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На основу члана 21. став 7. Закона о заштити становни-

штва од заразних болести (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 90/17) 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, 121/12, 15/16 и 57/16), 
министар здравља и социјалне заштите, 13. децембра 2017. 
године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ СПРОВОЂЕЊА САНИТАРНОГ НАДЗОРА

Члан 1.
Овим правилником прописује се начин спровођења 

санитарног надзора над лицима која на својим пословима 
могу пренијети заразне болести на друга лица.

Члан 2.
Ради спречавања преношења заразних болести, под сани-

тарни надзор стављају се лица која у складу са законом раде:
1) у производњи, преради и промету храном,
2) на одржавању система за снабдијевање становни-

штва водом за пиће,
3) у производњи козметичких средстава,
4) на пословима рада са дјецом предшколског узраста 

у области образовања и васпитања и ученичког стандарда,
5) у играоницама,
6) на пружању услуга његе и уљепшавања лица и тијела,
7) на пословима производње, паковања и издавања 

лијекова и медицинских средстава,
8) као здравствени радници, здравствени сарадници и 

други радници који раде у организационој јединици здрав-
ствене установе или здравственој установи која пружа здрав-
ствене услуге у области: интензивне његе, неонатолошке 
његе, педијатријских одјељења за стационарно лијечење, 
стационарног третмана опекотина, трансплантације, кар-
диохирургије, неурохирургије, васкуларне хирургије, абдо-
миналне хирургије, ортопедије, трауматологије, урологије, 
акушерства, гинекологије са стационарним лијечењем, мак-
силофацијалне хирургије, оториноларингологије са стацио-
нарним лијечењем, офталмологије са стационарним лије-
чењем, торакалне хирургије, пластичне и реконструктивне 
хирургије, дјечије хирургије, опште хирургије, хемодијали-
зе, стоматологије, те онкологије и хематологије,

9) лица која обављају практичну наставу на пословима 
из т. 1) до 6) овог члана.

Члан 3.
(1) Санитарни надзор над лицима из члана 2. овог пра-

вилника обухвата санитарни преглед и праћење клицоно-
штва откривеног санитарним прегледом.

(2) Санитарни преглед обухвата клинички преглед спе-
цијалисте епидемиологије, односно доктора медицине и 
лабораторијско испитивање биолошког материјала, а врши 
се непосредно након заснивања радног односа и периоди-
чно у току рада.

(3) Клинички преглед обавља хигијенско-епидемиоло-
шка служба дома здравља и ЈЗУ Институт за јавно здравство 
(у даљем тексту: Институт), док лабораторијско испитивање 
биолошког материјала обавља Институт, у складу са законом.

(4) Изузетно од става 3. овог члана, клинички центар и 
болница који имају организовану микробиолошку дјелат-
ност могу само за своје потребе обављати лабораторијско 
испитивање биолошког материјала здравствених радника и 
здравствених сарадника у складу са законом.

Члан 4.
(1) Здравствена установа која санитарним прегледом 

утврди заразну болест или клицоноштво код лица из члана 
2. овог правилника у року од 24 часа обавјештава надлежну 
здравствену инспекцију и послодавца код кога је лице за-
послено, у складу са законом.

(2) Ако се клиничким прегледом специјалисте епидеми-
ологије, односно доктора медицине посумња да лице под 
санитарним надзором болује од туберкулозе, потребно је 
рендгенско снимање плућа.

Члан 5.
(1) Санитарни преглед лица из члана 2. овог правилни-

ка обавља се почетком њиховог рада и касније сваких шест 
мјесеци, а ако постоје епидемиолошке индикације, прегле-
ди се обављају и чешће.

(2) Лабораторијско испитивање биолошког материјала 
обухвата испитивање бриса носа на коагулаза позитиван 
стафилокок, бриса ждријела на бета хемолитички стрепто-
кок и столице на салмонеле, шигеле и цријевне паразите.

(3) Изузетно, код лица која раде на одржавању систе-
ма за водоснабдијевање обавља се само преглед столице на 
салмонеле, шигеле и цријевне паразите.

Члан 6.
(1) Лице код којег је клиничким прегледом специјалисте 

епидемиолога, односно доктора медицине утврђена заразна 
болест која се у току рада може пренијети на друга лица или 
је испитивањем материјала утврђено клицоноштво узрочни-
ка из члана 5. овог правилника, те које на том радном мјесту 
представља ризик од заражавања других лица, не може оба-
вљати послове до оздрављења, односно обескличења.

(2) Здравствене установе које спроводе санитарни над-
зор воде евиденцију клицоноштва.

Члан 7.
(1) Подаци утврђени клиничким прегледом специјали-

сте епидемиологије, односно доктора медицине и лабора-
торијским испитивањем биолошког материјала уписују се 
у протокол о санитарним прегледима лица под санитарним 
надзором и у санитарну књижицу.

(2) У санитарну књижицу уписују се број и датум про-
токола о санитарним прегледима здравствене установе која 
овјерава санитарну књижицу и број и датум протокола 
микробиолошке лабораторије која је обавила лабораториј-
ско испитивање биолошког материјала.

(3) Здравствена установа која овјерава санитарну књи-
жицу чува микробиолошке налазе у трајању од шест мјесе-
ци, односно трајању важења санитарне књижице.

Члан 8.
(1) Санитарна књижица је формата 14 cm x 10 cm, има 

корице бијеле боје и садржи најмање пет листова.
(2) Утврђени образац санитарне књижице налази се у 

Прилогу 1. овог правилника, који чини његов саставни дио.

Члан 9.
Здравствена установа која обавља санитарни преглед 

издаје лицу потврду о обављеном санитарном прегледу, која 
важи седам дана до издавања овјерене санитарне књижице.

Члан 10.
Здравствена установа која санитарним прегледом утвр-

ди заразну болест или клицоноштво код лица из члана 2. 
овог правилника о томе обавјештава послодавца код кога је 
лице запослено и надлежну здравствену инспекцију, у року 
од 24 часа од откривања заразне болести или клицоноштва.

Члан 11.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о начину спровођења здравственог надзо-
ра (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 113/10 и 
106/14).

Члан 12.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/03-020-8/17
13. децембра 2017. године Министар,
Бањалука Др Драган Богданић, с.р.
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ОБРАЗАЦ САНИТАРНЕ КЊИЖИЦЕ
Прва страна

САНИТАРНА КЊИЖИЦА

Прва унутрашња страна

Фотографија

(величина
3,5 cm x 4,5 

cm)

           Потпис лица
        ______________

Регистарски број санитарне књижице: ________________________________________________
Јавна здравствена установа која овјерава санитарну књижицу: ____________________________

Друга унутрашња страна

Име:  ____________________________________________________________________________
Име једног родитеља:  ______________________________________________________________
Презиме:  _________________________________________________________________________
Мјесто и година рођења:  ___________________________________________________________
Адреса становања (мјесто, улица и број):  _____________________________________________
Број личне карте и мјесто издавања:  __________________________________________________
Стручна спрема:  __________________________________________________________________
Опис посла који обавља:  ___________________________________________________________
Назив и адреса послодавца:  _________________________________________________________
                                                _________________________________________________________
                                                _________________________________________________________
Трећа и наредне унутрашње странице

Назив и адреса микробиолошке лабораторије: ________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________________________

Микробиолошки преглед Брис носа Брис ждријела Копрокултура Паразити у 
столици Примједба

Број протокола
Резултати анализе

* Присуство микроорганизама означити у одговарајућој колони знаком +.  

Датум: М. П. Потпис овлашћеног лица

Назив и адреса јавне здравствене установе у којој је обављен санитарни преглед:
 ______________________________________________________________________________________________________________

Број и датум протокола санитарног прегледа:  _______________________________________________________________________

Заразна болест / клицоноштво Утврђено клиничким прегледом Примједбе

Мишљење*:
1. лице може обављати послове
2. лице не може обављати послове до оздрављења/престанка клицоноштва

* Заокружити 1. или 2.

Датум: М. П. Факсимил и потпис специјалисте епидемиологије / 
доктора медицине:

---------------------- (Печат здравствене установе) ___________________________________________




