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538 
На основу члана 55. став 4. Закона о здравственој 

заштити ("Службене новине Федерације БиХ", број 46/10), 
федерални министар здравства доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О БЛИЖИМ 

УСЛОВИМА ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И КАДРА ЗА 
ОСНИВАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ 

ДЈЕЛАТНОСТИ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА 

Члан 1. 
У Правилнику о ближим условима простора, опреме и 

кадра за оснивање и обављање здравствене дјелатности у 
здравственим установама ("Службене новине Федерације 
БиХ", број 26/12) у члану 212. иза ријечи: "Здравствене 
установе" бришу се ријечи: "примарне здравствене 
заштите". 

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

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

Број 01-37-1522/13 
13. марта 2013. године 

Сарајево 

Министар 
Проф. др Русмир 
Месиховић, с. р.

 
 

Na osnovu člana 55. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti 
("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10), federalni 
ministar zdravstva donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENI PRAVILNIKA O BLIŽIM UVJETIMA 

PROSTORA, OPREME I KADRA ZA OSNIVANJE I 
OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U 

ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA 

Član 1. 
U Pravilniku o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra 

za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstve-
nim ustanovama ("Službene novine Federacije BiH", broj 
26/12) u članu 212. iza riječi: "Zdravstvene ustanove" brišu se 
riječi: "primarne zdravstvene zaštite". 

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

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 01-37-1522/13 
13. marta 2013. godine 

Sarajevo 
Ministar 

Prof. dr. Rusmir Mesihović, s. r.
 

 
Temeljem članka 55. stavak 4. Zakona o zdravstvenoj 

zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10), 
federalni ministar zdravstva donosi 

PRAVILNIK 
O IZMJENI PRAVILNIKA O BLIŽIM UVJETIMA 

PROSTORA, OPREME I KADRA ZA OSNIVANJE I 
OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U 

ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA 

Članak 1. 
U Pravilniku o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra 

za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstve-
nim ustanovama ("Službene novine Federacije BiH", broj 
26/12) u članku 212. iza riječi: "Zdravstvene ustanove" brišu se 
riječi: "primarne zdravstvene zaštite". 

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

u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 01-37-1522/13 
13. ožujka 2013. godine 

Sarajevo
Ministar 

Prof. dr. Rusmir Mesihović, v. r.
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На основу члана 12. став 4., члана 16. став 7., члана 

17. став 6., а у вези са чланом 70. став 1. алинеје 3., 4. и 5. 
Закона о апотекарској дјелатности ("Службене новине 
Федерације БиХ", број 40/10), федерални министар 
здравства доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О БЛИЖИМ 

УСЛОВИМА У ПОГЛЕДУ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И 
КАДРА, КРИТЕРИЈИМА ЗА ОСНИВАЊЕ И 

ОБАВЉАЊЕ АПОТЕКАРСКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ У 
СВИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ОБЛИЦИМА, КАО И 

НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЊИХОВЕ ВЕРИФИКАЦИЈЕ 

Члан 1. 
У Правилнику о ближим условима у погледу 

простора, опреме и кадра, критеријима за оснивање и 
обављање апотекарске дјелатности у свим организационим 
облицима, као и начину и поступку њихове верификације 
("Службене новине Федерације БиХ", број 44/12) (у даљем 
тексту: Правилник), иза члана 47. додају се нови чл. 47а. и 
47б. који гласе: 

"Члан 47а. 
У случају промјене оснивачко-власничке структуре 

апотеке здравствене установе, односно огранка апотеке 
здравствене установе који већ имају важеће рјешење о 
одобрењу за рад издато од стране надлежног кантоналног 
министарства, кантонално министарство не проводи нови 
управни поступак у смислу поновне провјере испуњености 
услова простора, опреме и кадра апотеке здравствене 
установе или огранка апотеке, већ наведену статусну 
промјену оснивача-власника апотеке здравствене установе 
или огранка апотеке, само констатује кроз издавање новог 
рјешења о одобрењу за рад апотеке здравствене установе 
или огранка апотеке у којем наводе статусне-власничке 
промјене. 

Захтјев за издавање новог рјешења о одобрењу за рад 
апотеке здравствене установе, односно огранка апотеке, а у 
смислу става 1. овог члана, подноси нови оснивач-власник 
апотеке здравствене установе, односно огранка апотеке и 
уз исти прилаже: 

- важеће рјешење кантоналног министарства 
издато за апотеку здравствену установу, односно 
огранак апотеке ранијем оснивачу-власнику 
апотеке здравствене установе, односно огранка 
апотеке, 

- уговор закључен између ранијег оснивача-
власника апотеке здравствене установе, односно 
огранка апотеке и новог оснивача-власника 
апотеке здравствене установе, односно огранка 
апотеке којим се између уговорних страна 
уступају, односно прихватају права оснивача-
власника над апотеком здравственом установом, 
односно огранком апотеке, што укључује и 
преузимање затеченог простора, опреме и кадра 
апотеке здравствене установе и огранка апотеке. 
Уговор подлијеже обавези нотарске обраде 
исправа у складу са одредбама Закона о 
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