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Рок: у току елементарне непогоде и друге 
несреће

73. Достављање информације Влади Републике Српске 
и приједлога мјера за отклањање или ублажавање посљеди-
ца елементарне непогоде и друге несреће. 

Извршилац задатка: Републичка управа цивилне заштите
Учесници: град/општина или штаб за ванредне 

ситуације ако је активиран, ЈУ “Воде 
Српске”, ЈП “Аутопутеви Републике 
Српске”, ЈП “Путеви Републике Срп-
ске”, “Жељезнице Републике Српске” 
а.д. Добој, Ауто-мото савез Републике 
Српске

Рок: у току елементарне непогоде и друге 
несреће

Напомена: када је активиран Републички штаб за ван-
редне ситуације, извјештај се доставља Штабу.

V - СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ОПОРАВКА
74. Санирање посљедица и причињене штете.

Извршиоци задатка: град/општина, грађани, органи и инсти-
туције, привредно друштво или друго 
правно лице

Учесници: Влада Републике Српске, Републичка 
управа цивилне заштите

Рок: у складу са процјеном ситуације
75. Процјена штете настале усљед елементарне непого-

де и друге несреће на нивоу града/општине.

Извршилац задатка: град-општина
Учесник: штаб за ванредне ситуације ако је ак-

тивиран
Рок: у складу са процјеном ситуације

76. Процјена штете настале усљед елементарне непого-
де и друге несреће на нивоу Републике.

Извршилац задатка: Влада Републике Српске
Учесници: Републичка управа цивилне заштите, 

Републички штаб за ванредне ситуа-
ције ако је активиран

Рок: у складу са процјеном ситуације
77. Предузимање мјера на санацији посљедица и опо-

равку од елементарне непогоде и друге несреће и пружање 
помоћи угроженим са нивоа града/општине.

Извршилац задатка: град-општина
Учесници: угрожени субјекти
Рок: у складу са процјеном ситуације

78. Предузимање мјера на санацији посљедица и опо-
равку од елементарне непогоде и друге несреће и пружање 
помоћи угроженим са нивоа Републике у складу са могућ-
ностима Републике. 

Извршилац задатка: Влада Републике Српске
Учесници: град-општина или штаб за ванредне 

ситуације, Републичка управа цивилне 
заштите, Републички штаб за ванредне 
ситуације ако је активиран

Рок: у складу са процјеном ситуације 

VI - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О РЕАЛИЗАЦИЈИ 
ЗАДАТАКА ИЗ ПЛАНА

79. О реализацији задатака из овог плана извршиоци 
задатака дужни су до 15. децембра 2020. године доставити 
извјештај Републичкој управи цивилне заштите са прије-
длогом мјера за унапређење Плана и наученим лекцијама 
у 2020. години.

80. Задужује се Републичка управа цивилне заштите да, 
у случају потребе, континуирано извјештава Владу Репу-
блике Српске.

VII - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
81. Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни 

су, у оквиру својих надлежности, реализовати и друге за-

датке из домена заштите и спасавања од поплава кроз све 
фазе: превентива, одговор и опоравак, а који ће за резултат 
имати спречавање настанка или ублажавање посљедица 
елементарне непогоде и друге несреће изазване поплавом.

82. Извршиоци задатака утврђени овим планом дужни 
су, у оквиру властитог буџета и из осталих извора, обе-
збиједити финансијска средства потребна за њихову реа-
лизацију.

83. Овај план објавиће се у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

Број: 04/1-012-2-298/20 Предсједник
6. фебруара 2020. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

314
На основу члана 36г. став 2. Закона о дјечјој заштити 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 114/17, 122/18 
и 107/19) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, брoj 115/18), ми-
нистар здравља и социјалне заштите, 19. фебруара 2020. 
године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА ПОТРЕБЕ ЗА ПОСЕБНОМ 
ЊЕГОМ ДЈЕТЕТА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ КОЈУ 
ПРУЖА РОДИТЕЉ-ЊЕГОВАТЕЉ ИЛИ ЊЕГОВАТЕЉ 

Члан 1.
Oвим правилником прописује се поступак утврђивања 

потребе за посебном његом дјетета са сметњама у развоју 
коју пружа родитељ-његоватељ или његоватељ.

Члан 2.
Посебна њега дјетета са сметњама у развоју у смислу 

овог правилника подразумијева цјелодневно предузимање 
медицинских и немедицинских радњи од стране родитеља-
његоватеља или његоватеља с циљем спречавања физичког 
и психичког запуштања дјетета. 

Члан 3.
Потребу за посебном његом дјетета са сметњама у ра-

звоју утврђују првостепена и другостепена стручна коми-
сија у складу са законом којим се уређује област социјалне 
заштите. 

Члан 4.
(1) Захтјев за утврђивање потребе за посебном његом 

дјетета са сметњама у развоју центру за социјални рад / 
служби социјалне заштите подносе: родитељ, односно ста-
ратељ, брачни или ванбрачни супружник родитеља дјете-
та и члан породице са којим дијете и родитељ живе у до-
маћинству.

(2) За утврђивање потребе за посебном његом уз захтјев 
се достављају потребна медицинска документација, ранији 
налази и мишљења првостепене и другостепене стручне 
комисије са Бартел тестом и други налази у зависности од 
врсте оштећења. 

(3) Првостепена стручна комисија утврђује потребу за 
посебном његом на начин да доноси налаз и мишљење о 
потреби за посебном његом дјетета са сметњама у развоју.

Члан 5.
(1) Координатор првостепене стручне комисије при-

купља документацију која је неопходна за утврђивање 
потребе за посебном његом дјетета са сметњама у развоју, 
доставља документацију предсједнику првостепене струч-
не комисије и обавља и друге послове према потребама пр-
востепене стручне комисије. 

(2) Центар за социјални рад / служба социјалне зашти-
те, путем координатора из става 1. овог члана, доставља 
налаз и мишљење о потреби за посебном његом дјетета са 
сметњама у развоју првостепеном органу у складу са За-



 

28 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 14 25.2.2020.

коном о дјечјој заштити (у даљем тексту: Закон), лицу са 
сметњама у развоју, родитељу или старатељу. 

Члан 6.
Жалба на рјешење о праву на накнаду родитељу-њего-

ватељу или његоватељу подноси се другостепеном органу 
у складу са Законом.

Члан 7.
(1) Ако се уложи жалба на рјешење о праву на накнаду 

родитељу-његоватељу или његоватељу, којом се побијају 
налаз и мишљење првостепене стручне комисије, надле-
жни другостепени орган доставља жалбу и све списе који 
се тичу предмета жалбе на рјешење координатору дру-
гостепене стручне комисије. 

(2) Координатор другостепене стручне комисије доста-
вља комплетну документацију која је неопходна за утврђи-
вање потребе за посебном његом другостепеној стручној 
комисији, након чега другостепена комисија доноси налаз 
и мишљење о потреби за посебном његом дјетета са смет-
њама у развоју.

(3) Координатор из става 1. овог члана доставља налаз и 
мишљење другостепене стручне комисије надлежном дру-
гостепеном органу.

Члан 8.
Налаз и мишљење о потреби за посебном његом дјетета 

са сметњама у развоју доноси првостепена стручна коми-
сија на прописаном Обрасцу 1, који се налази у Прилогу 1. 
овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 9.
Налаз и мишљење о потреби за посебном његом дјетета са 

сметњама у развоју у поступку по жалби доноси другостепена 
стручна комисија на прописаном Обрасцу 2, који се налази у 
Прилогу 2. овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 10.
Налаз и мишљење првостепене и другостепене струч-

не комисије којим се утврђује потреба за посебном његом 
дјетета са сметњама у развоју служе као доказ у поступку 
остваривања права на накнаду родитељу-његоватељу или 
његоватељу.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 11/05-020-4/20
19. фебруара 2020. године Министар,
Бањалука Др Ален Шеранић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

Првостепена стручна комисија о процјени потреба 
и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју / 
Првостепена стручна комисија за утврђивање
способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите
_________________________________________
_________________________________________

НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ
о утврђивању потребе за посебном његом

(Образац 1)
Лични подаци о лицу са сметњама

Име (име родитеља) и презиме: ________________________________________________________________ Пол: ___________________
Датум и мјесто рођења: __________________________________________________________ЈМБ: ________________________________
Адреса пребивалишта:  ______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Опис лица са сметњама и његовог функционисања: 

1. ВРСТА ОШТЕЋЕЊА ИЛИ ОБОЉЕЊА: 
а) медицинска дијагноза основног стања: _________________________________
б) функционално пратеће стање:  ________________________________________

2. ОШТЕЋЕЊЕ ИЛИ ОБОЉЕЊЕ: 
а) привременo
б) трајно 

Функционални статус (потребно је процијенити сваку назначену активност, узимајући у обзир моторне, сензорне и психичке способ-
ности; утврђени статус означите знаком + и подвуците одговарајуће ставке):

‒ Одржавање личне хигијене (прање и брисање руку и лица, прање зуба):
- обавља самостално
- обавља уз помоћ
- постоји потпуна зависност

‒ Храњење:
- обавља самостално
- обавља уз помоћ 
- постоји потпуна зависност
- неопходна њега каниле
- неопходна њега стоме

‒ Коришћење тоалета:
- обавља самостално
- обавља уз помоћ
- постоји потпуна зависност (чишћење/пражњење у случају инконтиненције)



25.2.2020. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 14 29

‒ Контрола столице:
- постоји
- не постоји
- неопходна њега стоме

‒ Контрола мокрења:
- постоји
- не постоји
- неопходна њега и замјена катетера

‒ Облачење:
- обавља самостално
- обавља уз помоћ
- постоји потпуна зависност

‒ Купање:
- обавља самостално
- обавља уз помоћ
- постоји потпуна зависност

‒ Покретљивост:
- самостална
- потребна помоћ при устајању (са кревета, са столице)
- потребна помоћ при кретању (по равном)
- потребна помоћ при савладавању баријера (степенице и др.)
- постоји потпуна зависност

Употреба медицинских апарата и помагала (стома, катетер, апарат за оксигенацију, апарат за дијализу, пелене, друга помагала): 

Сензорна оштећења:

Психички статус:

Напомена:

Мишљење Комисије о потреби за посебном његом (заокружити одговарајуће):
а) не постоји потреба 
б) постоји потреба

Садржај посебне његе:

Да ли је потребна поновна процјена потребе за посебном његом:
а) да, навести датум поновне процјене ___________________________________________________
б) не
Напомена:

Подаци о члановима Комисије 

Име и презиме / занимање
предсједник Комисије
члан Комисије 
члан Комисије
члан Комисије 
члан Комисије 
Потписи: 

Предсједник Комисије: 

______________________________

Чланови Комисије:

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

Мјесто и датум: ________________, _______20___. године

*Образац се попуњава на рачунару.
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ПРИЛОГ 2.
Другостепена стручна комисија о процјени потреба
и усмјеравању дјеце и омладине са сметњама у развоју / 
Другостепена стручна комисија за утврђивање
способности лица у поступку остваривања права из социјалне заштите
_____________________________________________________
_____________________________________________________

НАЛАЗ И МИШЉЕЊЕ
Другостепене стручне комисије о утврђивању потребе за посебном његом

(Образац 2)
Лични подаци о лицу са сметњама

Име (име родитеља)  и презиме: _____________________________________________________________ Пол: _____________________
Датум и мјесто рођења: _______________________________________________ЈМБ:___________________________________________
Адреса пребивалишта: _______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Опис лица са сметњама и његовог функционисања: 

1. ВРСТА ОШТЕЋЕЊА ИЛИ ОБОЉЕЊА: 
а) медицинска дијагноза основног стања: _______________________________________
б) функционално пратеће стање:  ______________________________________________

2. ОШТЕЋЕЊЕ ИЛИ ОБОЉЕЊЕ: 
а) привременo
б) трајно 

Функционални статус (потребно је процијенити сваку назначену активност, узимајући у обзир моторне, сензорне и психичке способ-
ности; утврђени статус означите знаком + и подвуците одговарајуће ставке):

‒ Одржавање личне хигијене (прање и брисање руку и лица, прање зуба):
- обавља самостално
- обавља уз помоћ
- постоји потпуна зависност

‒ Храњење:
- обавља самостално
- обавља уз помоћ 
- постоји потпуна зависност
- неопходна њега каниле
- неопходна њега стоме

‒ Коришћење тоалета:
- обавља самостално
- обавља уз помоћ
- постоји потпуна зависност (чишћење/пражњење у случају инконтиненције)

‒ Контрола столице:
- постоји
- не постоји
- неопходна њега стоме

‒ Контрола мокрења:
- постоји
- не постоји
- неопходна њега и замјена катетера

‒ Облачење:
- обавља самостално
- обавља уз помоћ
- постоји потпуна зависност

‒ Купање:
- обавља самостално
- обавља уз помоћ
- постоји потпуна зависност

‒ Покретљивост:
- самостална
- потребна помоћ при устајању (са кревета, са столице)
- потребна помоћ при кретању (по равном)
- потребна помоћ при савладавању баријера (степенице и др.)
- постоји потпуна зависност
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Употреба медицинских апарата и помагала (стома, катетер, апарат за оксигенацију, апарат за дијализу, пелене, друга помагала): 

Сензорна оштећења:

Психички статус:

Напомена:

Мишљење Комисије о потреби за посебном његом (заокружити одговарајуће):
а) не постоји потреба 
б) постоји потреба

Садржај посебне његе:

Да ли је потребна поновна процјена потребе за посебном његом:
а) да, навести датум поновне процјене _____________________________________________________
б) не
Напомена:

Подаци о члановима Комисије 

Име и презиме / занимање
предсједник Комисије
члан Комисије 
члан Комисије
члан Комисије 
члан Комисије 

Потписи: 
Предсједник Комисије: 
________________________________
Чланови Комисије:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
Мјесто и датум:   __________, _______20___. године
*Образац се попуњава на рачунару.
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На основу члана 35в. став 3. Закона о социјалној зашти-

ти (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 37/12, 90/16 
и 94/19) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 15/18), ми-
нистар здравља и социјалне заштите, 19. фебруара 2020. 
године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ УТВРЂИВАЊА ВИСИНЕ ТЈЕЛЕСНОГ 

ОШТЕЋЕЊА

Члан 1.
Овим правилником прописује се поступак утврђивања ви-

сине тјелесног оштећења код дјеце до навршених 18 година.

Члан 2.
(1) Тјелесно оштећење у смислу овог правилника по-

дразумијева губитак, битније оштећење или онеспособље-
ност појединих органа или дијелова тијела од најмање 30%, 
што проузрокује ограничење покретљивости, отежава нор-
малну активност организма и условљава веће напоре у за-

довољавању животних потреба, без обзира на то да ли она 
проузрокује или не проузрокује инвалидност.

(2) Листа тјелесних оштећења утврђена је овим правил-
ником и налази се у Прилогу 1 овог правилника, који чини 
његов саставни дио.

Члан 3.
(1) Појединачна тјелесна оштећења утврђују се у виси-

ни од најмање 30%.
(2) Ако се утврди да постоји више појединачних тјеле-

сних оштећења, укупно тјелесно оштећење не може изно-
сити више од 100%.

(3) Ако постоје два или више тјелесних оштећења на-
ведених у овом правилнику, укупан проценат тјелесних 
оштећења одређује се повећањем највећег процента поје-
диначног тјелесног оштећења:

1) по 20% за свако даље тјелесно оштећење које износи 
50% или више процената,

2) по 10% за свако даље тјелесно оштећење које износи 
30% или 40%.

(4) Проценат тјелесних оштећења парних органа може 
се повећати за 10% ако за поједина оштећења тих органа 
овим правилником није утврђен посебан проценат.


