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- виши лабораторијски техничар или лабораториј-
ски техничар, и 

- праља лабораторијског посуђа.". 

Члан 2. 
Члан 59. мијења се и гласи: 

"Члан 59. 
За дјелатност радиолошке дијагностике, поред опреме, 

лијечничка ординација треба имати слиједећу опрему: 
рендгенски апарат за снимање, трофазни са 6 - 12 
исправљача јачине 750 - 1000 мА, те 125 - 150 кВ, 
електронски појачивач слике и ТВ ланац или друге 
дијагностичке уређаје који се користе у рендгенологији, стол 
за рендгенске прегледе, опрему за тамну комору са уређајем 
за развијање и сушење филма (ако је то нужно за рад), 
негатоскоп, оловне и кончане рукавице за преглед, оловне 
наочале и прегачу, филмски дозиметар и одговарајућу 
оловну заштиту за пацијента, те прибор за интраваскуларно, 
перорално и перректално давање средстава, као и комплет за 
анти шок терапију. 

За вршење послова ултразвучне дијагностике потребно 
је имати УЗВ апарат са одговарајућим сондама, најмање 
двије сонде: линерану и секторску и лежајем за преглед 
пацијента.". 

Члан 3. 
У члану 86. иза става 3. додаје се нови став 4. који 

гласи: 
"Изузетно, уколико поликлиника није регистрована за 

вршење лабораторијске дјелатности/дијагностике, може 
организовати приручни лабораториј за властите потребе". 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 

Члан 4. 
Члан 123. мијења се и гласи: 

"Члан 123. 
Конвенционалну Ртг дијагностику и ултразвучну 

дијагностику обезбјеђује радни тим: специјалист 
радиолошке дијагностике, дипломирани инжењер 
радиологије или виши радиолошки техничар. 

Уколико поликлиника врши дијагностику из члана 122. 
овог правилника исту може вршити у оквиру радног тима из 
става 1. овог члана.". 

Члан 5. 
У члану 147. став (1) тачка 3) подстав 4. бришу се 

ријечи "и детектор откуцаја срца чеда". 

Члан 6. 
У члану 212. број "38" замјењује се бројем "50". 

Члан 7. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 
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Na osnovu člana 44. stav 3. Zakona o apotekarskoj 

djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10), 
federalni ministar zdravstva donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENI PRAVILNIKA O BLIŽIM KRITERIJIMA ZA 

IZBOR LIJEKOVA, POSTUPKU I NAČINU IZRADE 
LISTE LIJEKOVA FONDA SOLIDARNOSTI 

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KAO I 
KORIŠTENJA LIJEKOVA SA LISTE LIJEKOVA FONDA 

SOLIDARNOSTI FEDERACIJE BOSNE I 
HERCEGOVINE 

Član 1. 
U Pravilniku o bližim kriterijima za izbor lijekova, 

postupku i načinu izrade Liste lijekova Fonda solidarnosti 
Federacije Bosne i Hercegovine, kao i korištenja lijekova s Liste 
lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine 
("Službene novine Federacije BiH", br. 36/11 i 60/12), u članu 
11. tačka 4), briše se. 

Tač. 5) i 6) postaju tač. 4) i 5). 

Član 2. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
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Na temelju članka 44. stavak 3. Zakona o apotekarskoj 

djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10), 
federalni ministar zdravstva donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENI PRAVILNIKA O BLIŽIM KRITERIJIMA ZA 

IZBOR LIJEKOVA, POSTUPKU I NAČINU IZRADE 
LISTE LIJEKOVA FONDA SOLIDARNOSTI 

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KAO I 
KORIŠTENJA LIJEKOVA S LISTE LIJEKOVA FONDA 

SOLIDARNOSTI FEDERACIJE BOSNE I 
HERCEGOVINE 

Članak 1. 
U Pravilniku o bližim kriterijima za izbor lijekova, 

postupku i načinu izrade Liste lijekova Fonda solidarnosti 
Federacije Bosne i Hercegovine, kao i korištenja lijekova s Liste 
lijekova Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine 
("Službene novine Federacije BiH", br. 36/11 i 60/12), u članku 
11. točka 4), briše se. 

Toč. 5) i 6) postaju toč. 4) i 5). 

Članak 2. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH". 
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На основу члана 44. став 3. Закона о апотекарској 

дјелатности ("Службене новине Федерације БиХ", број 
40/10), федерални министар здравства доноси 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

