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ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО 
ЗДРАВСТВА 

2122 
На основу члана 150., а у вези са чланом 236. став 1. 

алинеја 26. Закона о здравственој заштити ("Службене новине 
Федерације БиХ", број 46/10), федерални министар здравства 
доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ПРИПРАВНИЧКОМ 
СТАЖУ И СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗДРАВСТВЕНИХ 

РАДНИКА 

Члан 1. 
У Правилнику о приправничком стажу и стручном 

испиту здравствених радника ("Службене новине Федерације 
БиХ", бр. 6/11, 10/11-Исп. и 41/11) у члану 17а. став 1. ријечи: 
"клиничких здравствених установа и федералних здравстве-
них завода", замјењују се ријечима: "клиничких здравствених 
установа, федералних здравствених завода, здравствених 
установа примарне и секундарне здравствене заштите, као и 
факултета здравственог усмјерења." 

Члан 2. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

Број 01-37-5431/12 
06. септембра 2012. године 

Сарајево 

Министар 
Проф. др Русмир 
Месиховић, с. р.

 
  

Na osnovu člana 150., a u vezi sa članom 236. stav 1. alineja 
26. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije 
BiH", broj 46/10), federalni ministar zdravstva donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I 

STRUČNOM ISPITU ZDRAVSTVENIH RADNIKA 

Član 1. 
U Pravilniku o pripravničkom stažu i stručnom ispitu 

zdravstvenih radnika ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/11, 
10/11-Isp. i 41/11) u članu 17a. stav 1. riječi: "kliničkih zdravstve-
nih ustanova i federalnih zdravstvenih zavoda", zamjenjuju se 
riječima: "kliničkih zdravstvenih ustanova, federalnih zdravstvenih 
zavoda, zdravstvenih ustanova primarne i sekundarne zdravstvene 
zaštite, kao i fakulteta zdravstvenog usmjerenja." 

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

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 01-37-5431/12 
06. septembra 2012. godine 

Sarajevo 
Ministar 

Prof. dr. Rusmir Mesihović, s. r.
 

  
Na temelju članka 150, a u svezi sa člankom 236. stavak 1. 

alineja 26. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 46/10), federalni ministar zdravstva donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENI PRAVILNIKA O PRIPRAVNIČKOM STAŽU I 

STRUČNOM ISPITU ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA 

Članak 1. 
U Pravilniku o pripravničkom stažu i stručnom ispitu 

zdravstvenih djelatnika ("Službene novine Federacije BiH", br. 
6/11, 10/11-Isp. i 41/11) u članku 17a. stavak 1. riječi: "kliničkih 
zdravstvenih ustanova i federalnih zdravstvenih zavoda", zamje-
njuju se riječima: "kliničkih zdravstvenih ustanova, federalnih 

zdravstvenih zavoda, zdravstvenih ustanova primarne i sekundarne 
zdravstvene zaštite, kao i fakulteta zdravstvenog usmjerenja." 

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

"Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 01-37-5431/12 
06. rujna 2012. godine 

Sarajevo
Ministar 

Prof. dr. Rusmir Mesihović, v. r.
 

УСТАВНИ СУД 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

2123 
Уставни суд Босне и Херцеговине у пленарном сазиву, у 

предмету број У 1/11, рјешавајући захтјев Сулејмана 
Тихића, у вријеме подношења захтјева замјеника и 
предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине 
Босне и Херцеговине, на основу члана VI/3а) Устава Босне и 
Херцеговине, члана 59 став 2 алинеја 2, члана 61 ст. 1 и 2 и 
члана 63 ст. 2 и 3 Правила Уставног суда Босне и Херцеговине 
("Службени гласник БиХ", број 60/05, 64/08 и 51/09), у 
саставу: 

Валерија Галић, предсједница 
Тudor Pantiru, потпредсједник 
Миодраг Симовић, потпредсјдник 
Сеада Палаврић, потпредсједница 
Мато Тадић, судија 
Constance Grewe, судија 
Мирсад Ћеман, судија 
Маргарита Цаца-Николовска, судија 
Златко М. Кнежевић, судија 
на сједници одржаној 13. јула 2012. године донио је 

ОДЛУКУ О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ1 
Усваја се захтјев Сулејмана Тихића, у вријеме 

подношења захтјева замјеника предсједавајућег Дома 
народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. 

Утврђује се да Република Српска нема уставну 
надлежност да регулише правну материју која је предмет 
Закона о статусу државне имовине која се налази на 
територији Републике Српске и под забраном је располагања 
("Службени гласник Републике Српске", број 135/10), јер је то, 
у складу с чланом I/1, чланом III/3б) и чланом IV4е) Устава 
Босне и Херцеговине, надлежност Босне и Херцеговине. 

У складу с чланом 63 став 2 Правила Уставног суда 
Босне и Херцеговине, ставља се ван снаге Закон о статусу 
државне имовине која се налази на територији Републике 
Српске и под забраном је располагања ("Службени гласник 
Републике Српске", број 135/10). 

У складу с чланом 63 став 3 Правила Уставног суда 
Босне и Херцеговине, Закон о статусу државне имовине која 
се налази на територији Републике Српске и под забраном је 
располагања ("Службени гласник Републике Српске", број 
135/10) престаје да важи наредног дана од дана објављивања 
ове одлуке у "Службеном гласнику БиХ". 

Одлуку објавити у "Службеном гласнику БиХ", 
"Службеним новинама Федерације Босне и Херцеговине", 
"Службеном гласнику Републике Српске" и "Службеном 
гласнику Дистрикта Брчко Босне и Херцеговине". 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
I. Увод 

1. Сулејман Тихић, замјеник предсједавајућег Дома 
народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (у 

                                                                 
1 Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ", број 73/12 
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