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У фреквенцијском подручју изнад 100 кHz морају бити испуњена сљедећа два захтјева:
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при чему је: 
Ef  – ефективна вриједност јачине електричног поља у V/m на фреквенцији f,
Eg,f  – гранична вриједност електричног поља у V/m на фреквенцији f (Прилог 2. Дио 1. и 2),
Eg2 – гранична вриједност јачине електричног поља, која за услове из Прилога 2. Дио 1. износи 87 V/m, а за услове из Прилога 2. 

Дио 2. износи 17,4 V/m,
Hf  – ефективна вриједност јачине магнетног поља у A/m на фреквенцији f,
Hg,f  – гранична вриједност јачине магнетног поља у A/m на фреквенцији f (Прилог 1. Дио 1. и 2),
Hg2 – гранична вриједност јачине магнетног поља, која за услове из Прилога 2. Дио 1. износи 0,73/f A/m, а за услове из Прилога 2. 

Дио 2. износи 0,146/f A/m.

У фреквенцијском подручју до 110 MHz морају бити испуњена сљедећа два захтјева:

,
2110

=10 1     
,

2110 
>1 1

при чему је: 
Ik – јачина струје кроз екстремитете на фреквенцији k,
IL,k – гранична вриједност за струје кроз екстремитете 45 mA,
In – јачина контактне струје на фреквенцији n,
IC,n – гранична вриједност за контактне струје на фреквенцији n ( Прилог 2. Дио 6. и 7).

1920
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, 10. октобра 2019. го-
дине,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА ЗА 

ПОЧЕТАК РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

Члан 1.
У Правилнику о условима за почетак рада здравствене 

установе (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 53/17 
и 97/18) у члану 111. став 2. брише се.

Досадашњи став 3. постаје став 2.

Члан 2.
Члан 112. мијења се и гласи:
“Специјалистичка амбуланта болести зуба и ендодон-

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

1) доктора стоматологије - специјалисту болести зуба 
и ендодонције или доктора стоматологије - специјалисту 
болести зуба и

2) зубног техничара или стоматолошку сестру или ди-
пломираног медицинара здравствене његе или дипломира-
ну медицинску сестру или медицинску сестру или меди-
цинског техничара.”.

Члан 3.
У члану 113. став 2. брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.

Члан 4.
У члану 114. став 2. брише се
Досадашњи став 3. постаје став 2.

Члан 5.
Члан 115. мијења се и гласи:
“Специјалистичка амбуланта парадонтологије и оралне 

медицине може да почне са радом и обављањем здравстве-
не дјелатности ако има потребан кадар:

1) доктора стоматологије - специјалисту парадонтоло-
гије и оралне медицине или доктора стоматологије специја-
листу болести уста и

2) зубног техничара или стоматолошку сестру или ди-
пломираног медицинара здравствене његе или дипломира-
ну медицинску сестру или медицинску сестру или меди-
цинског техничара.”.

Члан 6.
У члану 116. став 2. брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.

Члан 7.
У члану 117. став 2. брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.

Члан 8.
Члан 118. мијења се и гласи:
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“Специјалистичка амбуланта оралне хирургије може да 

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

1) доктора стоматологије - специјалисту оралне хирур-
гије, и

2) зубног техничара или стоматолошку сестру или ди-
пломираног медицинара здравствене његе или дипломира-
ну медицинску сестру или медицинску сестру или меди-
цинског техничара.”.

Члан 9.
У члану 119. став 2. брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.

Члан 10.
У члану 120. став 2. брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.

Члан 11.
Члан 121. мијења се и гласи:
“Специјалистичка амбуланта превентивне и дјечје сто-

матологије може да почне са радом и обављањем здрав-
ствене дјелатности ако има потребан кадар:

1) доктора стоматологије - специјалисту превентивне и 
дјечје стоматологије и

2) зубног техничара или стоматолошку сестру или ди-
пломираног медицинара здравствене његе или дипломира-
ну медицинску сестру или медицинску сестру или меди-
цинског техничара.”.

Члан 12.
У члану 122. став 2. брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.

Члан 13.
У члану 123. став 2. брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.

Члан 14.
Члан 124. мијења се и гласи:
“Специјалистичка амбуланта стоматолошке протетике 

може да почне са радом и обављањем здравствене дјелат-
ности ако има потребан кадар:

1) доктора стоматологије - специјалисту стоматолошке 
протетике и

2) зубног техничара или стоматолошку сестру или ди-
пломираног медицинара здравствене његе или дипломира-
ну медицинску сестру или медицинску сестру или меди-
цинског техничара.”.

Члан 15.
У члану 125. став 2. брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.

Члан 16.
У члану 126. став 2. брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.

Члан 17.
Члан 127. мијења се и гласи:
“Специјалистичка амбуланта ортопедије вилице може 

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

1) доктора стоматологије - специјалисту ортопедије ви-
лице и

2) зубног техничара или стоматолошку сестру или ди-
пломираног медицинара здравствене његе или дипломира-
ну медицинску сестру или медицинску сестру или меди-
цинског техничара.”.

Члан 18.
У члану 128. став 2. брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.

Члан 19.
У члану 129. став 2. брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.

Члан 20.
Члан 130. мијења се и гласи:
“Специјалистичка амбуланта максилофацијалне хирур-

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

1) доктора стоматологије - специјалисту максилофа-
цијалне хирургије или доктора медицине - специјалисту 
максилофацијалне хирургије и

2) стоматолошку сестру или дипломираног медицинара 
здравствене његе или дипломирану медицинску сестру или 
медицинску сестру или медицинског техничара.”.

Члан 21.
У члану 131. став 2. брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.

Члан 22.
У члану 132. став 2. брише се.
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3.

Члан 23.
Члан 133. мијења се и гласи:
“Стоматолошка амбуланта може да почне са радом и 

обављањем здравствене дјелатности ако има потребан ка-
дар:

1) доктора стоматологије и
2) зубног техничара или стоматолошку сестру или ди-

пломираног медицинара здравствене његе или дипломира-
ну медицинску сестру или медицинску сестру или меди-
цинског техничара.”.

Члан 24.
У члану 134. став 2. брише се.
Досадашњи став 3. постаје став 2.

Члан 25.
У члану 135. став 1. тачка 9) брише се.
Досадашње т. 10), 11), 12), 13), 14), 15) и 16) постају т. 

9), 10), 11), 12), 13), 14) и 15).

Члан 26.
У члану 137. став 1. тачка 12) мијења се и гласи:
“12) за рендген снимање зуба - дипломираног медици-

нара из области радиолошке дијагностике и технологије 
или рендген техничара.”.

Члан 27.
У члану 138. став 1. тачка 9) мијења се и гласи:
“9) за рендген снимање зуба - рендген апарат за сни-

мање зуба.”.

Члан 28.
Члан 307. мијења се и гласи:
“Лабораторија у области стоматологије која пружа 

услуге рендген снимања зуба може да почне са радом и оба-
вљањем здравствене дјелатности ако има сљедећи простор:

1) просторију за смјештај рендген апарата чија је повр-
шина варијабилна и детерминисана техничким захтјевима 
рендген апарата,

2) чекаоницу, површине 10 m² и
3) два одвојена тоалета са претпросторима, површине 

6 m².”.
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Члан 29.
Члан 308. мијења се и гласи:
“Лабораторија у области стоматологије која пружа 

услуге рендген снимања зуба може да почне са радом и оба-
вљањем здравствене дјелатности ако има потребан кадар 
- дипломираног медицинара из области радиолошке дијаг-
ностике и технологије или рендген техничара.”.

Члан 30.
Члан 309. мијења се и гласи:
“Лабораторија у области стоматологије која пружа 

услуге рендген снимања зуба може да почне са радом и оба-
вљањем здравствене дјелатности ако има сљедећу опрему 
- рендген апарат за снимање зуба.”.

Члан 31.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/04-020-24/19
10. октобра 2019. године Министар,
Бањалука Др Ален Шеранић, с.р.

1921
На основу члана 94. став 3. 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, 20. јуна 2019. године,  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О СПРОВОЂЕЊУ 

КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

Члан 1.
У Правилнику о спровођењу континуиране едукације 

(“Службени гласник Републике Српске”, број 59/16) у чла-
ну 4. у ставу 2. у тачки 9) ријеч: “и” и тачка 10) бришу се и 
додаје се тачка.

Ст. 4, 5. и 6. бришу се.

Члан 2.
Члан 5. брише се.

Члан 3.
Члан 6. мијења се и гласи:
“(1) Након сваког успјешно реализованог програма, ор-

ганизатор доставља извјештај о реализацији надлежној ко-
мори, у року од 15 дана од дана реализације тог програма.

(2) Извјештај из става 1. овог члана садржи сљедеће 
податке:

1) датум и број програма,
2) списак предавача и учесника,
3) додијељени број бодова за предаваче и учеснике,
4) резултате евалуације спроведеног програма.”.

Члан 4.
Чл. 7. и 8. бришу се.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/04-020-11/19
20. јуна 2019. године Министар,
Бањалука Др Ален Шеранић, с.р.

1922
На основу члана 15. став 6. Закона о рударству (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, број 62/18) и члана 76. 

став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18), министар енергетике и 
рударства  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ОДОБРАВАЊУ ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ ПОЉА

Члан 1.
Овим правилником прописују се поступак одобравања 

експлоатационог поља и начин вођења евиденције о одо-
бреним експлоатационим пољима.

Члан 2.
Под експлоатационим пољем у смислу овог правилника 

подразумијева се простор у коме су овјерене резерве мине-
ралне сировине, простор планиран за одлагање минералне 
сировине, откривке и јаловине, као и простор планиран за 
изградњу рударских објеката прописаних Законом о рудар-
ству.

Члан 3.
(1) Експлоатационо поље ограничено је одговарајућим 

полигоним линијама на површини терена и простире се до 
пројектоване дубине експлоатације.

(2) Лежишта минералних сировина могу се подијелити 
на више експлоатационих поља.

(3) Границе експлоатационог поља обавезно се обиље-
жавају међним биљегама на терену.

Члан 4.
Експлоатационо поље подземних вода, нафте и земног 

гаса обухвата простор на коме се налазе експлоатациона 
бушотина, каптажа или водозахват, као и друге објекте који 
се користе у сврху експлоатације подземних вода, нафте и 
земног гаса.

Члан 5.
(1) Уз захтјев за одобравање граница експлоатационог 

поља концесионар прилаже:
1) уговор о концесији за експлоатацију минералних си-

ровина,
2) ситуациону карту у одговарајућој размјери са уцрта-

ним границама експлоатационог поља, чије су тачке озна-
чене арапским редним бројевима и контурама утврђених 
резерви чврстих минералних сировина, јавним саобраћај-
ницама и другим објектима који се налазе на том пољу и 
јасно видљивим границама и ознакама катастарских пар-
цела у писаној и дигиталној форми, коју је овјерило правно 
лица које посједује лиценцу за рударска геодетска мјерења 
и израду рударских планова,

3) рјешење о резервама минералне сировине које је 
овјерило Министарство енергетике и рударства (у даљем 
тексту: Министарство).

(2) Министарство може, поред документације из става 
1. овог члана, тражити да концесионар достави и другу до-
кументацију, зависно од минералне сировине и предложе-
ног експлоатационог поља.

Члан 6.
(1) Након пријема уредног захтјева са прилозима, ми-

нистар енергетике и рударства (у даљем тексту: министар) 
именује Комисију за одређивање граница експлоатационог 
поља (у даљем тексту: Комисија), која врши преглед на 
лицу мјеста.

(2) О прегледу на лицу мјеста Министарство обавјешта-
ва надлежни орган јединице локалне самоуправе, заинтере-
сована привредна друштва и друге органе, најкасније осам 
дана прије одржавања прегледа.

Члан 7.
(1) Након извршеног прегледа из члана 6. овог правил-

ника, Комисија сачињава записник о прегледу, у који уноси: 
приговоре, захтјеве, односно приједлоге заинтересованих 




