ЈУ Центар за дјецу и омладину са сметњама у развоју:
1) дијете са сметњама у развоју (слијепо и 
 слабовидо) ...........................................................650 КМ,
2) дијете слабовидо и слијепо са комбинованим 
 сметњама .............................................................675 КМ,

ЈУ Дом за дјецу и омладину без родитељског старања: 
1) дијете без родитељског старања ........................650 КМ,
2) дијете без родитељског старања са друштвено 
 неприхватљивим понашањима  .........................725 КМ.

2. Цијена услуга за смјештај из тачке 1. овог рјешења у 
установама примјењиваће се од 1. јануара 2020. године до 
31. децембра 2020. године.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

Број: 11/05-052-95/19
23. децембра 2019. године Министар,
Бањалука Др Ален Шеранић, 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, 01/09, 106/09, 110/16 и 94/19) и 
члана 17. Статута Фонда здравственог осигурања Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
94/18), Управни одбор Фонда здравственог осигурања Ре-
публике Српске, на XXXVII редовној сједници, одржаној 
26.12.2019. године,  д о н и о  ј е

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ У 2020. ГОДИНИ

I - Опште одредбе

I
(1) Овом одлуком регулишу се начин финансирања, 

извјештавања, обрачуна, фактурисања, контроле и плаћања 
услуга здравствене заштите које пружају јавне и приватне 
здравствене установе примарног, секундарног и терцијар-
ног нивоа здравствене заштите (у даљем тексту: здравстве-
не установе) за осигурана лица Фонда здравственог осигу-
рања Републике Српске (у даљем тексту: Фонд), у складу 
са Правилником о основама за закључивање уговора са да-
ваоцима здравствених услуга у Републици Српској у 2020. 
години (у даљем тексту: Правилник).

(2) Износ планираних новчаних средстава за уговарање 
са даваоцима здравствених услуга утврђује се Финан-




