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оплодње и Завода здравственог осигурања и реосигурања 
Федерације Босне и Херцеговине, а у сарадњи са кантоналним 
заводима здравственог осигурања, федерални министар 
здравства доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О ОБИМУ 
ПРАВА НА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТУ 
ОПЛОДЊУ НА ТЕРЕТ СРЕДСТАВА ОБАВЕЗНОГ 

ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА И НАЧИНУ 
ФОРМИРАЊА ЦИЈЕНЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ 

ПОСТУПАКА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТЕ 
ОПЛОДЊЕ 

Члан 1. 
У Правилнику о обиму права на биомедицински помог-

нуту оплодњу на терет средстава обавезног здравственог 
осигурања и начину формирања цијене појединачних 
поступака биомедицински помогнуте оплодње ("Службене 
новине Федерације БиХ", бр. 50/20 и 21/22) члан 7. мијења се 
и гласи: 

"Члан 7. 
(Обим права на БМПО на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања) 
(1) Право на лијечење путем БМПО на терет средстава 

обавезног здравственог осигурања, у правилу, има 
жена до навршене 42. године живота, која је у браку, 
односно ванбрачној заједници, и то у сљедећем обиму: 
a) три покушаја интраутерине инсеминације, у скла-

ду са медицинским индикацијама и смјерницама 
за лијечење: 
- први покушај се финансира у износу од 

100% цијене утврђене у Тарифи здравстве-
них услуга, 

- други и трећи покушај се финансира у 
износу од 50% утврђене цијене из алинеје 1. 
ове тачке. 

b) пет покушаја вантјелесне оплодње, и то: 
- први покушај из става (3) овог члана се фи-

нансира у износу од 100% цијене утврђене у 
Тарифи здравствених услуга, 

- сваки наредни покушај финансира се у 
износу од 50% цијене утврђене у Тарифи 
здравствених услуга, 

c) похрањивање полних ћелија, полних ткива и 
ембриона финансира се за календарску годину по 
пацијенту, и у износу од 100% цијене утврђене у 
Тарифи здравствених услуга, и то највише пет 
година; 

d) похрањивање полних ћелија, полних ткива и 
ембриона у случајевима када постоји опасност од 
неплодности (онкофертилитет и друга обољења) 
финансира се за календарску годину по пацијенту 
и у износу од 100% цијене утврђене у Тарифи 
здравствених услуга, и то до навршене 42 године 
живота (жена), односно до навршених 50 година 
живота (мушкарац) у складу са чланом 51. Закона. 

(2) Уколико није дошло до трудноће у поступку интрауте-
рине инсеминације из тачке а) става (1) овог члана, пар 
конзумира право, а сходно медицинским индикацијима, 
на поступак вантјелесне оплодње из тачке б) става (1) 
овог члана. 

(3) Покушај у смислу овог правилника подразумијева пун-
кцију и аспирацију, инкубацију, те до пет ембриотранс-
фера ембриона из тог покушаја.". 

Члан 2. 
У члану 9. у тач. б) и ц) брише се везник "и", а иза алинеје 

2. додаје се алинеја 3. која гласи: 
"- инкубација са криопохраном". 

Члан 3. 
На захтјеве поднесене прије ступања на снагу овог 

правилника, примјењују се одредбе овог правилника, уколико 
су повољније за подноситеља захтјева, а у смислу осигурања 
права из области биомедицински потпомогнуте оплодње. 

Члан 4. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

Број 05-02-5016/22 
23. септембра 2022. године 

Сарајево 

По овлашћењу Владе 
Федерације БиХ 

Премијер 
Фадил Новалић, с. р. 

 

 
Na osnovu člana 59. Zakona o liječenju neplodnosti 

biomedicinski potpomognutom oplodnjom ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 59/18 i 44/22), na prijedlog Komisije za 
primjenu postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje i 
Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i 
Hercegovine, a u saradnji sa kantonalnim zavodima zdravstvenog 
osiguranja, federalni ministar zdravstva donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OBIMU PRAVA 
NA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTU OPLODNJU 

NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG 
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I NAČINU 

FORMIRANJA CIJENE POJEDINAČNIH POSTUPAKA 
BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE OPLODNJE 

Član 1. 
U Pravilniku o obimu prava na biomedicinski pomognutu 

oplodnju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i 
načinu formiranja cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski 
pomognute oplodnje ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/20 
i 21/22) član 7. mijenja se i glasi: 

"Član 7. 
(Obim prava na BMPO na teret sredstava obaveznog 

zdravstvenog osiguranja) 
(1) Pravo na liječenje putem BMPO na teret sredstava 

obaveznog zdravstvenog osiguranja, u pravilu, ima žena do 
navršene 42. godine života, koja je u braku, odnosno 
vanbračnoj zajednici, i to u sljedećem obimu: 
a) tri pokušaja intrauterine inseminacije, u skladu sa 

medicinskim indikacijama i smjernicama za liječenje: 
- prvi pokušaj se finansira u iznosu od 100% 

cijene utvrđene u Tarifi zdravstvenih usluga, 
- drugi i treći pokušaj se finansira u iznosu od 

50% utvrđene cijene iz alineje 1. ove tačke. 
b) pet pokušaja vantjelesne oplodnje, i to: 

- prvi pokušaj iz stava (3) ovog člana se finansira 
u iznosu od 100% cijene utvrđene u Tarifi 
zdravstvenih usluga, 

- svaki naredni pokušaj finansira se u iznosu od 
50% cijene utvrđene u Tarifi zdravstvenih 
usluga, 

c) pohranjivanje polnih ćelija, polnih tkiva i embrija 
finansira se za kalendarsku godinu po pacijentu, i u 
iznosu od 100% cijene utvrđene u Tarifi zdravstvenih 
usluga, i to najviše pet godina; 

d) pohranjivanje polnih ćelija, polnih tkiva i embrija u 
slučajevima kada postoji opasnost od neplodnosti 
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(onkofertilitet i druga oboljenja) finansira se za 
kalendarsku godinu po pacijentu i u iznosu od 100% 
cijene utvrđene u Tarifi zdravstvenih usluga, i to do 
navršene 42 godine života (žena), odnosno do 
navršenih 50 godina života (muškarac) u skladu sa 
članom 51. Zakona. 

(2) Ukoliko nije došlo do trudnoće u postupku intrauterine 
inseminacije iz tačke a) stava (1) ovog člana, par konzumira 
pravo, a shodno medicinskim indikacijima, na postupak 
vantjelesne oplodnje iz tačke b) stava (1) ovog člana. 

(3) Pokušaj u smislu ovog pravilnika podrazumijeva punkciju i 
aspiraciju, inkubaciju, te do pet embriotransfera embrija iz 
tog pokušaja.". 

Član 2. 
U članu 9. u tač. b) i c) briše se veznik "i", a iza alineje 2. 

dodaje se alineja 3. koja glasi: 
"- inkubacija sa kriopohranom". 

Član 3. 
Na zahtjeve podnesene prije stupanja na snagu ovog 

pravilnika, primjenjuju se odredbe ovog pravilnika, ukoliko su 
povoljnije za podnositelja zahtjeva, a u smislu osiguranja prava iz 
oblasti biomedicinski potpomognute oplodnje. 

Član 4. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 05-02-5016/22 
23. septembra 2022. godine 

Sarajevo 

Po ovlaštenju Vlade 
Federacije BiH 

Premijer 
Fadil Novalić, s. r. 

 

 
Na temelju članka 59. Zakona o liječenju neplodnosti 

biomedicinski pomognutom oplodnjom ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 59/18 i 44/22), na prijedlog Povjerenstva za 
primjenu postupaka biomedicinski pomognute oplodnje i Zavoda 
zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i 
Hercegovine, a u suradnji sa kantonalnim zavodima zdravstvenog 
osiguranja, federalni ministar zdravstva donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O OPSEGU PRAVA 

NA BIOMEDICINSKI POMOGNUTU OPLODNJU NA 
TERET SREDSTAVA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG 

OSIGURANJA I NAČINU FORMIRANJA CIJENE 
POJEDINAČNIH POSTUPAKA BIOMEDICINSKI 

POMOGNUTE OPLODNJE 

Članak 1. 
U Pravilniku o opsegu prava na biomedicinski pomognutu 

oplodnju na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja i 
načinu formiranja cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski 
pomognute oplodnje ("Službene novine Federacije BiH", br. 50/20 
i 21/22) članak 7. mijenja se i glasi: 

"Članak 7. 
(Opseg prava na BMPO na teret sredstava obveznog 

zdravstvenog osiguranja) 
(1) Pravo na liječenje putem BMPO na teret sredstava 

obveznog zdravstvenog osiguranja, u pravilu, ima žena do 
navršene 42. godine života, koja je u braku, odnosno 
izvanbračnoj zajednici, i to u sljedećem opsegu: 
a) tri pokušaja intrauterine inseminacije, sukladno 

medicinskim indikacijama i smjernicama za liječenje: 
- prvi pokušaj se financira u iznosu od 100% 

cijene utvrđene u Tarifi zdravstvenih usluga, 
- drugi i treći pokušaj se financira u iznosu od 

50% utvrđene cijene iz alineje 1. ove točke. 

b) pet pokušaja izvantjelesne oplodnje, i to: 
- prvi pokušaj iz stavka (3) ovog članka se 

financira u iznosu od 100% cijene utvrđene u 
Tarifi zdravstvenih usluga, 

- svaki naredni pokušaj financira se u iznosu od 
50% cijene utvrđene u Tarifi zdravstvenih 
usluga, 

c) pohranjivanje spolnih stanica, spolnih tkiva i embrija 
financira se za kalendarsku godinu po pacijentu i u 
iznosu od 100% cijene utvrđene u Tarifi zdravstvenih 
usluga, i to najviše pet godina; 

d) pohranjivanje spolnih stanica, spolnih tkiva i embrija 
u slučajevima kada postoji opasnost od neplodnosti 
(onkofertilitet i druga oboljenja) financira se za 
kalendarsku godinu po pacijentu i u iznosu od 100% 
cijene utvrđene u Tarifi zdravstvenih usluga, i to do 
navršene 42 godine života (žena), odnosno do 
navršenih 50 godina života (muškarac) sukladno 
članku 51. Zakona. 

(2) Ukoliko nije došlo do trudnoće u postupku intrauterine 
inseminacije iz točke a) stavka (1) ovog članka, par 
konzumira pravo, a shodno medicinskim indikacijima, na 
postupak izvantjelesne oplodnje iz točke b) stavka (1) ovog 
članka. 

(3) Pokušaj u smislu ovog pravilnika podrazumijeva punkciju i 
aspiraciju, inkubaciju, te do pet embriotransfera embrija iz 
tog pokušaja.". 

Članak 2. 
U članku 9. u toč. b) i c) briše se veznik "i", a iza alineje 2. 

dodaje se alineja 3. koja glasi: 
"- inkubacija sa kriopohranom". 

Članak 3. 
Na zahtjeve podnesene prije stupanja na snagu ovog 

pravilnika, primjenjuju se odredbe ovog pravilnika, ukoliko su 
povoljnije za podnositelja zahtjeva, a u smislu osiguranja prava iz 
oblasti biomedicinski pomognute oplodnje. 

Članak 4. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 05-02-5016/22 
23. rujna 2022. godine 

Sarajevo 

Po ovlaštenju Vlade 
Federacije BiH 

Premijer 
Fadil Novalić, v. r. 

 

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ 
У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

- ФЕРК 

1729 
На основу члана 21., члана 37., члана 42., члана 84. и 

члана 87. став (1) и став (2) Закона о електричној енергији у 
Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине 
Федерације БиХ", број 66/13, 94/15, 54/19, 1/22 и 61/22), члана 
20. став (2) Закона о кориштењу обновљивих извора енергије 
и ефикасне когенерације ("Службене новине Федерације 
БиХ", број 70/13 и 5/14), члана 20. став (1) и члана 23. став (1) 
Статута Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне 
и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 
24/14 и 91/15), члана 8. став (1), члана 32. став (4) и члана 42. 
став (1) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију 
у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине 
Федерације БиХ", број 29/14, 31/16 и 84/19), члана 78. 
Правилника о јавним расправама и рјешавању захтјева, 
спорова и жалби ("Службене новине Федерације БиХ", број 
57/12, 71/14 и 31/16), члана 18. Правилника за издавање 


