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На основу члана 49. став (4), а у вези са чланом 70. 

тачка е) Закона о лијечењу неплодности биомедицински 
потпомогнутом оплодњом ("Службене новине Федерације 
БиХ", број 59/18), федерални министар здравства доноси 

ПРАВИЛНИК 
О САДРЖАЈУ ОБРАСЦА ЗАПИСНИКА О 

УНИШТЕЊУ ПОЛНИХ ЋЕЛИЈА, ПОЛНИХ ТКИВА, 
ОДНОСНО ДЕХИДРИРАЊУ ЕМБРИОНА, НАКОН 

ПОВЛАЧЕЊА ПРИСТАНКА ДАРИВАОЦА 

Члан 1. 
(Предмет) 

Овим правилником прописује се садржај обрасца 
записника о уништењу полних ћелија, полних ткива, 
односно ембриона након повлачења пристанка дариваоца. 

Члан 2. 
(Образац записника) 

(1) Уколико брачни, односно ванбрачни партнери опозову 
дату изјаву за чување полних ћелија и полних ткива у 
смислу члана 48. ст. (1), (2) и (4) Закона о лијечењу 
неплодности биомедицински потпомогнутом 
оплодњом ("Службене новине Федерације БиХ", број 
59/18), полне ћелије и полна ткива се одбацују, а рани 
ембриони се искључују из сваког даљњег поступка. 

(2) О поступцима из става (1) овог члана сачињава се 
записник на Обрасцу: "Записник о уништењу полних 
ћелија, полних ткива, односно дехидрирању ембриона, 
након повлачења пристанка дариваоца", који се налази 
у Прилогу 1. овог правилника и чини његов саставни 
дио. 

(3) Копија записника из става (2) овог члана уручује се 
брачним, односно ванбрачним партнерима. 

(4) Брачни, односно ванбрачни партнери, на захтјев, могу 
присуствовати поступцима из става (1) овог члана. 

Члан 3. 
(Усклађивање рада здравствених установа) 

Здравствене установе дужне су у року од шест мјесеци 
од дана ступања на снагу овог правилника ускладити свој 
рад са одредбама овог правилника. 

Члан 4. 
(Ступање на снагу) 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 
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Na osnovu člana 49. stav (4), a u vezi sa članom 70. tačka 

e) Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom 
oplodnjom ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/18), 
federalni ministar zdravstva donosi 

PRAVILNIK 
O SADRŽAJU OBRASCA ZAPISNIKA O UNIŠTENJU 

POLNIH ĆELIJA, POLNIH TKIVA, ODNOSNO 
DEHIDRIRANJU EMBRIONA, NAKON POVLAČENJA 

PRISTANKA DARIVAOCA 

Član 1. 
(Predmet) 

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj obrasca zapisnika o 
uništenju polnih ćelija, polnih tkiva, odnosno embriona nakon 
povlačenja pristanka darivaoca. 

Član 2. 
(Obrazac zapisnika) 

(1) Ukoliko bračni, odnosno vanbračni partneri opozovu datu 
izjavu za čuvanje polnih ćelija i polnih tkiva u smislu člana 
48. st. (1), (2) i (4) Zakona o liječenju neplodnosti 
biomedicinski potpomognutom oplodnjom ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 59/18), polne ćelije i polna 

tkiva se odbacuju, a rani embrioni se isključuju iz svakog 
daljnjeg postupka. 

(2) O postupcima iz stava (1) ovog člana sačinjava se zapisnik 
na Obrascu: "Zapisnik o uništenju polnih ćelija, polnih 
tkiva, odnosno dehidriranju embriona, nakon povlačenja 
pristanka darivaoca", koji se nalazi u Prilogu 1. ovog 
pravilnika i čini njegov sastavni dio. 

(3) Kopija zapisnika iz stava (2) ovog člana uručuje se 
bračnim, odnosno vanbračnim partnerima. 

(4) Bračni, odnosno vanbračni partneri, na zahtjev, mogu 
prisustvovati postupcima iz stava (1) ovog člana. 

Član 3. 
(Usklađivanje rada zdravstvenih ustanova) 

Zdravstvene ustanove dužne su u roku od šest mjeseci od 
dana stupanja na snagu ovog pravilnika uskladiti svoj rad sa 
odredbama ovog pravilnika. 

Član 4. 
(Stupanje na snagu) 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
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Na temelju članka 49. stavak (4), a u svezi sa člankom 70. 

točka e) Zakona o liječenju neplodnosti biomedicinski 
pomognutom oplodnjom ("Službene novine Federacije BiH", 
broj 59/18), federalni ministar zdravstva donosi 

PRAVILNIK 
O SADRŽAJU OBRASCA ZAPISNIKA O UNIŠTENJU 
SPOLNIH STANICA, SPOLNIH TKIVA, ODNOSNO 

DEHIDRIRANJU ZAMETKA, NAKON POVLAČENJA 
PRISTANKA DARIVATELJA 

Članak 1. 
(Predmet) 

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj obrasca zapisnika o 
uništenju spolnih stanica, spolnih tkiva, odnosno zametaka nakon 
povlačenja pristanka darivatelja. 

Članak 2. 
(Obrazac zapisnika) 

(1) Ukoliko bračni, odnosno izvanbračni partneri opozovu datu 
izjavu za čuvanje spolnih stanica i spolnih tkiva u smislu 
članka 48. st. (1), (2) i (4) Zakona o liječenju neplodnosti 
biomedicinski pomognutom oplodnjom ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 59/18), spolne stanice i spolna tkiva 

se odbacuju, a rani zametci se isključuju iz svakog daljnjeg 
postupka. 

(2) O postupcima iz stavka (1) ovog članka sačinjava se 
zapisnik na Obrascu: "Zapisnik o uništenju spolnih stanica, 
spolnih tkiva, odnosno dehidriranju zametka, nakon 
povlačenja pristanka darivatelja", koji se nalazi u Privitku 1. 
ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio. 

(3) Kopija zapisnika iz stavka (2) ovog članka uručuje se 
bračnim, odnosno izvanbračnim partnerima. 

(4) Bračni, odnosno izvanbračni partneri, na zahtjev, mogu 
prisustvovati postupcima iz stavka (1) ovog članka. 

Članak 3. 
(Usklađivanje rada zdravstvenih ustanova) 

Zdravstvene ustanove dužne su u roku od šest mjeseci od 
dana stupanja na snagu ovog pravilnika uskladiti svoj rad sa 
odredbama ovog pravilnika. 

Članak 4. 
(Stupanje na snagu) 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u 
"Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 02-02-0136-1/20 
04. veljače 2020. godine 

Sarajevo
Ministar 

Doc. dr. Vjekoslav Mandić, v. r.
 

  



Број 11 - Страна 130 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Сриједа, 12. 2. 2020. 

 

 
 

  


