На основу члана 18. и члана 100. став 1. тачка 1. Закона о здравственој заштити
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/99, 58/01 и 62/02) и члана 112. став 1.
Закона о административној служби у управи Републике Српске (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 16/02, 62/02, 38/03, 42/04 и 49/06), министар здравља и социјалне
заштите д о н о с и
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА ЗА ОСНИВАЊЕ
ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА
Члан 1.
У Правилнику о условима за оснивање здравствених установа (“Службени гласник
Републике Српске”, бр. 90/05, 112/05 и 58/06) у члану 5. број: “60” замјењује се бројем:
“30”.
Члан 2.
У члану 15. став 1. тачка 6. брише се.
Члан 3.
У члану 90. став 1. тачка а. подтачка 4. ријеч: “биолог” замјењује се ријечју:
“електроинжењер-електроничар”, а послије подтачке 6. додаје се подтачка 7. која гласи:
“7. у области судске медицине - један доктор медицине специјалиста судске медицине и
један виши и два средња лабораторијска техничара.”.
Члан 4.
У члану 171. став 1. иза ријечи клиника ставља се запета и додају ријечи: “односно
завод”.
У истом члану став 2. у тачки 11. ријеч: “један” замјењује се ријечју: “два”, а послије
тачке 13. додаје се тачка 14. која гласи:
“14. судске медицине:
- један специјалиста судске медицине на 400 постеља,
- један специјалиста биохемије (0,2) на 400 постеља,
- један инжењер електронике (0,2) на 400 постеља,
- један виши и два средња лабораторијска техничара на 400 постеља.”.
Члан 5.
У члану 175. у ставу 1. иза ријечи лабораторија ставља се запета и додају ријечи:
“односно завод”.
Члан 6.
У члану 177. став 1. иза ријечи цитологију, додају се ријечи: “и завод за судску
медицину”.

Члан 7.
Иза члана 177. додају се чл. 177а. и 177б. који гласе:
“Члан 177а.
Завод за нуклеарну медицину и болести штитне жлијезде састоји се од:
1. амбуланте за преглед болесника,
2. просторије за гама камеру,
3. просторије за тестирање Ј 131,
4. хотлабораторије,
5. радиоимунолошке лабораторије,
6. просторије за ултразвук,
7. просторије за пункцију,
8. просторије за апликацију радиоизотопа,
9. одјељења за болеснике који се лијече радиоизотопима.
Члан 177б.
Завод за клиничку фармакологију састоји се од:
1. простора за пријем лијекова 10 м2,
2. материјалке 100 м2,
3. галенског лабораторија 20 м2,
4. канцеларије са архивом 20 м2,
5. гардеробе 10 м2,
6. простора за дневни одмор радника 10 м2,
7. санитарног чвора 6 м2,
8. простора за лакозапаљиве и отровне хемикалије 10 м2,
9. простора за лагеровање цитостатика 10 м2,
10. простора за издавање лијекова и санитетског материјала 20 м2,
11. просторије за испитивање и контролу квалитета стерилних отопина.”.
Члан 8.
У члану 180. став 1. иза ријечи цитологију, додају се ријечи: “и завод за судску
медицину”.
Члан 9.
Иза члана 180. додају се чл. 180а. и 180б. који гласе:
“Члан 180а.
Завод за нуклеарну медицину има сљедећу опрему:
1. гама камеру,
2. доза калибратор,
3. тирад,
4. аутогама бројач.
Члан 180б.
Завод за фармакологију има сљедећу опрему:
1. полице за смјештај за чување лијекова и медицинских средстава,
2. фрижидер,
3. касу за наркотике,
4. компјутер за обраду података,
5. телефон и факс,
6. канцеларијски намјештај,
7. гардеробне ормаре и радну одјећу,

8. техничку, децималну и аналитичку вагу,
9. лабораторијско посуђе: патене, шпатуле, мензуре, чаше, лијевке,
10. водено купатило,
11. корито за прање лабораторијског посуђа,
12. апарат за дестилацију и редестилацију воде,
13. сухи стерилизатор,
14. аутоклав,
15. колица за превоз робе и инфузионих боца,
16. апарат за отварање и апарат за затварање боца,
17. премикс,
18. важећу фармакопеју,
19. формулае магистралес,
20. регистар лијекова,
21. књигу наркотика,
22. рота листу.”.
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
Републике Српске”.
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