
Петак, 18. 3. 2022. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 21 - Страна 23 

 

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

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 01-33-1585/22 
9. ožujka 2022. godine 

Sarajevo 

Po ovlašćenju
Vlade Federacije BiH 

Premijer 
Fadil Novalić, v. r.

 

450 
На основу члана 59. Закона о лијечењу неплодности 

биомедицински потпомогнутом оплодњом ("Службене 
новине Федерације БиХ", број 59/18) на приједлог Комисије 
за примјену поступака биомедицински потпомогнуте 
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 ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 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 

потпомогнуту оплодњу на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања и начину формирања цијене 
појединачних поступака биомедицински потпомогнуте 
оплодње ("Службене новине Федерације БиХ", број 50/20) 
члан 3. мијења се и гласи: 

"Члан 3. 
(Сагласност надлежног завода здравственог осигурања) 

(1) Право из члана 2. овог правилника се остварује на 
основу издате сагласности надлежног кантоналног 
завода здравственог осигурања. 

(2) Сагласност из става (1) овог члана се издаје на основу 
мишљења комисија за БМПО које формира надлежни 
кантонални завод здравственог осигурања, и то из реда 
стручњака из ове области са подручја Федерације Босне 
и Херцеговине. 

(3) Комисија за БМПО из става (2) овог члана састоји се од 
најмање три члана, од којих два морају бити доктори 
медицине специјалисти гинекологије и акушерства са 
субспецијализацијом из хумане репродукције или 
доктори медицине специјалисти гинекологије и 
акушерства са најмање пет година искуства у 
репродуктивној медицини у складу са чланом 40. став 
(1) тачка а) Закона.". 

Члан 2. 
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 складу 

са медицинским индикацијама и смјерницама за 
лијечење: 

- први покушај се финансира у износу од 100% 
цијене утврђене у Тарифи здравствених 
услуга, 

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

b) пет покушаја извантјелесне оплодње: 
- први покушај се финансира у износу од 100% 

цијене утврђене у Тарифи здравствених 
услуга за комплетан поступак извантјелесне 
оплодње, 

- сваки наредни покушај финансира се у 
износу од 50% цијене утврђене у Тарифи 
здравствених услуга за комплетан поступак 
извантјелесне оплодње, 

c) до четири ембриотрансфера из криопохране из 
првог покушаја, финансира се у износу од 100% 
цијене утврђене у Тарифи здравствених услуга, а 
сви остали ембриотрансфери из криопохране у 
износу од 50% цијене утврђене у Тарифи 
здравствених услуга; 

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

e) похрањивање полних ћелија, полних ткива и 
ембрија 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 
интраутерине инсеминације из тачке а) става (1) овог 
члана, пар конзумира право, а сходно медицинским 
индикацијима, на поступак извантјелесне оплодње из 
тачке б) става (1) овог члана. 

(3) Покушај извантјелесне оплодње из тачке б) став (1) овог 
члана подразумијева комплетан поступак извантјелесне 
оплодње, а што се односи на: пункцију и аспирацију, те 
ембриотрансфер претходно незамрзнутог ембрија 
("фресх" ембриотрансфер). 

(4) Ембриотрансфер из криопохране подразумијева 
одмрзавање замрзнутог ембрија добивеног у 
покушајима извантјелесне оплодње, те трансфер 
ембрија у материцу.". 

Члан 3. 
У члану 8. став (6) брише се. 

Члан 4. 
Члан 9. мијења се и гласи: 

"Члан 9. 
(Цијене за поступке БМПО) 

Цијене за БМПО утврђује Завод здравственог осигурања 
и реосигурања Федерације Босне и Херцеговине у Тарифи 
здравствених услуга, а у складу са прописима у области 
здравства, и то за слиједеће поступке БМПО: 

a) интраутерина инсеминација (IUI); 
b) вантјелесна оплодња (IVF): 

- пункција и аспирација, 
- инкубација са ембриотрансфером претходно 

незамрзнутог ембриона ("fresh" 
ембриотрансфер) и 

- ембриотрансфер из криопохране. 
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c) интрацитоплазматска микроињекција спермија 
(ICSI): 
- пункција и аспирација, 
- инкубација са ембриотрансфером претходно 

незамрзнутог ембриона ("fresh" 
ембриотрансфер) и 

- ембриотрансфер из криопохране, и 
d) похрањивање полних ћелија, полних ткива и 

ембриона.". 

Члан 5. 
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 6. 
Заводи здравственог осигурања кантона дужни су 

ускладити састав комисија за БМПО сугласно увјетима 
утврђеним у ставу (3) члана 3. овог правилника, и то у року 
до 30 дана од дана ступања на снагу овог правилника. 

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

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

Број 05-02-1064/22 
08. марта 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", broj 59/18) 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 IZMJENAMA I DOPUNAMA 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 potpomognutu 

oplodnju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i 
načinu formiranja cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski 
potpomognute oplodnje ("Službene novine Federacije BiH", broj 
50/20) član 3. mijenja se i glasi: 

"Član 3. 
(Saglasnost nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja) 

(1) Pravo iz člana 2. ovog pravilnika se ostvaruje na osnovu 
izdate saglasnosti nadležnog kantonalnog zavoda 
zdravstvenog osiguranja. 

(2) Saglasnost iz stava (1) ovog člana se izdaje na osnovu 
mišljenja komisija za BMPO koje formira nadležni 
kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja, i to iz reda 
stručnjaka iz ove oblasti sa područja Federacije Bosne i 
Hercegovine. 

(3) Komisija za BMPO iz stava (2) ovog člana sastoji se od 
najmanje tri člana, od kojih dva moraju biti doktori medicine 
specijalisti ginekologije i akušerstva sa subspecijalizacijom 
iz humane reprodukcije ili doktori medicine specijalisti 
ginekologije i akušerstva sa najmanje pet godina iskustva u 

reproduktivnoj medicini u skladu sa članom 40. stav (1) 
tačka a) Zakona.". 

Član 2. 
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 izvantjelesne oplodnje: 

- prvi pokušaj se finansira u iznosu od 100% 
cijene utvrđene u Tarifi zdravstvenih usluga za 
kompletan postupak izvantjelesne oplodnje, 

- svaki naredni pokušaj finansira se u iznosu od 
50% cijene utvrđene u Tarifi zdravstvenih usluga 
za kompletan postupak izvantjelesne oplodnje, 

c) do četiri embriotransfera iz kriopohrane iz prvog 
pokušaja, finansira se u iznosu od 100% cijene 
utvrđene u Tarifi zdravstvenih usluga, a svi ostali 
embriotransferi iz kriopohrane u iznosu od 50% cijene 
utvrđene u Tarifi zdravstvenih usluga; 

d) 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; 

e) pohranjivanje polnih ćelija, polnih tkiva i embrija u 
slučajevima kada postoji opasnost od neplodnosti 
(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 
izvantjelesne oplodnje iz tačke b) stava (1) ovog člana. 

(3) Pokušaj izvantjelesne oplodnje iz tačke b) stav (1) ovog 
člana podrazumijeva kompletan postupak izvantjelesne 
oplodnje, a što se odnosi na: punkciju i aspiraciju, te 
embriotransfer prethodno nezamrznutog embrija ("fresh" 
embriotransfer). 

(4) Embriotransfer iz kriopohrane podrazumijeva odmrzavanje 
zamrznutog embrija dobivenog u pokušajima izvantjelesne 
oplodnje, te transfer embrija u maternicu.". 

Član 3. 
U članu 8. stav (6) briše se. 

Član 4. 
Član 9. mijenja se i glasi: 

"Član 9. 
(Cijene za postupke BMPO) 

Cijene za BMPO utvrđuje Zavod zdravstvenog osiguranja i 
reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine u Tarifi zdravstvenih 
usluga, a u skladu sa propisima u oblasti zdravstva, i to za 
slijedeće postupke BMPO: 

a) intrauterina inseminacija (IUI); 
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b) vantjelesna oplodnja (IVF): 
- punkcija i aspiracija, 
- inkubacija sa embriotransferom prethodno 

nezamrznutog embrija ("fresh" embriotransfer) i 
- embriotransfer iz kriopohrane. 

c) intracitoplazmatska mikroinjekcija spermija (ICSI): 
- punkcija i aspiracija, 
- inkubacija sa embriotransferom prethodno 

nezamrznutog embrija ("fresh" embriotransfer) i 
- embriotransfer iz kriopohrane, i 

d) pohranjivanje polnih ćelija, polnih tkiva i embrija.". 

Član 5. 
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 6. 
Zavodi zdravstvenog osiguranja kantona dužni su uskladiti 

sastav komisija za BMPO suglasno uvjetima utvrđenim u stavu 
(3) člana 3. ovog pravilnika, i to u roku do 30 dana od dana 
stupanja na snagu ovog pravilnika. 

Član 7. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 05-02-1064/22 
08. marta 2022. godine 

Sarajevo 

Po ovlašćenju
Vlade Federacije BiH 

Premijer 
Fadil Novalić, s. r.

 
 

Na temelju članka 59. Zakona o liječenju neplodnosti 
biomedicinski pomognutom oplodnjom ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 59/18) 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 IZMJENAMA I DOPUNAMA 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 obaveznog zdravstvenog osiguranja i 
načinu formiranja cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski 
pomognute oplodnje ("Službene novine Federacije BiH", broj 
50/20) članak 3. mijenja se i glasi: 

"Članak 3. 
(Suglasnost nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja) 

(1) Pravo iz članka 2. ovog pravilnika se ostvaruje temeljem 
izdane suglasnosti nadležnog kantonalnog zavoda 
zdravstvenog osiguranja. 

(2) Suglasnost iz stavka (1) ovog članka se izdaje na temelju 
mišljenja povjerenstva za BMPO koje formira nadležni 
kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja, i to iz reda 
stručnjaka iz ove oblasti sa područja Federacije Bosne i 
Hercegovine. 

(3) Povjerenstvo za BMPO iz stavka (2) ovog članka sastoji se 
od najmanje tri člana, od kojih dva moraju biti doktori 
medicine specijalisti ginekologije i porodiljstva sa 
subspecijalizacijom iz humane reprodukcije ili doktori 

medicine specijalisti ginekologije i porodiljstva sa najmanje 
pet godina iskustva u reproduktivnoj medicini sukladno 
članku 40. stavak (1) točka a) Zakona.". 

Članak 2. 
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, u skladu sa 

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: 

- prvi pokušaj se financira u iznosu od 100% 
cijene utvrđene u Tarifi zdravstvenih usluga za 
kompletan postupak izvantjelesne oplodnje, 

- svaki naredni pokušaj financira se u iznosu od 
50% cijene utvrđene u Tarifi zdravstvenih usluga 
za kompletan postupak izvantjelesne oplodnje, 

c) do četiri embriotransfera iz kriopohrane iz prvog 
pokušaja, financira se u iznosu od 100% cijene 
utvrđene u Tarifi zdravstvenih usluga, a svi ostali 
embriotransferi iz kriopohrane u iznosu od 50% cijene 
utvrđene u Tarifi zdravstvenih usluga; 

d) 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; 

e) 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 izvantjelesne oplodnje iz točke b) stavak (1) ovog 
članka podrazumijeva kompletan postupak izvantjelesne 
oplodnje, a što se odnosi na: punkciju i aspiraciju, te 
embriotransfer prethodno nezamrznutog embrija ("fresh" 
embriotransfer). 

(4) Embriotransfer iz kriopohrane podrazumijeva odmrzavanje 
zamrznutog embrija dobivenog u pokušajima izvantjelesne 
oplodnje, te transfer embrija u maternicu.". 

Članak 3. 
U članku 8. stavak (6) briše se. 

Članak 4. 
Članak 9. mijenja se i glasi: 

"Članak 9. 
(Cijene za postupke BMPO) 

Cijene za BMPO utvrđuje Zavod zdravstvenog osiguranja i 
reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine u Tarifi zdravstvenih 
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usluga, a sukladno propisima u oblasti zdravstva, i to za slijedeće 
postupke BMPO: 

a) intrauterina inseminacija (IUI); 
b) izvantjelesna oplodnja (IVF): 

- punkcija i aspiracija, 
- inkubacija sa embriotransferom prethodno 

nezamrznutog embrija ("fresh" embriotransfer) i 
- embriotransfer iz kriopohrane. 

c) intracitoplazmatska mikroinjekcija spermija (ICSI): 
- punkcija i aspiracija, 
- inkubacija sa embriotransferom prethodno 

nezamrznutog embrija ("fresh" embriotransfer) i 
- embriotransfer iz kriopohrane, i 

d) pohranjivanje spolnih stanica, spolnih tkiva i embrija.". 

Članak 5. 
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 6. 
Zavodi zdravstvenog osiguranja kantona dužni su uskladiti 

sastav povjerenstava za BMPO suglasno uvjetima utvrđenim u 
stavku (3) članka 3. ovog pravilnika, i to u roku do 30 dana od 
dana stupanja na snagu ovog pravilnika. 

Članak 7. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 05-02-1064/22 
08. ožujka 2022. godine 

Sarajevo 

Po ovlašćenju
Vlade Federacije BiH 

Premijer 
Fadil Novalić, v. r.
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На основу члана 26. Закона о предметима од 

племенитих метала у Федерацији Босне и Херцеговине 
("Службене новине Федерације БиХ", број 7/12), директор 
Завода за мјеритељство доноси 

УПУТСТВО 
О ДОПУНАМА УПУТСТВА О ПОСТУПАЊУ ПРИ 

ДОДЈЕЉИВАЊУ И ЕВИДЕНЦИЈИ ЗНАКА 
ДОБАВЉАЧА И ОДОБРАВАЊУ ИСПИТИВАЊА И 

ЖИГОСАЊА ПРЕДМЕТА ОД ПЛЕМЕНИТИХ 
МЕТАЛА У РАДНИМ ПРОСТОРИЈАМА ДОБАВЉАЧА 

Члан 1. 
У упутству о поступању при додјељивању и евиденцији 

знака добављача и одобравању испитивања и жигосања 
предмета од племенитих метала у радним просторијама 
добављача ("Службене новине Федерације БиХ", број 4/15) у 
члану 10. став (3) додаје се нова реченица која гласи: "О 
жалби рјешава федерални министар енергије, рударства и 
индустрије." 

Члан 2. 
Ово Упутство ступа на снагу нередног дана од дана 

објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

Број 11-38-1-2269/21 
07. марта 2022. године 

Сарајево 
Директор 

Жељко Зовко, с. р.
 

 
Na osnovu člana 26. Zakona o predmetima od plemenitih 

metala u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine 

Federacije BiH", broj 7/12), direktor Zavoda za mjeriteljstvo 
donosi 

UPUTSTVO 
O DOPUNAMA UPUTSTVA O POSTUPANJU PRI 

DODJELJIVANJU I EVIDENCIJI ZNAKA DOBAVLJAČA 
I ODOBRAVANJU ISPITIVANJA I ŽIGOSANJA 

PREDMETA OD PLEMENITIH METALA U RADNIM 
PROSTORIJAMA DOBAVLJAČA 

Član 1. 
U Uputstvu o postupanju pri dodjeljivanju i evidenciji znaka 

dobavljača i odobravanju ispitivanja i žigosanja predmeta od 
plemenitih metala u radnim prostorijama dobavljača ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 4/15) u članu 10. stav (3) dodaje se 
nova rečenica koja glasi: "O žalbi rješava federalni ministar 
energije, rudarstva i industrije." 

Član 2. 
Ovo Uputstvo stupa na snagu nerednog dana od dana objave 

u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 11-38-1-2269/21 
07. marta 2022. godine 

Sarajevo
Direktor 

Željko Zovko, s. r.
 

 
Na osnovu članka 26. Zakona o predmetima od plemenitih 

kovina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 7/12), ravnatelj Zavoda za mjeriteljstvo 
donosi 

NAPUTAK 
O DOPUNAMA NAPUTKA O POSTUPANJU PRI 

DODJELJIVANJU I EVIDENCIJI ZNAKA DOBAVLJAČA 
I ODOBRAVANJU ISPITIVANJA I ŽIGOSANJA 

PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA U RADNIM 
PROSTORIJAMA DOBAVLJAČA 

Članak 1. 
U naputku o postupanju pri dodjeljivanju i evidenciji znaka 

dobavljača i odobravanju ispitivanja i žigosanja predmeta od 
plemenitih kovina u radnim prostorijama dobavljača ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 4/15) u članku 10. stavak 3. dodaje 
se nova rečenica koja glasi: "O žalbi rješava federalni ministar 
energije, rudarstva i industrije." 

Članak 2. 
Ovaj naputak stupa na snagu nerednog dana od dana objave 

u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 11-38-1-2269/21 
07. ožujka 2022. godine 

Sarajevo
Ravnatelj 

Željko Zovko, v. r.
 

ИСПРАВКЕ 
УРЕД ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И 
УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРОПИСИМА 
ЕВРОПСКЕ/ЕУРОПСКЕ УНИЈЕ 

452 
По извршеном сравњавању с изворним текстом 

утврђено је да се у Одлуци о давању претходне сагласности 
Надзорном одбору Привредног друштва "Бинас" д.д. Бугојно 
за доношење Одлуке о именовању вршиоца дужности члана 
Управе-извршног директора производње Привредног 
друштва "Бинас" д.д. Бугојно ("Службене новине Федерације 
БиХ", број 16/22), поткрала ниже наведена грешка, па на 
основу члана 92. став (2) Пословника о раду Владе 
Федерације Босне и Херцеговине - Пречишћени текст 


