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Добијање и дозирање 
озона и раствора озона 
у постројењу за прераду 
воде

Дезинфекција и окси-
дација

У случају примјене поступ-
ка изван погона за прераду 
воде, потребно је обратити 
пажњу на граничну вријед-
ност за трихалогенметане 
(THM) код крајњег потро-
шача. Овај поступак дезин-
фекције није примјењив за 
одржавање способности 
дезинфекције у водоводној 
мрежи.

1) Код примјене поступка за дезинфекцију површинске воде или воде условљене површинским водама обратити пажњу да се честице 
уклоне у највећој могућој мјери прије дезинфекције, при чему је циљ постићи показатеље мутноће након процеса уклањања честица 
између 0,1–0,2 FNU или испод тога.

1574
На основу члана 24. став 5. Закона о апотекарској дје-

латности (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
119/08, 1/12 и 33/14) 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  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА 

ПРОПИСИВАЊА И ИЗДАВАЊА ЛИЈЕКА

Члан 1.
У Правилнику о условима прописивања и издава-

ња лијека (“Службени гласник Републике Српске”, број 
116/12) у члану 6. у ставу 4. тачка б) мијења се и гласи:

“б) код хроничног обољења или стања због дуготрај-
не употребе прописује се доза потребна за лијечење до 90 
дана.”.

У ставу 7. ријеч: “седам” замјењује се бројем: “15”, а 
послије става 7. додаје се нови став 8, који гласи:

“(8) Приликом прописивања терапије доктор је дужан 
да упозори пацијента о значају рецепта као јавне исправе и 
начину преузимања лијека у апотеци.”.

Члан 2.
Члан 7. брише се.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/07-020-35/17
31. августа 2017. године Министар,
Бањалука Др Драган Богданић, с.р.

1575
На основу члана 55. став 4. Закона о социјалној заштити 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 37/12 и 90/16) 
и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар здравља и социјалне 
заштите, 15. августа 2017. године,  д о н о с и

УПУТСТВО
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ САВЈЕТОВАЊА

1. Овим упутством утврђује се начин остваривања са-
вјетовања.

2. Савјетовање се спроводи на начин да стручни радник 
сачини индивидуални план рада са корисником.

3. Савјетовање може бити:
1) индивидуално савјетовање,
2) савјетовање пара,
3) породично савјетовање,
4) групно савјетовање.

4. Дужина трајања савјетовања из тачке 3. овог упут-
ства je од 30 до 60 минута.

5. Укупан процес савјетовања траје најдуже четири са-
вјетовања.

6. Индивидуални план савјетовања садржи план актив-
ности с циљем рјешавања насталих проблема корисника.

7. Индивидуални план савјетовања са корисником садр-
жи: идентификовани проблем, општи циљ, задатке, актив-
ности, услуге, мјере, очекиване исходе, носиоце активно-
сти, временски оквир, рок за преиспитивање индивидуал-
ног плана савјетовања и друге напомене важне за његову 
реализацију, податке о лицу које је пружило савјетовање и 
кориснику.

8. Образац индивидуалног плана рада са корисником 
налази се у Прилогу овог упутства, који чини његов састав-
ни дио.

9. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/05-052-46/17
15. августа 2017. године Министар,
Бања Лука Др Драган Богданић, с.р.

ПРИЛОГ

Индивидуални план рада савјетовања са корисником

Општи циљ:

_________________________________________________
Очекива-
ни исходи:

Задатак/активност/
услуга/мјера:

Носилац 
активности:

Временски 
оквир:

1) 1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

Напомене (уписати рок за преиспитивање индивидуалног плана 
рада и друге напомене важне за његову реализацију): 

Подаци о пружаоцу услуга и кориснику савјетовања

Пружалац услуга, име, презиме 
и занимање

Корисник савјетовања, име и 
презиме

Потпис пружаоца услуга Потпис корисника савјетовања
_____________________ ___________________________
_____________________ ___________________________
_____________________ ___________________________




