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Члан 7. 
На основу поднијетог документираног захтјева из 

члана 5. става 1. овог правилника, Комисија цијени достав-
љену документацију и издаје мишљење о оправданости 
одобравања обављања допунског рада здравственом 
раднику или доноси мишљење о неоснованости обављања 
допунског рада. 

У случајевима када је захтјев поднио директор 
здравствене установе није потребно прибављати мишљење 
Комисије, већ се захтјев просљеђује управном одбору 
здравствене установе на надлежно поступање. 

Мишљење из става 1. овог члана Комисија доноси у 
року од 15 дана од дана уредно примљеног документираног 
захтјева и исто одмах доставља директору здравствене 
установе на надлежно поступање. 

Комисија је дужна водити евиденцију о издатим 
мишљењима из става 1. овог члана. 

Члан 8. 
По претходно прибављеном мишљењу Комисије из 

члана 7. овог правилника, директор здравствене установе 
одобрава обављање допунског рада здравственом раднику, 
и то у року од 15 дана од дана пријема мишљења Комисије 
на документирани захтјев. 

Уколико је захтјев из става 1. овог члана поднио 
директор здравствене установе, одобравање обављања 
допунског рада здравственом раднику, одобрава управни 
одбор здравствене установе, у року од 30 дана од дана 
пријема документираног захтјева. 

У случајевима одобравања допунског рада 
здравственом раднику, одобрење за обављање допунског 
рада издаје се у форми рјешења. 

Уколико је допунски рад одобрен директору здрав-
ствене установе, одлуку о одобрењу обављања допунског 
рада доноси управни одбор здравствене установе. 

Члан 9. 
У случају неодобравања допунског рада здравственом 

раднику, директор, по претходно прибављеном мишљењу 
Комисије, доноси рјешење којим се захтјев за обављање 
допунског рада одбија као неоснован. 

Против рјешења из става 1. овог члана може се 
изјавити приговор управном одбору здравствене установе у 
смислу члана 65. став 1. алинеја 12. Закона. 

Изузетно, од ст. 1. и 2. овог члана, у случају неодобра-
вања допунског рада директору здравствене установе, 
управни одбор здравствене установе доноси одлуку којом 
се захтјев одбија. 

Одлука управног одбора здравствене установе доније-
та по приговору из става 2. овог члана односно одлука 
донијета у смислу става 3. овог члана је коначна и иста се 
може побијати тужбом код надлежног суда. 

Члан 10. 
Допунски рад одобрен здравственом раднику сагласно 

Закону и овом правилнику може се обављати само код 
једне здравствене установе односно приватне праксе. 

IV – ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОПУНСКОГ РАДА 

Члан 11. 
Здравствене услуге које се пружају допунским радом, 

не могу се финансирати из средстава обавезног 
здравственог осигурања, изузев у случају предвиђеном 
чланом 184. став 1. тачка 2. Закона. 

У случајевима из става 1. овог члана, када се, 
изузетно, здравствене услуге могу финансирати средствима 
здравственог осигурања, мора се примјењивати важећи 

цјеновник здравствених услуга завода здравственог 
осигурања. 

Члан 12. 
Здравствене установе чији запосленици обављају 

допунски рад у складу са Законом и овом правилнику, 
дужни су редовно извјештавати надлежно кантонално 
министарство здравства, надлежне коморе, као и надлежне 
инспекције о закљученим уговорима о допунском раду, те 
свим промјенама које настану у провођењу ових уговора. 

Члан 13. 
Здравствени радник који обавља послове у својој 

струци допунским радом сагласно Закону и овом 
правилнику, дужан је водити евиденције о пруженим 
здравственим услугама, утврђеним обољењима, стањима и 
повредама, као и друге евиденције предвиђене посебним 
законом из ове области, те податке из евиденција редовно 
достављати надлежном заводу за јавно здравство кантона, 
сагласно Закону о евиденцијама у области здравства 
("Службене новине Федерације БиХ", број 37/12). 

V – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 
Надлежне коморе дужне су у року од 30 дана од дана 

ступања на снагу овог правилника донијети опће акте на 
основу којих издају мишљење о обављању допунског рада, 
у складу са одредбама Закона и овог правилника. 

Здравствене установе дужне су у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу овог правилника формирати 
Комисију сагласно одредби члана 4. овог правилника. 

Члан 15. 
Здравствени радник који је носилац одобрења за 

допунски рад издатог на основу прописа који су били у 
примјени прије ступања на снагу овог правилника, дужни 
су се ускладити са одредбама овог правилника, у року од 
24 мјесеца од дана ступања на снагу правилника. 

Члан 16. 
Даном ступања на снагу овог правилника престаје 

важити Правилник о условима за рад здравствених радника 
изван пуног радног времена ("Службене новине 
Федерације БиХ", бр. 2/00, 23/01, 38/03 и 11/04 - 
Пречишћени текст 1/05). 

Члан 17. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

Број 01-37-4342/12 
09. јула 2012. године 

Сарајево
Министар 

Проф. др Русмир Месиховић, с. р.
 

  
Na osnovu člana 184. stav 7, a u vezi sa članom 236. stav 

1. alineja 36. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 46/10), federalni ministar zdravstva 
donosi 

PRAVILNIK 
O NAČINU, POSTUPKU I UVJETIMA, KAO I DRUGIM 

PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA ORGANIZIRANJE I 
OBAVLJANJE DOPUNSKOG RADA ZDRAVSTVENIH 

RADNIKA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ILI 
PRIVATNOJ PRAKSI 

I – OSNOVNE ODREDBE 

Član 1. 
Ovim pravilnikom uređuje se način, postupak i uvjeti, kao 

i druga pitanja od značaja za organiziranje i obavljanje 
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dopunskog rada zdravstvenih radnika u zdravstvenoj ustanovi 
ili privatnoj praksi. 

Član 2. 
Poslove u svojoj struci dopunskim radom obavljaju 

zdravstveni radnici koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom 
o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 
46/10), (u daljem tekstu: Zakon), kao i ovim pravilnikom, i to 
zdravstveni radnici sa završenim medicinskim, stomatološkim, 
farmaceutskim, farmaceutsko-biohemijskim fakultetom, koji su 
specijalisti i koji imaju najmanje deset godina radnog staža u 
zvanju specijaliste. 

Izuzetno od stava 1. ovog člana, poslove u svojoj struci 
dopunskim radom, mogu obavljati zdravstveni radnici sa 
završenim medicinskim, stomatološkim, farmaceutskim, 
farmaceutsko-biohemijskim fakultetom-specijalisti s 
magisterijem ili doktoratom iz medicinskih, stomatoloških ili 
farmaceutskih nauka i bez posjedovanja deset godina radnog 
staža u zvanju specijaliste. 

Izuzetno, od st. 1. i 2. ovog člana, poslove dopunskog rada 
u zdravstvenim ustanovama tercijarnog nivoa zdravstvene 
zaštite mogu obavljati samo zdravstveni radnici sa završenim 
medicinskim, stomatološkim, farmaceutskim, farmaceutsko-
biohemijskim fakultetom, koji su specijalisti, koji imaju deset 
godina radnog staža u zvanju specijaliste i koji su izabrani u 
nastavno zvanje vanrednog ili redovnog profesora odnosno 
docenta na medicinskom, stomatološkom ili farmaceutskom 
fakultetu. 

II – NAČIN OBAVLJANJA DOPUNSKOG RADA 

Član 3. 
Zdravstveni radnici iz člana 2. ovog pravilnika dopunski 

rad mogu obavljati: 
- u javnoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj je uposlen u 

stalnom radnom odnosu, 
- u drugoj zdravstvenoj ustanovi, u svim oblicima 

svojine, 
- kod zdravstvenog radnika iste specijalnosti koji 

obavlja registrovanu privatnu praksu. 
Ukoliko je privatna praksa iz stava 1. alineja 3. ovog člana 

organizovana kao vlastita privatna praksa zdravstvenog radnika 
iz člana 2. ovog pravilnika, obavezno je da ista ispunjava uvjete 
propisane Zakonom i propisima donijetim na osnovu tog 
zakona, izuzev uvjeta iz člana 162. stav 1. tačka 6. Zakona. 

Ispunjavanje uvjeta iz stava 2. ovog člana utvrđuje 
nadležno kantonalno ministarstvo zdravstva, saglasno članu 
165. Zakona, kao i propisima donijetim na osnovu tog zakona. 

III – POSTUPAK I UVJETI ZA ODOBRAVANJE 
OBAVLJANJA DOPUNSKOG RADA 

Član 4. 
Obavljanje dopunskog rada saglasno Zakonu i ovom 

pravilniku odobrava direktor zdravstvene ustanove u kojoj je 
zdravstveni radnik zaposlen u stalnom radnom odnosu, po 
prethodno pribavljenom mišljenju Komisije za dopunski rad (u 
daljem tekstu: Komisija) koju formira svaka zdravstvena 
ustanova. 

Komisiju iz stava 1. ovog člana formira direktor koja broji 
najmanje pet članova i koju čine zdravstveni radnici sa 
završenim medicinskim, stomatološkim, farmaceutskim, 
farmaceutsko-biohemijskim fakultetom, u ovisnosti o 
djelatnosti zdravstvene ustanove, koji su, u pravilu, specijalisti i 
koji imaju najmanje deset godina radnog staža, kao i dipl. 
pravnik. 

Prilikom formiranja komisije iz stava 1. ovog člana 
poštovat će se princip odražavanja ravnopravne zastupljenosti 
oba spola. 

Mandat, način izbora, kao i način finansiranja Komisije iz 
stava 1. ovog člana uređuje se statutom zdravstvene ustanove. 

Poslovnikom o radu Komisije bliže se uređuje 
organizacija i način rada, kao i način glasanja Komisije. 

Poslovnik iz stava 5. ovog člana podliježe saglasnosti 
direktora. 

Izuzetno, od stava 1. ovog člana u slučaju obavljanja 
dopunskog rada od strane direktora zdravstvene ustanove, isti 
odobrava upravni odbor zdravstvene ustanove u skladu sa 
odredbama Zakona i ovim pravilnikom. 

Član 5. 
Zdravstveni radnik, kao budući nositelj odobrenja za 

dopunski rad, podnosi zahtjev za odobravanje dopunskog rada 
direktoru zdravstvene ustanove kod koje je uposlen u stalnom 
radnom odnosu. 

U slučaju da zahtjev iz stava 1. ovog člana podnosi 
direktor zdravstvene ustanove isti se dostavlja upravnom 
odboru zdravstvene ustanove na nadležno postupanje. 

Uz zahtjev iz st. 1. i 2. ovog člana podnosi se sljedeća 
dokumentacija: 

- diploma o završenom fakultetu zdravstvenog 
usmjerenja, 

- uvjerenje o položenom stručnom ispitu, 
- uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu, 
- potvrda o desetogodišnjem radnom stažu u zvanju 

specijaliste ili dokaz da je specijalist s magisterijem 
ili doktoratom iz medicinskih nauka, 

- dokaz da su izabrani u nastavno zvanje redovnog ili 
vanrednog profesora odnosno docenta na 
medicinskom, stomatološkom ili farmaceutskom 
fakultetu, ukoliko dopunski rad obavljaju u 
zdravstvenoj ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene 
zaštite, 

- pozitivno mišljenje nadležne komore, 
- pozitivno mišljenje Stručnog vijeća zdravstvene 

ustanove izdato na osnovu člana 74. stav 1. alineja 7. 
Zakona, i to samo u slučaju odobravanja dopunskog 
rada zdravstvenih radnika koji je od posebnog 
interesa za građane i rad zdravstvene ustanove, 

- važeće rješenje o registraciji zdravstvene ustanove 
odnosno privatne prakse u kojoj će obavljati 
dopunski rad, 

- izjava o preciziranju poslova koje će zdravstveni 
radnik obavljati dopunskim radom, 

- izjava o preciziranju vremena u kojem će se 
obavljati dopunski rad, 

- izjava podnositelja zahtjeva da će dopunski rad 
obavljati samo kod jednog poslodavca. 

Član 6. 
U slučajevima odobravanja dopunskog rada zdravstvenom 

radniku predviđenim u članu 3. stav 1. alineja 1. ovog 
pravilnika, posebno se cijeni i ispunjavanje sljedećih uvjeta: 

- ako je zbog ograničenih kapaciteta u korištenju 
raspoložive medicinsko-tehničke opreme i/ili ograni-
čenog broja zdravstvenih radnika određene struke, 
otežano ostvarivanje zdravstvene zaštite u javno 
zdravstvenoj ustanovi, pri provedbi dijagnostičkih, 
terapijskih i rehabilitacijskih postupaka koji se 
finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog 
osiguranja, 

- ako dopunski rad ne utiče na organizaciju rada 
pojedinih djelatnosti ili zdravstvene ustanove kao 
cjeline u kojoj je zdravstveni radnik uposlen u 
stalnom radnom odnosu. 
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Član 7. 
Na osnovu podnijetog dokumentiranog zahtjeva iz člana 

5. stava 1. ovog pravilnika, Komisija cijeni dostavljenu 
dokumentaciju i izdaje mišljenje o opravdanosti odobravanja 
obavljanja dopunskog rada zdravstvenom radniku ili donosi 
mišljenje o neosnovanosti obavljanja dopunskog rada. 

U slučajevima kada je zahtjev podnio direktor zdravstvene 
ustanove nije potrebno pribavljati mišljenje Komisije, već se 
zahtjev prosljeđuje upravnom odboru zdravstvene ustanove na 
nadležno postupanje. 

Mišljenje iz stava 1. ovog člana Komisija donosi u roku 
od 15 dana od dana uredno primljenog dokumentiranog 
zahtjeva i isto odmah dostavlja direktoru zdravstvene ustanove 
na nadležno postupanje. 

Komisija je dužna voditi evidenciju o izdatim mišljenjima 
iz stava 1. ovog člana. 

Član 8. 
Po prethodno pribavljenom mišljenju Komisije iz člana 7. 

ovog pravilnika, direktor zdravstvene ustanove odobrava 
obavljanje dopunskog rada zdravstvenom radniku, i to u roku 
od 15 dana od dana prijema mišljenja Komisije na 
dokumentirani zahtjev. 

Ukoliko je zahtjev iz stava 1. ovog člana podnio direktor 
zdravstvene ustanove, odobravanje obavljanja dopunskog rada 
zdravstvenom radniku, odobrava upravni odbor zdravstvene 
ustanove, u roku od 30 dana od dana prijema dokumentiranog 
zahtjeva. 

U slučajevima odobravanja dopunskog rada zdravstvenom 
radniku, odobrenje za obavljanje dopunskog rada izdaje se u 
formi rješenja. 

Ukoliko je dopunski rad odobren direktoru zdravstvene 
ustanove, odluku o odobrenju obavljanja dopunskog rada 
donosi upravni odbor zdravstvene ustanove. 

Član 9. 
U slučaju neodobravanja dopunskog rada zdravstvenom 

radniku, direktor, po prethodno pribavljenom mišljenju 
Komisije, donosi rješenje kojim se zahtjev za obavljanje 
dopunskog rada odbija kao neosnovan. 

Protiv rješenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti 
prigovor upravnom odboru zdravstvene ustanove u smislu člana 
65. stav 1. alineja 12. Zakona. 

Izuzetno, od st. 1. i 2. ovog člana, u slučaju neodobravanja 
dopunskog rada direktoru zdravstvene ustanove, upravni odbor 
zdravstvene ustanove donosi odluku kojom se zahtjev odbija. 

Odluka upravnog odbora zdravstvene ustanove donijeta 
po prigovoru iz stava 2. ovog člana odnosno odluka donijeta u 
smislu stava 3. ovog člana je konačna i ista se može pobijati 
tužbom kod nadležnog suda. 

Član 10. 
Dopunski rad odobren zdravstvenom radniku saglasno 

Zakonu i ovom pravilniku može se obavljati samo kod jedne 
zdravstvene ustanove odnosno privatne prakse. 

IV – OBAVEZE PO OSNOVU DOPUNSKOG RADA 

Član 11. 
Zdravstvene usluge koje se pružaju dopunskim radom, ne 

mogu se finansirati iz sredstava obaveznog zdravstvenog 
osiguranja, izuzev u slučaju predviđenom članom 184. stav 1. 
tačka 2. Zakona. 

U slučajevima iz stava 1. ovog člana, kada se, izuzetno, 
zdravstvene usluge mogu finansirati sredstvima zdravstvenog 
osiguranja, mora se primjenjivati važeći cjenovnik zdravstvenih 
usluga zavoda zdravstvenog osiguranja. 

Član 12. 
Zdravstvene ustanove čiji zaposlenici obavljaju dopunski 

rad u skladu sa Zakonom i ovom pravilniku, dužni su redovno 
izvještavati nadležno kantonalno ministarstvo zdravstva, 
nadležne komore, kao i nadležne inspekcije o zaključenim 
ugovorima o dopunskom radu, te svim promjenama koje 
nastanu u provođenju ovih ugovora. 

Član 13. 
Zdravstveni radnik koji obavlja poslove u svojoj struci 

dopunskim radom saglasno Zakonu i ovom pravilniku, dužan je 
voditi evidencije o pruženim zdravstvenim uslugama, 
utvrđenim oboljenjima, stanjima i povredama, kao i druge 
evidencije predviđene posebnim zakonom iz ove oblasti, te 
podatke iz evidencija redovno dostavljati ovlaštenom zavodu za 
javno zdravstvo kantona, saglasno Zakonu o evidencijama u 
oblasti zdravstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 
37/12). 

V – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 14. 
Nadležne komore dužne su u roku od 30 dana od dana 

stupanja na snagu ovog pravilnika donijeti opće akte na osnovu 
kojih izdaju pozitivno mišljenje o obavljanju dopunskog rada, u 
skladu sa odredbama Zakona i ovog pravilnika. 

Zdravstvene ustanove dužne su u roku od 30 dana od dana 
stupanja na snagu ovog pravilnika formirati Komisiju saglasno 
odredbi člana 4. ovog pravilnika. 

Član 15. 
Zdravstveni radnik koji je nositelj odobrenja za dopunski 

rad izdatog na osnovu propisa koji su bili u primjeni prije 
stupanja na snagu ovog pravilnika, dužni su se uskladiti sa 
odredbama ovog pravilnika, u roku od 24 mjeseca od dana 
stupanja na snagu pravilnika. 

Član 16. 
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti 

Pravilnik o uslovima za rad zdravstvenih radnika izvan punog 
radnog vremena ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/00, 
23/01, 38/03 i 11/04 - Prečišćeni tekst 1/05). 

Član 17. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave 

u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 01-37-4342/12 
09. jula 2012. godine 

Sarajevo
Ministar 

Prof. dr. Rusmir Mesihović, s. r.
 

  
Temeljem članka 184. stavak 7, a u svezi sa člankom 236. 

stavak 1. alineja 36. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 46/10), federalni ministar 
zdravstva donosi 

PRAVILNIK 
O NAČINU, POSTUPKU I UVJETIMA, KAO I DRUGIM 

PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA ORGANIZIRANJE I 
OBAVLJANJE DOPUNSKOG RADA ZDRAVSTVENIH 

DJELATNIKA U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI ILI 
PRIVATNOJ PRAKSI 

I – TEMELJNE ODREDBE 

Članak 1. 
Ovim pravilnikom uređuje se način, postupak i uvjeti, kao 

i druga pitanja od značaja za organiziranje i obavljanje 
dopunskog rada zdravstvenih djelatnika u zdravstvenoj ustanovi 
ili privatnoj praksi. 
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