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Na temelju članka 54. stavak (4) Zakona o krvi i krvnim 

sastojcima ("Službene novine Federacije BiH", broj 9/10), 
federalni ministar zdravstva donosi 

RJEŠENJE 
O IZMJENI RJEŠENJA O IMENOVANJU STRUČNOG 
POVJERENSTVA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU 

1. U Rješenju o imenovanju Stručnog povjerenstva za 
transfuzijsku medicinu broj: 01-33-1678/22 od 15.03.2022. 
godine ("Službene novine Federacije BiH", broj 22/22), u 
točki 1. podtočka 5. mijenja se i glasi: 
"5. Dr. stom. Olivera Tadić- član,". 

2. U ostalom dijelu Rješenje o imenovanju Stručnog 
povjerenstva za transfuzijsku medicine broj: 01-33-
1678/22 od 15.03.2022. godine ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 22/22) ostaje nepromijenjeno. 

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će 
se u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 01-33-1678-1/22 
12. siječnja 2023. godine 

Po ovlaštenju Vlade 
Federacije BiH 

Pomoćnik ministra 
Prim. dr. Marina Bera, v. r. 
 

87 
На основу члана 16. став (3) Закона о лијечењу 

неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом 
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 59/18 и 44/22), 
федерални министар здравства доноси 

ПРАВИЛНИК 
О САДРЖАЈУ И ОБЛИКУ ОБРАСЦА ЗА 

ИЗВЈЕШТАВАЊЕ О БРОЈУ И ВРСТИ ОБАВЉЕНИХ 
ПОСТУПАКА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТЕ 

ОПЛОДЊЕ, О ЊИХОВОЈ УСПЈЕШНОСТИ, ТЕ О 
ПОХРАЊЕНИМ ПОЛНИМ ЋЕЛИЈАМА, ПОЛНИМ 

ТКИВИМА И ЕМБРИОНИМА 

ПОГЛАВЉЕ I. - ОПШТА ОДРЕДБА 

Члан 1. 
(Предмет) 

Овим правилником прописују се садржај и облик 
образаца за извјештавање Комисије за примјену поступака 
биомедицински потпомогнуте оплодње (у даљњем тексту: 
Комисија) од стране овлаштених здравствених установа о 
броју и врсти обављених поступака биомедицински потпо-
могнуте оплодње, о њиховој успјешности, те о похрањеним 
полним ћелијама, полним ткивима и ембрионима. 

ПОГЛАВЉЕ II. - ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 

Члан 2. 
(Садржај и облик образаца за извјештавање) 

Извјештаји из члана 1. овог правилника достављају се на 
сљедећим обрасцима, који чине саставни дио овога 
правилника: 

a) "Годишњи извјештај о биомедицински потпо-
могнутој оплодњи" (Прилог 1.); 

b) "Извјештај о успјешности поступка биомеди-
цински потпомогнуте оплодње" (Прилог 2.); 

c) "Извјештај о похрањеним јајним, сјеменим 
ћелијама и ембрионима у случају опасности од 
неплодности из здравствених разлога" (Прилог 3.), 
и 

d) "Извјештај о уништеним похрањеним полним 
ћелијама и полним ткивима због смрти особе" 
(Прилог 4.). 

Члан 3. 
(Подношење извјештаја) 

(1) Извјештај из члана 2. овог правилника овлаштене 
здравствене установе подносе Комисији једном 
годишње за претходну календарску годину, и то 
најкасније до 15. фебруара текуће године. 

(2) Овлаштене здравствене установе дужне су на захтјев 
Комисије послати извјештаје и раније, када Комисија то 
процијени неопходним. 

Члан 4. 
(Разматрање извјештаја) 

Комисија је дужна разматрати извјештаје из члана 2. 
овог правилника најмање једном годишње, о налазима 
упознати федералног министра здравства, те предложити 
мјере за унапређење стања у овој области. 

ПОГЛАВЉЕ III. - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 5. 
(Усклађивање рада здравствених установа) 

Здравствене установе дужне су у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу овог правилника ускладити свој рад с 
одредбама истог. 

Члан 6. 
(Престанак важења ранијег прописа) 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник о садржају и облику обрасца за извјештавање о 
броју и врсти обављених поступака биомедицински потпо-
могнуте оплодње, о њиховој успјешности, те о похрањеним 
полним ћелијама, полним ткивима и ембрионима ("Службене 
новине Федерације БиХ", број 11/20). 

Члан 7. 
(Ступање на снагу) 

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

Број 02-02-8151/22 
06. јануара 2023. године 

Сарајево 

По овлашћењу Владе 
Федерације БиХ 

Премијер 
Фадил Новалић, с. р. 
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Na osnovu člana 16. stav (3) Zakona o liječenju neplodnosti 

biomedicinski potpomognutom oplodnjom ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 59/18 i 44/22), federalni ministar zdravstva 
donosi 

PRAVILNIK 
O SADRŽAJU I OBLIKU OBRASCA ZA 

IZVJEŠTAVANJE O BROJU I VRSTI OBAVLJENIH 
POSTUPAKA BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTE 

OPLODNJE, O NJIHOVOJ USPJEŠNOSTI, TE O 
POHRANJENIM POLNIM ĆELIJAMA, POLNIM 

TKIVIMA I EMBRIONIMA 

POGLAVLJE I. - OPĆA ODREDBA 

Član 1. 
(Predmet) 

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i oblik obrazaca za 
izvještavanje Komisije za primjenu postupaka biomedicinski 
potpomognute oplodnje (u daljnjem tekstu: Komisija) od strane 
ovlaštenih zdravstvenih ustanova o broju i vrsti obavljenih 
postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje, o njihovoj 
uspješnosti, te o pohranjenim polnim ćelijama, polnim tkivima i 
embrionima. 

POGLAVLJE II. - IZVJEŠTAVANJE 

Član 2. 
(Sadržaj i oblik obrazaca za izvještavanje) 

Izvještaji iz člana 1. ovog pravilnika dostavljaju se na 
sljedećim obrascima, koji čine sastavni dio ovoga pravilnika: 

a) "Godišnji izvještaj o biomedicinski potpomognutoj 
oplodnji" (Prilog 1.); 

b) "Izvještaj o uspješnosti postupka biomedicinski 
potpomognute oplodnje" (Prilog 2.); 

c) "Izvještaj o pohranjenim jajnim, sjemenim ćelijama i 
embrionima u slučaju opasnosti od neplodnosti iz 
zdravstvenih razloga" (Prilog 3.), i 

d) "Izvještaj o uništenim pohranjenim polnim ćelijama i 
polnim tkivima zbog smrti osobe" (Prilog 4.). 

Član 3. 
(Podnošenje izvještaja) 

(1) Izvještaj iz člana 2. ovog pravilnika ovlaštene zdravstvene 
ustanove podnose Komisiji jednom godišnje za prethodnu 
kalendarsku godinu, i to najkasnije do 15. februara tekuće 
godine. 

(2) Ovlaštene zdravstvene ustanove dužne su na zahtjev 
Komisije poslati izvještaje i ranije, kada Komisija to 
procijeni neophodnim. 

Član 4. 
(Razmatranje izvještaja) 

Komisija je dužna razmatrati izvještaje iz člana 2. ovog 
pravilnika najmanje jednom godišnje, o nalazima upoznati 
federalnog ministra zdravstva, te predložiti mjere za unapređenje 
stanja u ovoj oblasti. 

POGLAVLJE III. - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 5. 
(Usklađivanje rada zdravstvenih ustanova) 

Zdravstvene ustanove dužne su u roku od 30 dana od dana 
stupanja na snagu ovog pravilnika uskladiti svoj rad sa odredbama 
istog. 

Član 6. 
(Prestanak važenja ranijeg propisa) 

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi 
Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za izvještavanje o broju i vrsti 
obavljenih postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje, o 
njihovoj uspješnosti, te o pohranjenim polnim ćelijama, polnim 
tkivima i embrionima ("Službene novine Federacije BiH", broj 
11/20). 

Član 7. 
(Stupanje na snagu) 

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

Broj 02-02-8151/22 
06. januara 2023. godine 

Sarajevo 

Po ovlašćenju Vlade 
Federacije BiH 

Premijer 
Fadil Novalić, s. r. 
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Na temelju članka 16. stavak (3) Zakona o liječenju 

neplodnosti biomedicinski pomognutom oplodnjom ("Službene 
novine Federacije BiH", br. 59/18 i 44/22), federalni ministar 
zdravstva donosi 

PRAVILNIK 
O SADRŽAJU I OBLIKU OBRASCA ZA 

IZVJEŠĆIVANJE O BROJU I VRSTI OBAVLJENIH 
POSTUPAKA BIOMEDICINSKI POMOGNUTE 
OPLODNJE, O NJIHOVOJ USPJEŠNOSTI, TE O 

POHRANJENIM SPOLNIM STANICAMA, SPOLNIM 
TKIVIMA I ZAMETCIMA 

POGLAVLJE I. - OPĆA ODREDBA 

Članak 1. 
(Predmet) 

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i oblik obrazaca za 
izvješćivanje Povjerenstva za primjenu postupaka biomedicinski 
pomognute oplodnje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) od strane 
ovlašćenih zdravstvenih ustanova o broju i vrsti obavljenih 
postupaka biomedicinski pomognute oplodnje, o njihovoj 
uspješnosti, te o pohranjenim spolnim stanicama, spolnim tkivima 
i zametcima. 

POGLAVLJE II. - IZVJEŠĆIVANJE 

Članak 2. 
(Sadržaj i oblik obrazaca za izvješćivanje) 

Izvješća iz članka 1. ovog pravilnika dostavljaju se na 
sljedećim obrascima, koji čine sastavni dio ovoga pravilnika: 

a) "Godišnje izvješće o biomedicinski pomognutoj 
oplodnji" (Privitak 1.); 

b) "Izvješće o uspješnosti postupka biomedicinski 
pomognute oplodnje" (Privitak 2.); 

c) "Izvješće o pohranjenim jajnim, sjemenim stanicama i 
zametcima u slučaju opasnosti od neplodnosti iz 
zdravstvenih razloga" (Privitak 3.), i 

d) "Izvješće o uništenim pohranjenim spolnim stanicama 
i spolnim tkivima zbog smrti osobe" (Privitak 4.). 

Članak 3. 
(Podnošenje izvješća) 

(1) Izvješća iz članka 2. ovog pravilnika ovlašćene zdravstvene 
ustanove podnose Povjerenstvu jednom godišnje za 
prethodnu kalendarsku godinu, i to najkasnije do 15. veljače 
tekuće godine. 

(2) Ovlašćene zdravstvene ustanove dužne su na zahtjev 
Povjerenstva poslati izvješća i ranije, kada Povjerenstvo to 
procijeni neophodnim. 

Članak 4. 
(Razmatranje izvješća) 

Povjerenstvo je dužno razmatrati izvješća iz članka 2. ovog 
pravilnika najmanje jednom godišnje, o nalazima upoznati 
federalnog ministra zdravstva, te predložiti mjere za unaprjeđenje 
stanja u ovoj oblasti. 

POGLAVLJE III. - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 5. 
(Usklađivanje rada zdravstvenih ustanova) 

Zdravstvene ustanove dužne su u roku od 30 dana od dana 
stupanja na snagu ovog pravilnika uskladiti svoj rad sa odredbama 
istog. 

Članak 6. 
(Prestanak važenja ranijeg propisa) 

Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje da važi 
Pravilnik o sadržaju i obliku obrasca za izvješćivanje o broju i vrsti 
obavljenih postupaka biomedicinski pomognute oplodnje, o 
njihovoj uspješnosti, te o pohranjenim spolnim stanicama, spolnim 
tkivima i zametcima ("Službene novine Federacije BiH", broj 
11/20). 

Članak 7. 
(Stupanje na snagu) 

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

Broj 02-02-8151/22 
06. siječnja 2023. godine 

Sarajevo 

Po ovlašćenju Vlade 
Federacije BiH 

Premijer 
Fadil Novalić, v. r. 
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На основу члана 59. став (3) Закона о лијечењу 

неплодности биомедицински потпомогнутом оплодњом 
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 59/18 и 44/22), на 
приједлог Комисије за примјену поступака биомедицински 
потпомогнуте оплодње и Завода здравственог осигурања и 
реосигурања Федерације Босне и Херцеговине, федерални 
министар здравства доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ОБИМУ ПРАВА НА БИОМЕДИЦИНСКИ 

ПОТПОМОГНУТУ ОПЛОДЊУ ИЗ СРЕДСТАВА 
БУЏЕТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ, 
НАЧИН ФОРМИРАЊА ЦИЈЕНЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ 

ПОСТУПАКА БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТЕ 
ОПЛОДЊЕ, КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИНИ 

УГОВАРАЊА, КАО И ДРУГА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА 
ЗА ПРОВОЂЕЊЕ БИОМЕДИЦИНСКИ 

ПОТПОМОГНУТЕ ОПЛОДЊЕ 

ПОГЛАВЉЕ I. - ОПШТА ОДРЕДБА 

Члан 1. 
(Предмет) 

Овим правилником се уређују обим права на 
биомедицински потпомогнуту оплодњу из средстава буџета 
Федерације Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: 
Федерација), начин формирања цијене појединачних 
поступака биомедицински потпомогнуте оплодње, 
критеријуми и начини уговарања, као и друга питања од 
значаја за спровођење биомедицински потпомогнуте 
оплодње. 

ПОГЛАВЉЕ II. - ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА 
БИОМЕДИЦИНСКИ ПОТПОМОГНУТУ ОПЛОДЊУ 

Члан 2. 
(Право на биомедицински потпомогнуту оплодњу) 

(1) Право на биомедицински потпомогнуту оплодњу (у 
даљњем тексту: БМПО) из средстава буџета Федерације, 
на основу одлуке Владе Федерације Босне и 
Херцеговине о усвајању "Трансфера Владе Федерације 

Босне и Херцеговине за финансирање биомедицински 
потпомогнуте оплодње (у даљњем тексту: буџет 
Федерације), уз испуњавање услова из чл. 21. и 22. 
Закона о лијечењу неплодности биомедицински 
потпомогнутом оплодњом ("Службене новине 
Федерације БиХ", бр. 59/18 и 44/22 – у даљњем тексту: 
Закон), имају пунољетни и пословно способни жена и 
мушкарац који су у браку, односно у ванбрачној 
заједници и који су у доби која омогућава обављање 
родитељских дужности, подизање, одгој и 
оспособљавање дјетета за самосталан живот, те уз 
кумулативно испуњавање сљедећих услова: 
a) да пар нема дјеце - изјава; 
b) налази доктора медицине специјалисте 

гинекологије и акушерства, којим се потврђује: 
- да су спроведени поступци утврђивања 

узрока неплодности или смањења плодности 
у складу са Смјерницама за лијечење 
неплодности (у даљњем тексту: Смјернице) 
донесеним на основу члана 23. став (3) 
Закона, 

- да постоје индикације за БМПО у складу са 
Смјерницама, 

- да су исцрпљене све друге могућности 
лијечења неплодности, или када хируршка, 
медикаментозна или комбинована терапија 
није могућа или није успјешна, 

- да је проведено лијечење парова у складу са 
Смјерницама, 

- да су партнери информисани о БМПО у 
складу са чланом 32. Закона; 

c) да је обављено тестирање у партнерској донацији у 
складу са Смјерницама, и то: анти-HIV-1 i анти-
HIV-2, HbsAg и анти-HBc, анти-HCV (антитијела 
на хепатитис Ц) и сифилис - специфични или 
неспецифични трепонема тест – лабораторијски 
налаз; 

d) да је жена у доби до навршене 42. године живота – 
копија личне карте и 




