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198 
На основу члана 18. став (2), а у вези са чланом 70. 

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

ПРАВИЛНИК 
О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЈЕДИНСТВЕНОГ 

РЕГИСТРА ОВЛАШТЕНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ 
УСТАНОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСТУПАКА 

БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТЕ ОПЛОДЊЕ 

ПОГЛАВЉЕ I - ОСНОВНА ОДРЕДБА 

Члан 1. 
(Предмет) 

Овим правилником прописују се садржај и начин 
вођења јединственог регистра овлаштених здравствених 
установа за обављање поступака биомедицински потпомо-
гнуте оплодње на територији Федерације Босне и Херцего-
вине (у даљњем тексту: Регистар). 

ПОГЛАВЉЕ II - САДРЖАЈ И НАЧИН ВОЂЕЊА 
РЕГИСТРА 

Члан 2. 
(Садржај Регистра) 

(1) Регистар из члана 1. овог правилника садржи сљедеће 
податке: 
a) Назив здравствене установе; 
b) Адреса, општина, телефон, факс, е-маил адреса; 
c) Име и презиме директора здравствене установе; 
d) Рјешење о регистрацији здравствене установе код 

надлежног суда; 
e) Рјешење о испуњавању услова кадра, простора и 

опреме здравствене установе издато од овлаште-
ног министарства здравства у складу са Законом о 
здравственој заштити ("Службене новине 
Федерације БиХ", бр. 46/10 и 75/13) и прописима 
донесеним на основу тог закона; 

f) Рјешење Федералног министарства здравства о 
дозволи за обављање поступака биомедицински 
потпомогнуте оплодње; 

g) Подаци одговорне особе/а за обављање поједи-
начних поступака биомедицински потпомогнуте 
оплодње; 

h) Тим биомедицинских стручњака (име и презиме 
здравствених радника и здравствених сарадника 

са назначеним академским и стручним звањем, те 
бројем и датумом издане лиценце за самосталан 
рад), и 

i) Радно вријеме. 
(2) Образац за уношење података из става (1) овог члана у 

Регистар саставни је дио овог правилника (Прилог 1.). 

Члан 3. 
(Вођење Регистра) 

(1) Федерално министарство здравства (у даљњем тексту: 
Министарство) води Регистар свих овлаштених 
здравствених установа које имају дозволу за рад издату 
од федералног министра здравства сагласно Закону о 
лијечењу неплодности биомедицински потпомогнутом 
оплодњом ("Службене новине Федерације БиХ", број 
59/18) и прописима донесеним на основу тог закона. 

(2) Министарство је дужно сваку измјену насталу у смислу 
чл. 13., 14. и 15. Закона уписати у Регистар. 

(3) Регистар се води у електронској форми и садржи 
податке из члана 2. овог правилника структуисане на 
начин прописан у Обрасцу из става (2) члана 2. овог 
правилника. 

Члан 4. 
(Овлаштени службеник за вођење Регистра) 

Упис података, измјене, допуне и брисање података у 
Регистру обавља овлаштени службеник Министарства, 
именован посебним рјешењем федералног министра 
здравства. 

Члан 5. 
(Објављивање Регистра) 

(1) Регистар се објављује на службеној интернет страници 
Министарства. 

(2) Подаци у Регистру ажурирају се свака три мјесеца, а по 
потреби и раније. 

ПОГЛАВЉЕ III - ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 6. 
(Ступање на снагу) 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

Број 02-02-0137-1/20 
04. фебруарa 2020. године 

Сарајево
Министар 

Доц. др Вјекослав Мандић, с. р.
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Na osnovu člana 18. stav (2), a u vezi sa članom 70. tačka 

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

PRAVILNIK 
O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG 

REGISTRA OVLAŠTENIH ZDRAVSTVENIH 
USTANOVA ZA OBAVLJANJE POSTUPAKA 

BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE 

POGLAVLJE I. OSNOVNA ODREDBA 

Član 1. 
(Predmet) 

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i način vođenja 
jedinstvenog registra ovlaštenih zdravstvenih ustanova za 
obavljanje postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje na 
teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: 
Registar). 

POGLAVLJE II. SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA 
REGISTRA 

Član 2. 
(Sadržaj Registra) 

(1) Registar iz člana 1. ovog pravilnika sadrži sljedeće podatke: 
a) Naziv zdravstvene ustanove; 
b) Adresa, općina, telefon, faks, e-mail adresa; 
c) Ime i prezime direktora zdravstvene ustanove; 
d) Rješenje o registraciji zdravstvene ustanove kod 

nadležnog suda; 
e) Rješenje o ispunjavanju uvjeta kadra, prostora i 

opreme zdravstvene ustanove izdato od ovlaštenog 
ministarstva zdravstva u skladu sa Zakonom o 
zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije 
BiH", br. 46/10 i 75/13) i propisima donesenim na 
osnovu tog zakona; 

f) Rješenje Federalnog ministarstva zdravstva o dozvoli 
za obavljanje postupaka biomedicinski potpomognute 
oplodnje; 

g) Podaci odgovorne osobe/a za obavljanje pojedinačnih 
postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje; 

h) Tim biomedicinskih stručnjaka (ime i prezime zdrav-
stvenih radnika i zdravstvenih saradnika sa naznače-
nim akademskim i stručnim zvanjem, te brojem i 
datumom izdane licence za samostalan rad), i 

i) Radno vrijeme. 
(2) Obrazac za unošenje podataka iz stava (1) ovog člana u 

Registar sastavni je dio ovog pravilnika (Prilog 1.). 

Član 3. 
(Vođenje Registra) 

(1) Federalno ministarstvo zdravstva (u daljnjem tekstu: 
Ministarstvo) vodi Registar svih ovlaštenih zdravstvenih 
ustanova koje imaju dozvolu za rad izdatu od federalnog 
ministra zdravstva saglasno Zakonu o liječenju neplodnosti 
biomedicinski potpomognutom oplodnjom ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 59/18) i propisima donesenim 
na osnovu tog zakona. 

(2) Ministarstvo je dužno svaku izmjenu nastalu u smislu čl. 
13., 14. i 15. Zakona upisati u Registar. 

(3) Registar se vodi u elektronskoj formi i sadrži podatke iz 
člana 2. ovog pravilnika struktuirane na način propisan u 
Obrascu iz stava (2) člana 2. ovog pravilnika. 

Član 4. 
(Ovlašteni službenik za vođenje Registra) 

Upis podataka, izmjene, dopune i brisanje podataka u 
Registru obavlja ovlašteni službenik Ministarstva, imenovan 
posebnim rješenjem federalnog ministra zdravstva. 

Član 5. 
(Objavljivanje Registra) 

(1) Registar se objavljuje na službenoj internet stranici 
Ministarstva. 

(2) Podaci u Registru ažuriraju se svaka tri mjeseca, a po 
potrebi i ranije. 

POGLAVLJE III. PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA 

Član 6. 
(Stupanje na snagu) 

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

Broj 02-02-0137-1/20 
04. februara 2020. godine 

Sarajevo
Ministar 

Doc. dr. Vjekoslav Mandić, s. r.
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Na temelju članka 18. stavak (2), a u svezi sa člankom 70. 

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

PRAVILNIK 
O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG 

REGISTRA OVLAŠĆENIH ZDRAVSTVENIH 
USTANOVA ZA OBAVLJANJE POSTUPAKA 
BIOMEDICINSKI POMOGNUTE OPLODNJE 

POGLAVLJE I. TEMELJNA ODREDBA 

Članak 1. 
(Predmet) 

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i način vođenja 
jedinstvenog registra ovlašćenih zdravstvenih ustanova za 
obavljanje postupaka biomedicinski pomognute oplodnje na 
teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: 
Registar). 

POGLAVLJE II. SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA 
REGISTRA 

Članak 2. 
(Sadržaj Registra) 

(1) Registar iz članka 1. ovog pravilnika sadrži sljedeće 
podatke: 
a) Naziv zdravstvene ustanove; 
b) Adresa, općina, telefon, faks, e-mail adresa; 
c) Ime i prezime ravnatelja zdravstvene ustanove; 
d) Rješenje o registraciji zdravstvene ustanove kod 

nadležnog suda; 
e Rješenje o ispunjavanju uvjeta kadra, prostora i opre-

me zdravstvene ustanove izdano od ovlašćenog mini-
starstva zdravstva sukladno Zakonu o zdravstvenoj 
zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 
75/13) i propisima donesenim temeljem tog zakona; 

f) Rješenje Federalnog ministarstva zdravstva o dozvoli 
za obavljanje postupaka biomedicinski pomognute 
oplodnje; 

g) Podatci odgovorne osobe/a za obavljanje pojedinačnih 
postupaka biomedicinski pomognute oplodnje; 

h) Tim biomedicinskih stručnjaka (ime i prezime 
zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih suradnika sa 
naznačenim akademskim i stručnim zvanjem, te 
brojem i datumom izdane licence za samostalan rad), i 

i) Radno vrijeme. 
(2) Obrazac za unošenje podataka iz stavka (1) ovog članka u 

Registar sastavni je dio ovog pravilnika (Privitak 1.). 

Članak 3. 
(Vođenje Registra) 

(1) Federalno ministarstvo zdravstva (u daljnjem tekstu: 
Ministarstvo) vodi Registar svih ovlašćenih zdravstvenih 
ustanova koje imaju dozvolu za rad izdanu od federalnog 
ministra zdravstva suglasno Zakonu o liječenju neplodnosti 
biomedicinski pomognutom oplodnjom ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 59/18) i propisima donesenim na 
temelju tog zakona. 

(2) Ministarstvo je dužno svaku izmjenu nastalu u smislu čl. 
13., 14. i 15. Zakona upisati u Registar. 

(3) Registar se vodi u elektroničkoj formi i sadrži podatke iz 
članka 2. ovog pravilnika struktuirane na način propisan u 
Obrascu iz stavka (2) članka 2. ovog pravilnika. 

Članak 4. 
(Ovlašćeni službenik za vođenje Registra) 

Upis podataka, izmjene, dopune i brisanje podataka u 
Registru obavlja ovlašćeni službenik Ministarstva, imenovan 
posebnim rješenjem federalnog ministra zdravstva. 

Članak 5. 
(Objavljivanje Registra) 

(1) Registar se objavljuje na službenoj internet stranici 
Ministarstva. 

(2) Podaci u Registru ažuriraju se svaka tri mjeseca, a po 
potrebi i ranije. 

POGLAVLJE III. PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA 

Članak 6. 
(Stupanje na snagu) 

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

Broj 02-02-0137-1/20 
04. veljače 2020. godine 

Sarajevo
Ministar 

Doc. dr. Vjekoslav Mandić, v. r.
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