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Član 11. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 01-37-4842/12 
15. augusta 2012. godine 

Sarajevo 
Ministar 

Prof. dr. Rusmir Mesihović, s. r.
 

  
Na temelju članka 158. stavak 5, a u svezi sa člankom 236. 

stavak 1. alineja 31. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 46/10), federalni ministar zdravstva 
donosi 

PRAVILNIK 
O UVJETIMA I NAČINU PRIZNAVANJA 

SPECIJALISTIČKOG, ODNOSNO 
SUBSPECIJALISTIČKOG STAŽA, KAO I NAČIN 

PRIZNAVANJA SPECIJALISTIČKOG, ODNOSNO 
SUBSPECIJALISTIČKOG ISPITA OBAVLJENOG I 

POLOŽENOG U INOZEMSTVU 

Članak 1. 
Ovim pravilnikom uređuju se uvjeti i način priznavanja 

specijalističkog, odnosno subspecijalističkog staža (u daljem tekstu: 
staž), kao i način priznavanja specijalističkog, odnosno 
subspecijalističkog ispita (u daljem tekstu: ispit) obavljenog i 
položenog u inozemstvu. 

Članak 2. 
Zdravstveni djelatnik sa završenom visokom stručnom 

spremom, koji je staž završio u inozemstvu, pored ostalih 
uvjeta utvrđenih ovim pravilnikom, mora posjedovati nostrificiranu 
diplomu o završenom fakultetu. 

Članak 3. 
Zdravstveni djelatnik koji traži priznavanje staža, a 

državljanin je Bosne i Hercegovine, treba imati prebivalište na 
teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: 
Federacija BiH). 

Zdravstveni djelatnik strani državljanin za ostvarivanje prava 
iz ovog pravilnika mora imati odobrenje boravka na teritoriji Bosne 
i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) sukladno propisima o 
kretanju i boravku stranaca i azilu. 

Članak 4. 
Staž obavljen u inozemstvu može se priznati zdravstvenom 

radniku ako plan i program obavljanja staža bitno ne odstupa od 
plana i programa propisanog Pravilnikom o specijalizacijama i 
subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i 
magistara farmacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/11, 
11/11, 17/11, 22/11, 26/11, 82/11 i 41/12). 

Članak 5. 
Priznavanje staža obavlja federalni ministar zdravstva (u 

daljem tekstu: ministar), na osnovu podnijetog dokumentiranog 
zahtjeva zdravstvenog radnika. 

Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka prilaže se: 
1. diploma o završenom fakultetu ili njena ovjerena 

preslika. Ukoliko fakultet zdravstvenog usmjerenja nije 
završen u BiH potrebno je, pored diplome o završenom 
fakultetu zdravstvenog usmjerenja, priložiti i rješenje o 
nostrifikaciji izdano od nadležnog organa suglasno 
propisima o visokom obrazovanju, 

2. plan i program staža obavljenog u inozemstvu ovjeren 
od strane organa koji ga je donio uz prijevod istog sa 
ovjerom nadležnog prevoditelja, 

3. dokaz o ispunjavanju uvjeta prebivališta iz članka 3. 
ovog pravilnika, odnosno važeća dozvola o boravku 

stranca u BiH izdana od nadležnog organa suglasno 
propisima o kretanju i boravku stranaca i azilu, i 

4. dokaz o uplati federalne takse. 

Članak 6. 
Rješenje o priznavanju staža zdravstvenom djelatniku donosi 

ministar, u roku od 30 dana od dana podnošenja uredno 
dokumentiranog zahtjeva iz članka 5. ovog pravilnika. 

Rješenje iz stavka 1. ovog članka je konačno u upravnom 
postupku i protiv istog je moguće izjaviti tužbu nadležnom sudu 
suglasno propisima o upravnim sporovima. 

Članak 7. 
Zdravstvenom djelatniku može biti priznat cijeli, odnosno dio 

staža obavljenog u inozemstvu, pod uvjetima i na način propisan 
odredbama čl. 5. i 6. pravilnika. 

Zdravstveni djelatnik, kojem je rješenjem ministra priznat 
samo dio staža obavljenog u inozemstvu, obnovit će dio staža koji 
nije priznat u zdravstvenoj ustanovi nadležnoj za provođenje staža 
u Federaciji BiH i nakon toga pristupiti polaganju ispita. 

Zdravstveni djelatnik, kojem je rješenjem ministra priznat 
cijeli staž obavljen u inozemstvu, stječe pravo i na priznavanje 
položenog ispita u inozomstvu. 

Ministar priznaje ispit iz stavka 3. ovog članka na osnovu 
podnijetog dokumentiranog zahtjeva. 

Uz zahtjev iz stavka 4. ovog članka prilaže se: 
1. diploma o završenom fakultetu ili njena ovjerena 

preslika. Ukoliko fakultet zdravstvenog usmjerenja nije 
završen u BiH potrebno je, pored diplome o završenom 
fakultetu zdravstvenog usmjerenja, priložiti i rješenje o 
nostrifikaciji izdano od nadležnog organa suglasno 
propisima o visokom obrazovanju, 

2. dokaz o položenom ispitu u inozemstvu, 
3. rješenje ministra o priznatom cijelom stažu obavljenom 

u inozemstvu, 
4. dokaz o ispunjavanju uvjeta prebivališta iz članka 3. 

ovog pravilnika, odnosno važeća dozvola o boravku 
stranca u BiH izdana od nadležnog organa suglasno 
propisima o kretanju i boravku stranaca i azilu, i 

5. dokaz o uplati federalne takse. 
Rješenje o priznavanju ispita zdravstvenom djelatniku donosi 

ministar, u roku od 30 dana od dana podnošenja uredno 
dokumentiranog zahtjeva iz stavka 5. ovog članka. 

Rješenje iz stavka 1. ovog članka je konačno u upravnom 
postupku i protiv istog je moguće izjaviti tužbu nadležnom sudu 
suglasno propisima o upravnim sporovima. 

Članak 8. 
Zdravstveni djelatnik, kojem je priznat dio staža, snosi 

troškove koji su potrebiti za obavljanje dijela staža i troškove 
polaganja ispita. 

Zdravstveni djelatnik, kojem je priznat cijeli staž, odnosno 
ispit, snosi troškove priznavanja staža i priznavanja ispita. 

Visinu troškova iz st 1. i 2. ovog članka utvrđuje rješenjem 
ministar. 

Članak 9. 
Zahtjevi podnijeti za priznavanje staža, odnosno ispita prije 

stupanja na snagu ovog pravilnika, riješit će se suglasno ranijim 
propisima koji su bili u primjeni prije stupanja na snagu ovog 
pravilnika. 

Članak 10. 
Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti 

Pravilnik o uvjetima i postupku priznavanja pripravničkog, 
odnosno specijalizantskog staža obavljenog izvan teritorija 
Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno izvan Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 53/01, 58/02, 
7/04) - Prečišćeni tekst - br. 1/05 i 7/08 i Pravilnik o dopunama 
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Pravilnika o uvjetima i postupku priznavanja pripravničkog, 
odnosno specijalizantskog staža obavljenog izvan Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 41/10) u 
dijelu koji se odnosi na specijalizantski staž i specijalistički ispit. 

Članak 11. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 01-37-4842/12 
15. kolovoza 2012. godine 

Sarajevo 
Ministar 

Prof. dr. Rusmir Mesihović, v. r.
 

  
На основу члана 158. став 5, а у вези са чланом 236. став 

1. алинеја 31. Закона о здравственој заштити ("Службене 
новине Федерације БиХ", број 46/10), федерални министар 
здравства доноси 

ПРАВИЛНИК 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПРИЗНАВАЊА 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ, ОДНОСНО 
СУБСПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ СТАЖА, КАО И НАЧИН 
ПРИЗНАВАЊА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ, ОДНОСНО 

СУБСПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ИСПИТА ОБАВЉЕНОГ И 
ПОЛОЖЕНОГ У ИНОСТРАНСТВУ 

Члан 1. 
Овим правилником уређују се услови и начин 

признавања специјалистичког, односно субспецијалистичког 
стажа (у даљем тексту: стаж), као и начин признавања 
специјалистичког, односно субспецијалистичког испита (у 
даљем тексту: испит) обављеног и положеног у иностранству. 

Члан 2. 
Здравствени радник са завршеном високом стручном 

спремом, који је стаж завршио у иностранству, поред осталих 
услова утврђених овим правилником, мора посједовати 
нострификовану диплому о завршеном факултету. 

Члан 3. 
Здравствени радник који тражи признавање стажа, а 

држављанин је Босне и Херцеговине, треба имати 
пребивалиште на територији Федерације Босне и Херцеговине 
(у даљем тексту: Федерација БиХ). 

Здравствени радник страни држављанин за остваривање 
права из овог правилника мора имати одобрење боравка на 
територији Босне и Херцеговине (у даљем тексту: БиХ) у 
складу са прописима о кретању и боравку странаца и азилу. 

Члан 4. 
Стаж обављен у иностранству може се признати 

здравственом раднику ако план и програм обављања стажа 
битно не одступа од плана и програма прописаног 
Правилником о специјализацијама и субспецијализацијама 
доктора медицине, доктора стоматологије и магистара 
фармације ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 6/11, 
11/11, 17/11, 22/11, 26/11, 82/11 и 41/12). 

Члан 5. 
Признавање стажа обавља федерални министар 

здравства (у даљем тексту: министар), на основу поднијетог 
документованог захтјева здравственог радника. 

Уз захтјев из става 1. овог члана прилаже се: 
1. диплома о завршеном факултету или њена овјерена 

копија. Уколико факултет здравственог усмјерења 
није завршен у БиХ потребно је, поред дипломе о 
завршеном факултету здравственог усмјерења, 
приложити и рјешење о нострификацији издато од 
надлежног органа сагласно прописима о високом 
образовању, 

2. план и програм стажа обављеног у иностранству 
овјерен од стране органа који га је донио уз превод 
истог са овјером надлежног преводиоца, 

3. доказ о испуњавању услова пребивалишта из члана 
3. овог правилника, односно важећа дозвола о 
боравку странца у БиХ издата од надлежног органа 
сагласно прописима о кретању и боравку странаца 
и азилу, и 

4. доказ о уплати федералне таксе. 

Члан 6. 
Рјешење о признавању стажа здравственом раднику 

доноси министар, у року од 30 дана од дана подношења 
уредно документованог захтјева из члана 5. овог правилника. 

Рјешење из става 1. овог члана је коначно у управном 
поступку и против истог је могуће изјавити тужбу надлежном 
суду сагласно прописима о управним споровима. 

Члан 7. 
Здравственом раднику може бити признат цијели, 

односно дио стажа обављеног у иностранству, под условима и 
на начин прописан одредбама чл. 5. и 6. правилника. 

Здравствени радник, којем је рјешењем министра 
признат само дио стажа обављеног у иностранству, обновиће 
дио стажа који није признат у здравственој установи 
надлежној за провођење стажа у Федерацији БиХ и након тога 
приступити полагању испита. 

Здравствени радник, којем је рјешењем министра 
признат цијели стаж обављен у иностранству, стиче право и на 
признавање положеног испита у иностранству. 

Министар признаје испит из става 3. овог члана на 
основу поднијетог документованог захтјева. 

Уз захтјев из става 4. овог члана прилаже се: 
1. диплома о завршеном факултету или њена овјерена 

копија. Уколико факултет здравственог усмјерења 
није завршен у БиХ потребно је, поред дипломе о 
завршеном факултету здравственог усмјерења, 
приложити и рјешење о нострификацији издато од 
надлежног органа сагласно прописима о високом 
образовању, 

2. доказ о положеном испиту у иностранству, 
3. рјешење министра о признатом цијелом стажу 

обављеном у иностранству, 
4. доказ о испуњавању услова пребивалишта из члана 

3. овог правилника, односно важећа дозвола о 
боравку странца у БиХ издата од надлежног органа 
сагласно прописима о кретању и боравку странаца 
и азилу, и 

5. доказ о уплати федералне таксе. 
Рјешење о признавању испита здравственом раднику 

доноси министар, у року од 30 дана од дана подношења 
уредно документованог захтјева из става 5. овог члана. 

Рјешење из става 1. овог члана је коначно у управном 
поступку и против истог је могуће изјавити тужбу надлежном 
суду сагласно прописима о управним споровима. 

Члан 8. 
Здравствени радник, којем је признат дио стажа, сноси 

трошкове који су потребни за обављање дијела стажа и 
трошкове полагања испита. 

Здравствени радник, којем је признат цијели стаж, 
односно испит, сноси трошкове признавања стажа и 
признавања испита. 

Висину трошкова из ст 1. и 2. овог члана утврђује 
рјешењем министар. 

Члан 9. 
Захтјеви поднијети за признавање стажа, односно испита 

прије ступања на снагу овог правилника, ријешиће се сагласно 


