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Članak 8.  
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH".  

Broj 01-37-7240/12  
14. studenoga 2012. godine  

Sarajevo  
 

Ministar  
Prof. dr. Rusmir  
Mesihović, v. r.  

 
 

   
На основу члана 15. Закона о заштити становништва од 

заразних болести ("Службене новине Федерације БиХ", број 
29/05), федерални министар здравства доноси  

ПРАВИЛНИК  
О НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗВРШЕНИМ 

ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ИЗОЛАЦИЈАМА И 
ИДЕНТИФИКАЦИЈАМА  

Члан 1.  
Овим правилником прописује се начин вођења евиден-

ције о извршеним лабораторијским изолацијама и идентифи-
кацијама (у даљем тексту: лабораторијска испитивања), те 
достављање извјештаја о узрочницима заразних болести 
односно епидемије заразних болести.  

Члан 2.  
Евиденцију о извршеним лабораторијским испитива-

њимa из члана 1. овог правилника обавезне су водити 
здравствене установе у којима се обавља лабораторијско 
испитивање узрочника заразних болести, односно епидемије 
заразних болести и провјера (верификација) лабораторијског 
испитивања узрочника заразних болести ради утврђивања 
дијагнозе (у даљем тексту: здравствене установе).  

Члан 3.  
Вођење евиденција заснива се на принципима релева-

нтности, непристрасности, поузданости, благовремености, 
рационалности, конзистентности и повјерљивости, који 
подразумијевају да:  

a) сваки дефинисани податак мора да задовољи јасно 
постављене услове који се односе на обезбјеђење 
сврхе од значаја за здравље становништва и 
здравственог система,  

б) се на објективан начин одређују дефиниције и 
методе прикупљања, обраде и коришћења података,  

ц) се одређивање метода и поступака везаних за 
прикупљање, обраду и коришћење података врши 
на основу професионалних стандарда, научних 
метода и принципа,  

д) се вођење евиденција врши у прописаним 
роковима.  

Члан 4.  
(1) Здравствене установе обавезне су водити књигу 

болесничких узорака за бактериолошку обраду, као 
основну медицинску документацију, у складу са Законом 
о евиденцијама у области здравства ("Службене новине 
Федерације БиХ", број 37/12).  

(2) Евиденција се води уписивањем података у књигу 
болесничких узорака, која обавезно садржи сљедеће 
податке:  
a) датум примања узорка,  
б) назив здравствене установе из које је узорак 

послан,  
ц) врсту узорка, и  
д) резултат лабораторијског испитивања.  

Члан 5.  
Здравствене установе попуњавају Пријаву о лабораториј-

ски утврђеном узрочнику заразних болести, која је саставни 
дио овог правилника (Прилог бр. 1.).  

Члан 6.  
(1) Вођење медицинске документације и унос података у 

медицинску документацију искључиво обављају 
здравствени радници или здравствени сарадници који су 
упослени у лабораторији.  

(2) Вођење евиденције је саставни дио стручног 
медицинског рада здравствених установа.  

Члан 7.  
(1) Здравствене установе које обављају микробиолошку 

дјелатност лабораторијског испитивања узрочника 
заразних болести достављају седмичне извјештаје о 
лабораторијски утврђеним узрочницима заразних 
болести надлежном заводу за јавно здравство кантона, 
који мјесечне збирне извјештаје одмах достављају 
Заводу за јавно здравство Федерације Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Федерални завод) у форми 
која је предвиђена Прилогом бр. 2., а који је саставни дио 
овог правилника.  

(2) Здравствене установе које обављају микробиолошку 
дјелатност лабораторијског испитивања узрочника 
епидемије заразних болести одмах достављају извјештај 
о идентификованом узрочнику надлежном заводу за 
јавно здравство кантона, као и Федералном заводу.  

(3) Федерални завод обавезан је повезивати епидемиолошке, 
лабораторијске и клиничке податке за сваки појединачни 
случај обољевања од заразних болести.  

Члан 8.  
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".  

Број 01-37-7240/12  
14. новембра 2012. године  

Сарајево  

Министар  
Проф. др Русмир 
Месиховић, с. р.  

 
 

   
Na osnovu člana 15. Zakona o zaštiti stanovništva od 

zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05), 
federalni ministar zdravstva donosi  

PRAVILNIK  
O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZVRŠENIM 

LABORATORIJSKIM IZOLACIJAMA I 
IDENTIFIKACIJAMA  

Član 1.  
Ovim pravilnikom propisuje se način vođenja evidencije o 

izvršenim laboratorijskim izolacijama i identifikacijama (u daljem 
tekstu: laboratorijska ispitivanja), te dostavljanje izvještaja o 
uzročnicima zaraznih bolesti odnosno epidemije zaraznih bolesti.  

Član 2.  
Evidenciju o izvršenim laboratorijskim ispitivanjima iz člana 

1. ovog pravilnika obavezne su voditi zdravstvene ustanove u 
kojima se obavlja laboratorijsko ispitivanje uzročnika zaraznih 
bolesti, odnosno epidemije zaraznih bolesti i provjera (verifikacija) 
laboratorijskog ispitivanja uzročnika zaraznih bolesti radi 
utvrđivanja dijagnoze (u daljem tekstu: zdravstvene ustanove).  

Član 3.  
Vođenje evidencija zasniva se na načelima relevantnosti, 

nepristrasnosti, pouzdanosti, blagovremenosti, racionalnosti, 
konzistentnosti i povjerljivosti, koji podrazumijevaju da:  
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a) svaki definirani podatak mora da zadovolji jasno 
postavljene uvjete koji se odnose na osiguranje svrhe od 
značaja za zdravlje stanovništva i zdravstvenog sistema,  

b) se na objektivan način određuju definicije i metode 
prikupljanja, obrade i korištenja podataka,  

c) se određivanje metoda i postupaka vezanih za 
prikupljanje, obradu i korištenje podataka vrši na 
osnovu profesionalnih standarda, naučnih metoda i 
principa,  

d) se vođenje evidencija vrši u propisanim rokovima.  

Član 4.  
(1) Zdravstvene ustanove obavezne su voditi knjigu bolesničkih 

uzoraka za bakteriološku obradu, kao osnovnu medicinsku 
dokumentaciju, u skladu sa Zakonom o evidencijama u 
oblasti zdravstva ("Službene novine Federacije BiH", broj 
37/12).  

(2) Evidencija se vodi upisivanjem podataka u knjigu bolesničkih 
uzoraka, koja obavezno sadrži sljedeće podatke:  
a) datum primanja uzorka,  
b) naziv zdravstvene ustanove iz koje je uzorak poslan,  
c) vrstu uzorka, i  
d) rezultat laboratorijskog ispitivanja.  

Član 5.  
Zdravstvene ustanove popunjavaju Prijavu o laboratorijski 

utvrđenom uzročniku zaraznih bolesti, koja je sastavni dio ovog 
pravilnika (Prilog br. 1.).  

Član 6.  
(1) Vođenje medicinske dokumentacije i unos podataka u 

medicinsku dokumentaciju isključivo obavljaju zdravstveni 
radnici ili zdravstveni saradnici koji su uposleni u laboratoriji.  

(2) Vođenje evidencije je sastavni dio stručnog medicinskog rada 
zdravstvenih ustanova.  

Član 7.  
(1) Zdravstvene ustanove koje obavljaju mikrobiološku 

djelatnost laboratorijskog ispitivanja uzročnika zaraznih 
bolesti dostavljaju sedmične izvještaje o laboratorijski 
utvrđenim uzročnicima zaraznih bolesti nadležnom zavodu 
za javno zdravstvo kantona, koji mjesečne zbirne izvještaje 
odmah dostavljaju Zavodu za javno zdravstvo Federacije 
Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalni zavod) u 
formi koja je predviđena Prilogom br. 2., a koji je sastavni dio 
ovog pravilnika.  

(2) Zdravstvene ustanove koje obavljaju mikrobiološku 
djelatnost laboratorijskog ispitivanja uzročnika epidemije 
zaraznih bolesti odmah dostavljaju izvještaj o identificiranom 
uzročniku nadležnom zavodu za javno zdravstvo kantona, 
kao i Federalnom zavodu.  

(3) Federalni zavod obavezan je povezivati epidemiološke, 
laboratorijske i kliničke podatke za svaki pojedinačni slučaj 
oboljevanja od zaraznih bolesti.  

Član 8.  
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".  

Broj 01-37-7240/12  
14. novembra 2012. godine  

Sarajevo  

Ministar  
Prof. dr. Rusmir 
Mesihović, s. r.  
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