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Члан 2.
Замјена шума и шумског земљишта у својини Републи-

ке и шума и шумског земљишта у приватној својини може 
се извршити ако су испуњени сљедећи услови:

1) да је шума или шумско земљиште у приватној своји-
ни енклава или полуенклава у комплексу шума у својини 
Републике на којем се могу створити повољнији услови за 
газдовање шумама и шумским земљиштем у својини Репу-
блике, без обзира на уписану катастарску културу у јавним 
евиденцијама,

2) да се у дијелу шуме или шумског земљишта у своји-
ни Републике (мање изоловане шуме, енклаве или полуен-
клаве шума или пољопривредног земљишта у оквиру шум-
ско-привредног подручја) не може организовати рационал-
но газдовање,

3) да шума или шумско земљиште у својини Републике 
које је предмет замјене не омета одрживо газдовање шума-
ма, прилаз путевима и ријекама,

4) да су шуме или шумско земљиште које су предмет 
замјене исте или приближне тржишне вриједности, или да 
је земљиште које се даје у замјену за земљиште у својини 
Републике веће тржишне вриједности, а то утврђује надле-
жни судски вјештак из предметне области којег ангажује 
подносилац приједлога замјене.

Члан 3.
(1) Поступак за замјену шума и шумског земљишта 

покреће се подношењем Приједлога за замјену шума и 
шумског земљишта (у даљем тексту: Приједлог).

(2) Приједлог подноси носилац права својине над шу-
мама и шумским земљиштем у приватној својини или ко-
рисник шума и шумског земљишта у својини Републике. 

(3) Приједлог се подноси Министарству пољопривре-
де, шумарства и водопривреде (у даљем тексту: Министар-
ство).

Члан 4.
(1) Приједлог садржи основне податке о парцелама које 

су предмет замјене (површина, квалитетна класа, локација, 
катастарска честица и катастарска општина).

(2) Уз Приједлог се прилажу:
1) лист непокретности (за катастарске општине у који-

ма је завршен поступак излагања непокретности),
2) земљишнокњижни извадак и посједовни лист (за ка-

тастарске општине у којима није завршен поступак излага-
ња непокретности),

3) копија катастарског плана,
4) мишљење јединице локалне заједнице уколико је 

земљиште које се тражи у замјену обухваћено спроведбе-
ним просторно-планским документима,

5) сагласност за замјену носиоца права својине над 
шумама и шумским земљиштем у приватној својини уко-
лико је подносилац Приједлога корисник шума и шумског 
земљишта у својини Републике, односно исту сагласност 
корисника шума и шумског земљишта у својини Републике 
уколико је подносилац Приједлога власник шума и шум-
ског земљишта у приватној својини.

(3) На достављеним копијама катастарских планова 
обавезна је ознака носилаца права својине или посједника 
свих граничних парцела, тј. парцела са којима предметна 
парцела граничи, и то и за парцелу која се нуди у замјену и 
за парцелу која се тражи у замјену.

Члан 5.
(1) Министарство разматра Приједлог и уколико посто-

ји интерес за замјену, упућује га у даљу процедуру.
(2) Уколико Министарство оцијени да нема интереса за 

замјену, о томе обавјештава подносиоца Приједлога.

Члан 6.
(1) За обављање стручних послова у вези са при-

купљањем документације и вођењем поступка замјене 

шума и шумског земљишта министар пољопривреде, шу-
марства и водопривреде (у даљем тексту: министар) име-
нује комисију.

(2) У поступку из става 1. овог члана комисија:
1) утврђује да ли је Приједлог потпун, ако утврди да 

није потпун, враћа га на допуну подносиоцу Приједлога,
2) утврђује испуњеност услова из члана 2. овог правил-

ника,
3) врши теренски увиђај на парцелама које су предмет 

замјене,
4) израђује записник на основу извршеног увиђаја,
5) након увиђаја на лицу мјеста израђује стручно ми-

шљење о испуњености услова за замјену шуме и шумског 
земљишта (у даљем тексту: мишљење),

6) обавља и друге радње неопходне у поступку замјене 
шума и шумског земљишта.

Члан 7.
(1) Ако је мишљење из члана 6. став 2. тачка 5) овог 

правилника позитивно, подносилац Приједлога доставља 
Министарству приједлог уговора о замјени шума и шум-
ског земљишта у својини Републике, који обавезно по-
длијеже нотарској обради.

(2) Ако из мишљења из члана 6. став 2. тачка 5) овог 
правилника произлази да нису испуњени услови за замје-
ну шуме и шумског земљишта у својини Републике, даља 
процедура замјене се не спроводи и о томе се обавјештава 
подносилац Приједлога.

(3) Прије достављања уговора из става 1. овог члана у 
даљу процедуру Министарство је дужно да прибави ми-
шљење Правобранилаштва Републике Српске о правној 
ваљаности уговора.

(4) Приједлог уговора из става 1. овог члана са 
мишљењем Правобранилаштва Републике Српске доста-
вља се Влади Републике Српске (у даљем тексту: Влада) 
ради давања сагласности.

(5) По добијеној сагласности Владе, министар и вла-
сник шуме и шумског земљишта у приватној својини 
закључују уговор о замјени шума и шумског земљишта у 
својини Републике.

Члан 8.
(1) Све трошкове који настану у поступку замјене шума 

и шумског земљишта сноси подносилац Приједлога.
(2) Уплате за трошкове из става 1. овог члана уплаћују 

се на рачун јавних прихода Републике.

Члан 9.
Надзор над извршењем уговора о замјени шума и шум-

ског земљишта врши Министарство.

Члан 10.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о условима и начину замјене шума и шумског 
земљишта у својини Републике (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 106/11, 19/14 и 99/14).

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.06.1-332-835/21 
18. августа 2021. године Министар,
Бања Лука Др Борис Пашалић, с.р.

1446
На основу члана 45. став 2. Закона о здравственој за-

штити (“Службени гласник Рeпублике Српске”, бр. 106/09 
и 44/15) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), ми-
нистар здравља и социјалне заштите, 16. августа 2021. го-
дине,  д о н о с и
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ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
УСЛОВИМА ЗА ПОЧЕТАК РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ 

УСТАНОВЕ

Члан 1.
У Правилнику о условима за почетак рада здравствене уста-

нове (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 53/17, 97/18 и 
99/19) послије члана 7. додаје се нови члан 7а, који гласи:

“Члан 7а.
(1) У просторији за интензивно лијечење за хируршке и 

нехируршке гране обезбјеђује се по једном пацијенту до 16 
електричних утичница за апарате који се налазе код кревета 
пацијента.

(2) У просторији из става 1. овог члана обезбјеђује се доток 
кисеоника са могућношћу конекције до три уређаја, односно до 
три електричне утичнице на један болеснички кревет.”.

Члан 2.
У члану 11. у ставу 1. послије ријечи: “прагова” додају 

се ријечи: “и степеница”.

Члан 3.
У члану 12. у ставу 1. ријечи: “санитарних чворова” за-

мјењују се ријечју: “тоалета”.

Члан 4.
У члану 13. у ставу 1. ријечи: “Санитарни чворови” за-

мјењују се ријечима: “Тоалети са претпросторима”.
У ставу 2. ријечи: “санитарним чворовима за пацијен-

те” замјењују се ријечима: “тоалетима са претпросторима 
из става 1. овог члана”.

У ставу 3. ријечи: “санитарни чвор” замјењују се 
ријечју: “тоалет”.

Члан 5.
У члану 16. испред ријечи: “Потребан кадар” додаје се 

број један у обостраној загради.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Изузетно од става 1. овог члана болница, односно 

специјална болница из хируршке области офталмологије 
не мора у радном односу са пуним радним временом имати 
доктора медицине - специјалисту анестезиологије, реани-
матологије и интензивне терапије.”.

Члан 6.
У члану 78. став 3. мијења се и гласи:
“(3) Уколико специјалистичка амбуланта физикалне ме-

дицине и рехабилитације обавља рехабилитацију пацијена-
та послије прележане болести (COVID-19) изазване новим 
вирусом корона (SARS-CoV-2), поред простора из става 1. 
овог члана, треба да има и просторију за респираторну ре-
хабилитацију површине 25 m².”.

Став 4. мијења се и гласи:
“(4) Специјалистичка амбуланта физикалне медицине и 

рехабилитације обезбјеђује приступ за несметано кретање 
лица са умањеним тјелесним способностима и лица кори-
сника инвалидских колица, у складу са прописима о услови-
ма за планирање и пројектовање објеката за несметано кре-
тање дјеце и лица са умањеним тјелесним способностима.”.

Послије става 4. додаје се нови став 5, који гласи:
“(5) У склопу специјалистичке амбуланте физикалне 

медицине и рехабилитације треба да се обезбиједи један 
тоалет за лица са умањеним тјелесним способностима и 
кориснике инвалидских колица.”.

Члан 7.
Члан 79. мијења се и гласи:
“(1) Специјалистичка амбуланта физикалне медицине 

и рехабилитације може да почне са радом и обављањем 
здравствене дјелатности ако има потребан кадар:

1) доктора медицине - специјалисту физикалне медици-
не и рехабилитације и

2) дипломираног физиотерапеута или дипломираног 
физиотерапеута и физиотерапеутског техничара.

(2) Уколико специјалистичка амбуланта физикалне ме-
дицине и рехабилитације обавља рехабилитацију пацијена-
та послије прележане болести (COVID 19) изазване новим 
вирусом корона (SARS-CoV-2), поред кадра из става 1. овог 
члана, треба да има и доктора медицине - специјалисту 
пулмологије или доктора медицине - специјалисту пнеумо-
физиологије, супспецијалисту пулмологије.”.

Члан 8.
У члану 80. послије става 1. додаје се нови став 2, који 

гласи:
“(2) Уколико специјалистичка амбуланта физикалне ме-

дицине и рехабилитације обавља рехабилитацију пацијена-
та послије прележане болести (COVID 19) изазване новим 
вирусом корона (SARS-CoV-2), поред опреме из става 1. 
овог члана, треба да има и:

1) апарат за спирометрију и
2) пулсни оксиметар.”.

Члан 9.
Послије члана 110. додају се нови чл. 110а, 110б. и 110в, 

који гласе:

“Члан 110а.
Специјалистичка амбуланта за анестезиjу и терапију 

бола може да почне са радом и обављањем здравствене дје-
латности ако има сљедећи простор:

1) ординацију површине 12 m²,
1) просторију за интервенције, површине 12 m²,
2) чекаоницу са отвореним пријемним пултом, површи-

не 10 m² и
3) два одвојена тоалета са претпросторима, укупне по-

вршине 6 m².

Члан 110б.
Специјалистичка амбуланта за анестезиjу и терапију 

бола може да почне са радом и обављањем здравствене дје-
латности ако има потребан кадар:

1) доктора медицине - специјалисту анестезиологије, 
реаниматологије и интензивне терапије и

2) дипломираног медицинара здравствене његе или ди-
пломирану медицинску сестру, или медицинску сестру, или 
медицинског техничара.

Члан 110в.
Специјалистичка амбуланта за анестезиjу и терапију 

бола може да почне са радом и обављањем здравствене дје-
латности ако има сљедећу опрему:

1) у ординацији:
1. радни сто,
2. столицу са подешавањем висине, са наслоном и точ-

кићима,
3. столицу са подешавањем висине, без наслона, за па-

цијента,
4. лежај за преглед пацијената, са степеником, 
5. покретни параван,
6. витрину,
7. рефлектор лампу, 
8. стетоскоп,
9. апарат за мјерење крвног притиска,
10. негатоскоп,
11. рачунар са штампачем,
12. вјешалицу, 
13. радну одјећу,
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14. канту за отпатке;
2) у просторији за интервенције: 
1. радни сто, 
2. столицу са подешавањем висине, са наслоном и точ-

кићима,
3. столицу са подешавањем висине, без наслона, за па-

цијента,
4. лежај за интервенције, са степеником,
5. покретни параван, 
6. витрину за инструменте и лијекове, са кључем,
7. стетоскоп,
8. апарат за мјерење крвног притиска са различитим 

ширинама манжетни,
9. покретни сто за касете и инструменте,
10. стерилизатор или аутоклав,
11. три хируршка сета - инструменти за шивање и обра-

ду ране,
12. добоше и касете за инструменте и санитетски ма-

теријал,
13. сет за реанимацију (ларингоскоп, амбу маска са ба-

лоном, ларингеална маска, тубус и ‘airway’),
14. апарат за кисеоник са резервном боцом, дозиметром 

и распршивачем,
15. комплет за терапију анафилактичког шока,
16. топломјер,
17. бубрежњак,
18. сталак за инфузију,
19. контејнер за игле,
20. аспиратор,
21. средства за привремену имобилизацију,
22. платнени центиметар, 
23. иригатор, 
24. фрижидер,
25. вагу са висиномјером,
26. инвалидска колица или носила,
27. преносни ЕКГ апарат,
28. апарат са дефибрилатором,
29. преносни комплет за артифицијелну вентилацију и 

одржавање проходности 
дисајних путева,
30. маске у разним величинама и амбу балон,
31. орофарингеалне, назофарингеалне и ендотрахеалне 

тубусе у различитим 
величинама,
32. ларингоскоп са три величине шпатула,
33. отварач за уста,
34. Магилова клијешта,
35. катетере за једнократну употребу,
36. прибор за пункцију,
37. прибор за локалну анестезију,
38. прибор за испирање желуца,
39. пулсни оксиметар,
40. хируршке рукавице,
41. вјешалицу, 
42. радну одјећу,
43. канту за отпатке;
3) у чекаоници:
1. пријемни пулт,
2. столицу са подешавањем висине, са наслоном и точ-

кићима,
3. телефон,

4. столицу или клупе за чекаоницу,
5. канту за отпатке.”.

Члан 10.
У члану 137. став 8. мијења се и гласи: 
“(8) Изузетно од става 1. тачка 14) овог члана, у дому 

здравља могу се ангажовати здравствени сарадници / здрав-
ствени радници по потреби (дипломирани социјални рад-
ник, дипломирани специјални едукатор и рехабилитатор 
- развојни поремећаји, дипломирани професор специјалне 
едукације и рехабилитације, дипломирани логопед, спе-
цијалиста логопедије или сурдоаудиологије, дипломирани 
медицинар радне терапије или дипломирани радни терапе-
ут и други).”.

Члан 11.
У члану 154. у ставу 2. послије ријечи: “неурохирур-

гија” додају се ријечи: “и кардиохирургија”.

Члан 12.
Послије члана 160. додаје се нови члан 160а, који гласи:

“Члан 160а.
Одјељење интензивне медицине за нехируршке гране 

може да почне са радом и обављањем здравствене дјелат-
ности ако има сљедећи простор:

1) собу за докторе медицине површине 6 m²,
2) собу за дипломиране медицинаре здравствене његе 

или дипломиране медицинске сестре или медицинске сес-
тре или медицинске техничаре површине 6 m²,

3) болесничке собе до четири кревета са грађевинском по-
вршином у једнокреветним и двокреветним собама најмање 
од 13 m² до 15 m² по једном кревету, а у трокреветним, чет-
ворокреветним или вишекреветним собама најмање 15 m² по 
једном кревету,

4) просторију за смјештај прљавог рубља површине 4 m²,
5) просторију за смјештај чистог рубља, површине 4 m²,
6) просторију за смјештај материјала за чишћење и де-

зинфекцију, површине 2 m²,
7) просторију за пријем и дистрибуцију хране, површи-

не 4 m²,
8) на сваких петнаест кревета један тоалет са умиваони-

ком, површине 2 m²,
9) на сваких петнаест кревета једно купатило са уми-

ваоником, кадом или туш-кабином и опремом за пренос 
и прање теже покретног болесника са приступом са трију 
страна, површине 6 m².”.

Члан 13.
У члану 167. у ставу 1. тачка 11) мијења се и гласи:
“11) у области урологије:
1. за одјељење: 
- доктора медицине - специјалисту урологије на девет 

болесничких кревета и 
- два дипломирана медицинара здравствене његе или 

дипломиране медицинске сестре или медицинске сестре 
или медицинска техничара, на пет болесничких кревета;

2. за операциону салу: 
- служба од 24 часа мора имати непрекидно на распо-

лагању: доктора медицине - специјалисту анестезиологије, 
реаниматологије и интензивне терапије; дипломираног ме-
дицинара здравствене његе или дипломирану медицинску 
сестру или медицинску сестру или медицинског техничара 
на један операциони сто; дипломираног медицинара здрав-
ствене његе или дипломирану медицинску сестру или меди-
цинску сестру или медицинског техничара за асистенцију на 
оперативном столу; два дипломирана медицинара здравстве-
не његе или дипломиране медицинске сестре или медицин-
ске сестре или медицинска техничара на један болеснички 
кревет у простору за припрему и буђење пацијента;”.

Тачка 15) мијења се и гласи:
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“15) у области оториноларингологије:
1. за одјељење: 
- доктора медицине - специјалисту оториноларинголо-

гије на десет болесничких кревета и 
- два дипломирана медицинара здравствене његе или 

дипломиране медицинске сестре или медицинске сестре 
или медицинска техничара на пет болесничких кревета;

 2. за операциону салу: 
- служба од 24 часа мора имати непрекидно на распо-

лагању: доктора медицине - специјалисту анестезиологије, 
реаниматологије и интензивне терапије; дипломираног ме-
дицинара здравствене његе или дипломирану медицинску 
сестру или медицинску сестру или медицинског техни-
чара на један операциони сто; дипломираног медицинара 
здравствене његе или дипломирану медицинску сестру или 
медицинску сестру или медицинског техничара за асистен-
цију на оперативном столу; два дипломирана медицинара 
здравствене његе или дипломиране медицинске сестре или 
медицинске сестре или медицинска техничара, на један 
болеснички кревет у простору за припрему и буђење па-
цијента;”.

Тачка 17) мијења се и гласи:
“17) у области офталмологије:
1. за одјељење: 
- доктора медицине - специјалисту офталмологије на 

десет болесничких кревета и 
- два дипломирана медицинара здравствене његе или 

дипломиране медицинске сестре или медицинске сестре 
или медицинска техничара, на пет болесничких кревета;

2. за операциону салу: 
- служба од 24 часа мора имати непрекидно на распо-

лагању: доктора медицине - специјалисту анестезиологије, 
реаниматологије и интензивне терапије; дипломираног ме-
дицинара здравствене његе или дипломирану медицинску 
сестру или медицинску сестру или медицинског техни-
чара на један операциони сто; дипломираног медицинара 
здравствене његе или дипломирану медицинску сестру или 
медицинску сестру или медицинског техничара за асистен-
цију на оперативном столу; два дипломирана медицинара 
здравствене његе или дипломиране медицинске сестре или 
медицинске сестре или медицинска техничара, на један 
болеснички кревет у простору за припрему и буђење па-
цијента;”.

Послије тачке 24) додаје се нова тачка 25), која гласи:
“25) у области интензивне медицине за нехируршке 

гране:
1. доктора медицине - специјалисту анестезиологије, 

реаниматологије и интензивне терапије и/или
2. доктора медицине - специјалисту интерне медицине 

или доктора медицине - специјалисту интерне медицине, 
супспецијалисту интензивне медицине, 

3. доктора медицине - специјалисту пнеумофизиологије 
или доктора медицине - специјалисту пулмологије, супспе-
цијалисту интензивне медицине, 

4. доктора медицине - специјалисту неурологије или 
доктора медицине - специјалисту неурологије, супспеција-
листу интензивне медицине, 

5. доктора медицине - специјалисту инфектологије или 
доктора медицине - специјалисту инфектологије, супспе-
цијалисту интензивне медицине и

6. једног дипломираног медицинара здравствене његе 
или дипломирану медицинску сестру, или медицинску сес-
тру, или медицинског техничара, на два пацијента.”.

У ставу 3. послије ријечи: “грудна хирургија” додају се 
ријечи: “и кардиохирургија”.

Члан 14.
У члану 175. у ставу 3. тачка 5) мијења се и гласи:
“5) одјељење кардиохирургије:

1. сет инструмената за микрохируршке операције,
2. апарат за екстракорпорални крвоток,
3. дефибрилатор са електрокардиографским монито-

ром,
4. интракардијални дефибрилатор,
5. пиштољ за затезање пластичних трака,
6. апарат за мјерење минутног волумена,
7. апарат за ултразвук - колор доплер са сондом за пре-

глед срца - ехокардиограф,
8. оксиметар са кожним пробама,
9. мјешач гасова за оксигенатор,
10. машину за топлу и хладну воду,
11. интрааортну балон пумпу.”.

Члан 15.
Послије члана 183. додаје се нови члан 183а, који гласи:
“Члан 183а.
Одјељење интензивне медицине за нехируршке гране 

може почети са радом и обављањем здравствене дјелатно-
сти ако има сљедећу опрему:

1) кревет по пацијенту, 
2) респиратор по пацијенту,
3) монитор за праћење виталних параметара по па-

цијенту,
4) најмање једну аспирациону пумпу по пацијенту,
5) кисеонични дозатор по пацијенту, 
6) инфузионе и перфузионе пумпе,
7) дефибрилатор,
8) електронски систем за праћење пацијента.”.

Члан 16.
У члану 200. послије става 4. додају се нови ст. 5. и 6, 

који гласе:
“(5) Уколико специјална болница за физикалну медици-

ну и рехабилитацију пружа услуге из дјелатности радиоло-
гије и/или баромедицине и/или лабораторијске дијагности-
ке (биохемије или имунологије), поред простора из ст. 1, 
2, 3. и 4. овог члана, треба да има и простор у складу са 
захтјевима за обављање наведених дјелатности, а који су 
прописани чл. 99, 108, 298. и 301. овог правилника.

(6) Уколико специјална болница за физикалну медици-
ну и рехабилитацију пружа услуге из дјелатности здрав-
ствене и палијативне његе, поред простора из ст. 1, 2, 3. и 
4. овог члана, треба да има и простор у складу са захтјеви-
ма за обављање наведене дјелатности, а који су прописани 
чланом 292. овог правилника.”.

Члан 17.
У члану 201. став 2. мијења се и гласи:
“(2) Изузетно од става 1. овог члана, специјална бол-

ница за физикалну медицину и рехабилитацију може анга-
жовати здравствене сараднике по потреби (дипломираног 
специјалног едукатора и рехабилитатора - развојни поре-
мећаји, дипломираног професора специјалне едукације и 
рехабилитације или дипломираног логопеда, специјалисту 
логопедије или сурдоаудиологије и друге).”.

Послије става 2. додају се нови ст. 3. и 4, који гласе:
“(3) Уколико специјална болница за физикалну медици-

ну и рехабилитацију пружа услуге из дјелатности радиоло-
гије и/или баромедицине и/или лабораторијске дијагности-
ке (биохемије или имунологије), поред кадра из става 1. 
овог члана, треба да има и кадар у складу са захтјевима за 
обављање наведених дјелатности, а који су прописани чл. 
100, 109, 299. и 302. овог правилника.

(4) Уколико специјална болница за физикалну медици-
ну и рехабилитацију пружа услуге из дјелатности здрав-
ствене и палијативне његе, поред кадра из става 1. овог чла-
на, треба да има и кадар у складу са захтјевима за обављање 
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наведене дјелатности, а који су прописани чланом 293. овог 
правилника.”.

Члан 18.
У члану 202. испред ријечи: “Специјална болница” до-

даје се број један у обостраној загради.
Послије става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:
“(2) Уколико специјална болница за физикалну медици-

ну и рехабилитацију пружа услуге из дјелатности радиоло-
гије и/или баромедицине и/или лабораторијске дијагности-
ке (биохемије или имунологије), поред опреме из става 1. 
овог члана, треба да има и опрему у складу са захтјевима за 
обављање наведених дјелатности, а који су прописани чл. 
101, 110, 300. и 303. овог правилника.

(3) Уколико специјална болница за физикалну медици-
ну и рехабилитацију пружа услуге из дјелатности здрав-
ствене и палијативне његе, поред опреме из става 1. овог 
члана, треба да има и опрему у складу са захтјевима за оба-
вљање наведене дјелатности, а који су прописани чланом 
294. овог правилника.”.

Члан 19.
У члану 206. ријечи: “хроничну психијатрију” за-

мјењују се ријечима: “акутну и/или хроничну”.

Члан 20.
У члану 207. у ставу 1. ријечи: “хроничну психијатрију” 

замјењују се ријечима: “акутну и/или хроничну”. 
Став 2. мијења се и гласи:
“(2) Изузетно од става 1. овог члана, специјална болни-

ца за акутну и/или хроничну психијатрију може ангажова-
ти здравствене сараднике / здравствене раднике по потреби 
(дипломираног специјалног едукатора и рехабилитатора 
- развојни поремећаји, дипломираног професора специјал-
не едукације и рехабилитације, дипломираног медицинара 
радне терапије или дипломираног радног терапеута и дру-
ге).”.

Члан 21.
У члану 208. ријечи: “хроничну психијатрију” за-

мјењују се ријечима: “акутну и/или хроничну”.

Члан 22.
У члану 238. у ставу 4. у тачки 5) ријеч: “три” замјењује 

се ријечју: “два”.

Члан 23.
Члан 255. мијења се и гласи:
“Клиника за кардиохирургију може да почне са радом и 

обављањем здравствене дјелатности ако има сљедећу опре-
му:

1) за рад специјалистичке, консултативне дјелатности 
клиника за кардиохирургију има опрему наведену у члану 
175. став 1. тачка 1) овог правилника;

2) за рад клиничког одјељења, поред опреме наведене 
у члану 175. став 1. тачка 2) овог правилника, то клиничко 
одјељење треба да има и:

1. операциони сто,
2. лампу операциону са сателитом,
3. апарат за анестезију са аутоматском вентилацијом 

плућа, аспирацијом и капнографијом,
4. опрему за анестезију,
5. апарат за екстракорпорални крвоток,
6. монитор за инвазивно праћење ЕКГ, ТА и пулса, са 

оксиметријом и капнографијом,
7. монитор за ЕКГ, ТА и пулс, са оксиметријом и кап-

нографијом,
8. дефибрилатор са електрокардиографским монито-

ром,
9. интракардијални дефибрилатор,
10. аспиратор вакуума, електрични,

11. пиштољ за затезање пластичних трака,
12. рендген апарат са ТВ ланцем, портабилни,
13. апарат за мјерење минутног волумена,
14. систем за стерилизацију,
15. апарат за ултразвук, колор доплер са сондом за пре-

глед срца - ехокардиограф,
16. апарат за ултразвук, колор доплер са сондом за пре-

глед великих крвних 
судова,
17. монитор за четири температуре,
18. оксиметар са кожним пробама,
19. мјешач гасова за оксигенатор,
20. електрокардиограф троканални,
21. гасни анализатор,
22. машину за топлу и хладну воду,
23. монитор - репетитор хемодинамских функција,
24. интрааортну балон пумпу,
25. апарат за ултразвук, колор доплер са сондом за пре-

глед крвних судова мозга - транскранијални доплер,
26. температурне сонде за мјерење езофагеалне темпе-

ратуре,
27. бронхоскоп фибероптички,
28. инфузиону пумпу,
29. душек за гријање пацијената,
30. гријач крви.”.

Члан 24.
У члану 263. у тачки 6) послије ријечи: “дефибрилатор” 

брише се ријеч: “и” и додаје се запета.
Послије тачке 7) додају се нове т. 8) и 9), које гласе:
“8) кревет по пацијенту и
9) електронски систем за праћење пацијента”.

Члан 25.
У члану 282. послије става 6. додаје се нови став 7, који 

гласи:
“(7) Уколико завод за физикалну медицину и рехабили-

тацију обавља рехабилитацију пацијената послије преле-
жане болести (COVID 19) изазване новим вирусом корона 
(SARS-CoV-2), поред простора из ст. 1, 2, 3. и 4. овог члана, 
треба да има и просторију за респираторну рехабилитацију 
површине 25 m².”.

Члан 26.
У члану 283. послије става 2. додаје се нови став 3, који 

гласи:
“(3) Уколико завод за физикалну медицину и рехабили-

тацију обавља рехабилитацију пацијената послије преле-
жане болести (COVID 19) изазване новим вирусом корона 
(SARS-CoV-2), поред кадра из става 1. овог члана, треба 
да има и доктора медицине - специјалисту пулмологије 
или доктора медицине - специјалисту пнеумофизиологије, 
супспецијалисту пулмологије.”.

Члан 27.
У члану 284. испред ријечи: “Завод” додаје се број један 

у обостраној загради.
Послије става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
“(2) Уколико завод за физикалну медицину и рехабили-

тацију обавља рехабилитацију пацијената послије преле-
жане болести (COVID 19) изазване новим вирусом корона 
(SARS-CoV-2), поред опреме из става 1. овог члана, треба 
да има и: 

1) апарат за спирометрију и
2) пулсни оксиметар.”.
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Члан 28.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/04-020-14/21
16. августа 2021. године Министар, 
Бања Лука Др Ален Шеранић, с.р.

1447
На основу члана 75. став 2. Закона о републичкој управи 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), члана 28. 
Закона о државним службеницима (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 118/08, 117/11, 37/12 и 57/16), члана 29. став 1. Уредбе 
о критеријумима за унутрашњу организацију и систематизацију 
радних мјеста у републичким органима управе Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 109/19), члана 9. 
Уредбе о катeгоријама и звањима државних службеника (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11) и члана 
10. Уредбе о радним мјестима намјештеника (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 и 8/11), министар за научно-
технолошки развој, високо образовање и информационо друштво, 
уз сагласност Владе Републике Српске,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 

УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 
РАДНИХ МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗА 
НАУЧНОТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ, ВИСОКО 

ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМАЦИОНО ДРУШТВО

Члан 1.
(1) У Правилнику о унутрашњој организацији и систематиза-

цији радних мјеста у Министарству за научнотехнолошки развој, 
високо образовање и информационо друштво (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 5/19, 98/19 и 15/20) члан 4. мијења се и 
гласи:

“За обављање послова и задатака из надлежности Министар-
ства образују се сљедеће организационе јединице:

1) посебне организационе јединице:
1. Кабинет министра;
2. Секретаријат са унутрашњим организационим јединицама:
- Одјељење за планирање, развој, аналитику и буџет,
- Одјељење за информисање и промоцију,
- Одсјек Фонд ‚Др Милан Јелић‘;
2) основне организационе јединице:
1. Ресор за научнотехнолошки развој са унутрашњим органи-

зационим јединицама:
- Одјељење за иновације и истраживање нових технологија,
- Одсјек за академску и истраживачку мрежу - SARNET,
- Одјељење за научноистраживачку дјелатност и међународну 

научнотехнолошку сарадњу, 
- Одјељење за научноистраживачке програме;
2. Ресор за високо образовање са унутрашњим организацио-

ним јединицама:
- Одјељење за осигурање квалитета и управљање високошкол-

ским установама,
- Одјељење за унапређење и развој студентског стандарда,
- Одсјек за стратешко планирање и финансирање високог 

образовања;
3. Ресор за информационо друштво са унутрашњим организа-

ционим јединицама:
- Одјељење за планирање, развој, инвестиције и координацију 

информатичких пројеката,
- Одјељење за информациону безбједност,
- Одјељење за управљање дигиталним идентитетима, 
- Одјељење за развој електронске управе.”.

Члан 2.
У члану 6. став 2. послије тачке 2. додаје се нова тачка 3, која 

гласи:
“3) Одсјек Фонд ‚Др Милан Јелић‘ обавља стручне послове 

додјељивања стипендија најталентованијим студентима из Репу-
блике Српске који студирају на I, II и III циклусу на универзите-
тима у Републици Српској, Босни и Херцеговини и иностранству, 

израда критеријума и мјерила додјељивања стипендија, припрема 
конкурса и праћење тока конкурса, обрада приспјелих пријава, 
припрема нацрта уговора са појединцем коме је одобрена стипен-
дија, намјенско праћење коришћења одобрених средстава, прати 
испуњеност уговорних обавеза стипендиста, учествује као посред-
ник у сарадњи између стипендиста и заинтересованих привредних 
субјеката (плаћене студентске праксе),  учествује у реализацији 
споразума и меморандума са другим институцијама које се баве 
стипендирањем талентованих студената, учествује у промоцији 
остварених резултата стипендиста у науци и умјетности, адми-
нистративно-технички послови за потребе експертских и других 
радних тијела које именује Министарство, припрема годишњих 
извјештаја, информација, препорука, анализа и других материјала 
по захтјеву укључујући и друге послове из дјелокруга Одсјека.”.

Члан 3.
У члану 7. став 2. тачка 3. подтачка 2. брише се.

Члан 4.
Члан 8. мијења се и гласи:
“(1) Ресор за високо образовање обавља сљедеће управне и 

стручне послове из надлежности Министарства: врши средњо-
рочно и дугорочно стратешко и финансијско планирање у области 
високог образовања и студентског стандарда, врши израду aнали-
тичко-информационих материјала о стању у високом образовању, 
прати и усаглашава прописе са ЕУ директивама и прописима, 
управља Јединственим информационим системом, прати и уче-
ствује у пројектима намијењеним реформи високог образовања, 
врши управни надзор над законитошћу рада и аката високошкол-
ских установа и установа студентског стандарда, сарађује са Аген-
цијом за високо образовање Републике Српске, Савјетом за високо 
образовање, Ректорском конференцијом, Конференцијом високих 
школа, институцијама БиХ и другим институцијама и тијелима 
из области високог образовања, спроводи мјере и активности на 
унапређењу интернационализације високог образовања, прати и 
координира финансирање јавних високошколских установа и јав-
них установа студентског стандарда, креира уписну политику на 
јавне високошколске установе, спроводи управне поступке осни-
вања високошколских установа и установа студентског стандарда, 
прати инфраструктурне пројекте у високом образовању, информи-
ше јавност о активностима Ресора за високо образовање.

(2) У оквиру Ресора за високо образовање образују се унутра-
шње организационе јединице:

1) Одјељење за осигурање квалитета и управљање високошкол-
ским установама обавља послове израде сложених аналитичко-ин-
формационих материјала о стању у  области високог образовања, 
води управни поступак издавања дозволе за рад висoкoшкoлских 
устaнoвa  и студиjских прoгрaмa, рад ван сједишта и нових члани-
ца, крeирa уписну пoлитику у склaду сa пoтрeбaмa тржиштa рaдa 
и у склaду сa стрaтeшким прaвцимa рaзвoja oбрaзoвaњa, прати 
коришћење и контролише расподјелу и утрошак буџетских сред-
става намијењених раду високошколских установа, води регистре 
и евиденције везане за студијске програме, наставнике, сарадни-
ке, кратке циклусе студија,  учествује у програмима и пројектима 
реформе високог образовања, врши упрaвни нaдзoр нaд зaкoни-
тoшћу рaдa и зaкoнитoшћу aкaтa висoкoшкoлских устaнoвa, даје 
стручна упутства и смјернице за рад високошколским установама, 
врши израду нормативних аката и стратешких докумената у обла-
сти високог образовања, врши административне послове за Савјет 
за високо образовање, даје информације заинтересованим лицима 
и јавности о високом образовању, учествује у изради стратешких 
докумената из области високог образовања, спроводи активности 
на унапређењу мобилности и интернационализације, обавља и 
друге послове из дјелокруга Одјељења.

2) Одјељење за унапређење и развoј студентског стандарда 
врши израду аналитичко-информационих материјала о стању у 
области студентског стандарда, израђује нормативне акте из обла-
сти студентског стандарда, води регистре везане за студентски 
стандард и студентска представничка тијела, води управни посту-
пак додјеле стипендија, врши финансирање и контролу расподјеле 
буџетских средстава за рад установа студентског стандарда, прати 
и координира инвестиционим пројектима изградње и реконструк-
ције установа студентског стандарда, прати и усклађује прописе 
са ЕУ директивама и другим међународним прописима, врши 
управни надзор над радом установа студентског стандарда, уче-
ствује у пројектима везаним за унапређење студентског стандарда, 
води поступак суфинанцирања програма и пројеката студентских 
представничких тијела, обавља и друге послове из дјелокруга 
Одјељења.

3) Одсјек за стратешко планирање и финансирање високог 
образовања припрема приједлог средњорочних и дугорочних стра-
тешких и планских докумената, Мреже високошколских установа 
и других финансијско-планских докумената у високом образовању, 
учествује у изради нормативних аката из области финансирања и 




