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овлаштене институције за токсиколошка испитивања у 
Федерацији, не старије од пет година". 

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

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

Број 01-37-4360/12 
09. јула 2012. године 

Сарајево 
Министар 

Проф. др Русмир Месиховић, с. р.
 

  
Na osnovu člana 44. stav 3. Zakona o apotekarskoj 

djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10), 
federalni ministar zdravstva donosi 

PRAVILNIK 
O DOPUNI PRAVILNIKA O BLIŽIM KRITERIJIMA ZA 

IZBOR LIJEKOVA, POSTUPKU I NAČINU IZRADE 
LISTE LIJEKOVA FONDA SOLIDARNOSTI 

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KAO I 
KORIŠTENJE LIJEKOVA S LISTE LIJEKOVA FONDA 

SOLIDARNOSTI FEDERACIJE BOSNE I 
HERCEGOVINE 

Član 1. 
U članu 13. stav 2. tačka 6. iza riječi "mišljenje i 

zaključak" dodaje se zarez i riječi: "izdato od strane ovlaštene 
institucije za toksikološka ispitivanja u Federaciji, ne starije od 
pet godina". 

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

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 01-37-4360/12 
09. jula 2012. godine 

Sarajevo 
Ministar 

Prof. dr. Rusmir Mesihović, s. r.
 

  
Na temelju članka 44. stavak 3. Zakona o ljekarničkoj 

djelatnosti ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10), 
federalni ministar zdravstva donosi 

PRAVILNIK 
O DOPUNI PRAVILNIKA O BLIŽIM KRITERIJIMA ZA 

IZBOR LIJEKOVA, POSTUPKU I NAČINU IZRADE 
LISTE LIJEKOVA FONDA SOLIDARNOSTI 

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE, KAO I 
KORIŠTENJE LIJEKOVA S LISTE LIJEKOVA FONDA 

SOLIDARNOSTI FEDERACIJE BOSNE I 
HERCEGOVINE 

Članak 1. 
U članku 13. stavak 2. točka 6. iza riječi "mišljenje i 

zaključak" dodaje se zarez i riječi: "izdano od strane ovlaštene 
institucije za toksikološka ispitivanja u Federaciji, ne starije od 
pet godina". 

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

u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 01-37-4360/12 
09. srpnja 2012. godine 

Sarajevo 
Ministar 

Prof. dr. Rusmir Mesihović, v. r.
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На основу члана 91. став 3. а у вези са чланом 236. 

став 1. алинеја 15. Закона о здравственој заштити 

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

ПРАВИЛНИК 
О БЛИЖИМ УСЛОВИМА КОЈЕ МОРА 

ИСПУЊАВАТИ УСТАНОВА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЊЕГУ У КУЋИ, КАО И НАЧИН ЊЕНОГ 

ОРГАНИЗОВАЊА 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овим правилником се утврђују ближи услови 

простора, опреме и кадра које мора испуњавати установа за 
здравствену његу у кући, као и начин њеног организовања. 

Члан 2. 
Установа за здравствену његу у кући може се 

организовати као самостална здравствена установа или као 
приватна пракса, а у складу са прописима о здравственој 
заштити, прописима о установама, као и одредбама овог 
правилника. 

II. УСЛОВИ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И КАДРА 
Услови простора 

Члан 3. 
За обављање дјелатности здравствене његе у кући 

потребно је имати најмање: 
- простор за особље, 
- простор са телекомуникацијским уређајима и 

информатичком опремом, 
- простор одговорајуће површине за 

документацију, 
- просторију одговарајуће површине у којој ће се 

на прописан начин чувати санитетски материјал, 
дезинфекциона средства и други материјал, 

- санитарни чвор. 

Услови опреме 

Члан 4. 
За обављање дјелатности здравствене његе у кући 

потребно је имати сљедећу опрему: радни сто, рачунар са 
штампачем, ормар за чување документације, столицу за 
запосленика и столицу за странку, ормар за инструменте, 
металне посуде за стерилизацију инструмената, 
инструменте за потребе превијања и вађења конаца, прибор 
за примјену пероралне и локалне терапије, тлакомјер, 
топломјер, стерилни прибор за превијање, прибор за 
катетеризацију мјехура и уринарни катетери различитих 
промјера, прибор за узимање узорака лабораторијске 
претраге, глукометар, тест траке за брзо одређивање 
промјена у урину, завоје, заштитну одјећу и прибор 
(рукавице, маске), пластичну посуду за медицински отпад, 
посуде за остали отпад, стерилизатор за сухи ваздух или 
аутоклав и сестринску торбу. 

Торба медицинске сестре мора садржавати: стерилне 
рукавице, стерилне компресе, стерилне инструменте и 
прибор за превијање, стерилни сет за вађење конаца, сет за 
вађење крви, тлакомјер, компресивни завој, еластични 
завој, средство за дезинфекцију коже, средство за 
збрињавање хроничних рана, инструменте и прибор за 
тоалету стоме, заштитну одјећу, PVC рукавице, посуду за 
одлагање контаминираног прибора. 

Услови кадра 

Члан 5. 
За оснивање установе потребно је имати запослене у 

сталном радном односу најмање: три медицинске сестре-
техничара са завршеном високом стручном спремом или 
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