
     
На основу члана 23 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст  („Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 19/06), члана 45 Пословника Скупштине Брчко дистрикта 
БиХ – пречишћени текст («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ» број 11/03),   члана 5 
Закона о здравственом осигурању Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко 
дистрикта БиХ» бројеви 1/02 и 7/02) и Предлога одлуке градоначелника број: 01-014-
015578/06 од 9. новембра 2006. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 39. сједници 
одржаној 14. децембра 2006. године, донијела је 

 

О Д Л У К У 

О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА 
БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

ПРВИ ДИО  

Члан 1 

(Предмет Одлуке) 

(1)  Оснива се Фонд здравственог осигурања Брчко дистрикта Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Фонд здравственог осигурања). 

(2)  Реализација права и обавеза из здравственог осигурања обезбјеђује се 
путем Фонда здравственог осигурања. 

Члан 2 

(Оснивач) 

Оснивач Фонда здравственог осигурања је Брчко дистрикт Босне и 
Херцеговине. 

ДРУГИ ДИО  

ГЛАВА I  

Члан 3 

(Назив и сједиште) 

(1)  Фонд здравственог осигурања послује под називом ''Фонд здравственог 
осигурања Брчко дистрикта Босне и Херцеговине'' 

(2)  Скраћени назив је ''ФЗО Брчко дистрикта БиХ''. 

(3)  Сједиште Фонда здравственог осигурања је у улици Вука С. Караџића број 
4, Брчко дистрикт Босне и Херцеговине.   

Члан 4 

(Правни статус) 

(1)  Фонд здравственог осигурања има својство правног лица.  

(2)  Фонд здравственог осигурања има права, обавезе и одговорности утврђене 
Законом о здравственом осигурању Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Закон о 
здравственом осигурању), овом одлуком и Статутом Фонда здравственог осигурања.  

(3)  Фонд здравственог осигурања има свој рачун.  

 

Члан 5 

(Печат) 

(1)  Фонд здравственог осигурања има печат са сљедећим текстом: 

''Босна и Херцеговина; Брчко дистрикт Босне и Херцеговине; 

Фонд здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ''. 
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(2)  Ближе одредбе о броју, величини, облику, садржају и употреби 
печата и штамбиља утврђује општим актом директор Фонда здравственог 
осигурања.   

 
ГЛАВА II 

 
Члан 6 

(Дјелокруг рада Фонда здравственог осигурања) 

 

Дјелокруг рада Фонда здравственог осигурања је: 

a) спровођење политике развоја и унапређивања здравствене заштите која 
се обезбјеђује здравственим осигурањем; 

б)  планирање и прикупљање новчаних средстава свих облика здравственог 
осигурања којима се финансирају здравствене услуге и административни 
трошкови Фонда здравственог осигурања; 

ц) обављање послова у вези са остваривањем права осигураника и 
осигураних лица Фонда здравственог осигурања, брига о законитом и 
благовременом остваривању тих права, те обезбјеђивање стручне помоћи 
осигураницима у остваривању права и заштити њихових интереса; 

д) обављање послова уговарања са свим заинтересованим јавним и 
приватним  здравственим установама и радницима о пружању здравствених 
услуга уз поштовање важећих процедура;  

е) одређивање критеријума и начина коришћења накнада осигураницима за 
настале трошкове који спадају у обим права из здравствене заштите; 

ф) одређивање обима и врсте права из осигурања, висине накнада плате у 
току привремене спријечености за рад на терет Фонда здравственог 
осигурања, као и начин валоризације основице за накнаду плате у току 
привремене спријечености за рад; 

г)  учествовање у изради и спровођење међународних уговора о социјалном 
осигурању у дијелу који се односи на обавезно здравствено осигурање; 

х) праћење обрачуна дуговања и потраживања трошкова здравственог 
осигурања;  

и) обављање послова у вези с коришћењем здравствене заштите у 
иностранству; 

ј) у сарадњи са Одјељењем за здравство и остале услуге Владе Брчко 
дистрикта БиХ (у даљем тексту: Одјељење за здравство) обављање надзора 
контроле пословања здравствених установа и здравствених радника у вези 
са закљученим уговорима за текућу годину; 

к) обављање послова израде подзаконских и других аката у вези са 
остваривањем права из обавезног здравственог осигурања за чије 
доношење су надлежни градоначелник и Скупштина Брчко дистрикта БиХ; 

л)  уређивање осталих питања у вези са остваривањем права из обавезног 
здравственог осигурања; 

м) сарадња са осталим институцијама у Босни и Херцеговини и Брчко 
дистрикту БиХ;  

н) други послови утврђени Законом о здравственом осигурању, овом 
одлуком и другим прописима. 

Члан 7 

(Јавност рада Фонда здравственог осигурања)  

Рад Фонда здравственог осигурања је јаван. 
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ГЛАВА III 

Члан 8 

(Средства) 

(1)  Средства за оснивање и рад Фонда здравственог осигурања обезбјеђују се 
из доприноса за здравствено осигурање, буџета Брчко дистрикта БиХ и других 
извора финансирања, у складу са Законом о здравственом осигурању и другим 
прописима Брчко дистрикта БиХ.  

(2)  Средствима која се обезбјеђују из буџета Брчко дистрикта БиХ 
финансирају се: 

а) повећани трошкови здравствене заштите изазвани већим одступањима у 
односу на планирана средства здравственог осигурања због одређених 
ванредних или других отежаних услова спровођења здравствене заштите; 

         б)  трошкови дијализе, сузбијање епидемија и сл.; 

         ц) трошкови трансплантације органа осигураника Брчко дистрикта БиХ; 

д) трошкови здравствене заштите лица старијих од 65 година изнад нивоа 
обавезног здравственог осигурања; 

е) трошкови здравствене заштите лица с непознатим пребивалиштем; 

ф) трошкови развоја научно-истраживачке дјелатности и статистичких 
истраживања у области здравства који су од интереса за Брчко дистрикт 
БиХ;  

г) развој здравствено-информационих система у Брчко дистрикту БиХ и 
повезивање са другим информационим системима у БиХ;  

х) доприноси за здравствено осигурање лица из тачке 4 Споразума о 
имплементацији ентитетских обавеза из Коначне арбитражне одлуке за 
Брчко које се односе на здравствену заштиту и здравствено осигурање од 
24. октобра 2000. године; 

и) доприноси за здравствено осигурање или трошкови здравствене заштите 
становника Брчко дистрикта БиХ који су обухваћени социјалним програмима 
и мјерама социјалне политике Владе Брчко дистрикта БиХ. 

Члан 9 

(Имовина) 

Имовину Фонда здравственог осигурања чине новчана средства која у складу 
с буџетом користи Фонд здравственог осигурања, те непокретне и покретне ствари у 
власништву Брчко дистрикта БиХ које је до оснивања Фонда здравственог осигурања 
користио Фонд здравственог осигурања и ствари које се налазе на попису ствари 
Фонда здравственог осигурања. 

Члан 10 

(Одговорности) 

(1)  Фонд здравственог осигурања, као правно лице, иступа самостално у 
оквиру својих овлашћења утврђених Законом о здравственом осигурању, овом 
одлуком и Статутом Фонда здравственог осигурања. 
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(2)  За своје обавезе Фонд здравственог осигурања одговара 
средствима којима располаже у складу с чланом 12 ове одлуке.  

(3)  Оснивач супсидијарно одговара за обавезе Фонда здравственог 
осигурања.  

Члан 11 

(Распоред финансијског резултата) 

(1)  Вишак прихода над расходима Фонд здравственог осигурања, уз 
сагласност Скупштине Брчко дистрикта БиХ, користи за развој здравства Брчко 
дистрикта БиХ, а на основу утврђених приоритета у здравству Брчко дистрикта БиХ.   

(2)  Вишак расхода над приходима Фонд здравственог осигурања покрива до 
висине средстава којима располаже, у складу с чланом 12 ове одлуке.  

(3)  Уколико Влада Брчко дистрикта БиХ утврди да су губици Фонда 
здравственог осигурања настали због повећаних трошкова који се нису могли 
предвидјети или спријечити, губици се покривају из буџета Брчко дистрикта БиХ, као 
помоћ за ликвидност у износу који недостаје за ниво здравствене заштите 
загарантоване законима.  

Члан 12 

(Средства резерви) 

(1)  Фонд здравственог осигурања има резерву која се остварује издвајањем 
средстава у износу од најмање 5% укупних расхода остварених у претходној години, 
а коју утврђује Управни одбор.  

(2)  Средства резерве служе за покривање текуће ликвидности, за покриће 
губитака и не могу бити коришћена у друге сврхе. 

Члан 13 

(Уговори и набавке) 

(1)  Фонд здравственог осигурања закључује уговоре са здравственим 
установама и здравственим радницима у складу са Законом о здравственој заштити 
Брчко дистрикта БиХ, Законом о здравственом осигурању, другим прописима и 
Статутом Фонда здравственог осигурања. 

(2) Друге послове који се односе на набавку робе, обављање других 
услуга и радова Фонд здравственог осигурања врши у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама БиХ. 

Члан 14 

(Контрола пословних књига и евиденција) 

Начин контроле пословних књига и евиденција правних и физичких лица ради 
правилности обрачуна и уплате доприноса за обавезно здравствено осигурање, 
регулише се инструкцијом Управног одбора Фонда здравственог осигурања.  
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ГЛАВА IV 

Члан 15 

(Управни одбор) 

(1)  Фондом здравственог осигурања управља Управни одбор.  

(2)  Управни одбор се састоји од 7 чланова, водећи рачуна о одредбама члана 
21 Статута Брчко дистрикта БиХ: 

a) 1 члан, државни или јавни службеник запослен у Влади Брчко дистрикта 
БиХ, искључујући руководеће државне или јавне службенике, који 
посједује ВСС и искуство у области здравства и социјалне заштите; 

         б)  1 члан, државни службеник запослен у Влади Брчко дистрикта БиХ,           
укључујући и руководеће државне службенике, који посједује ВСС и искуство у 
области економије и финансија; 

ц) 2 члана, представника давалаца услуга (по један из јавног и приватног 
сектора); 

д) 3 члана из реда представника осигураника. 

(3)  Чланови Управног одбора бирају се јавним позивом.  

(4)  Чланови Управног одбора између себе бирају предсједника, већином 
гласова. 

(5)  Чланови Управног одбора именују се на период од четири године и по 
истеку тог периода могу бити поново именовани, с тим да не могу бити именовани 
више од два пута. 

(6)  Управни одбор је за свој рад одговоран Скупштини Брчко дистрикта БиХ. 
Скупштина усваја годишње извјештаје Фонда здравственог осигурања. 

(7)  Управни одбор или поједине чланове Управног одбора разрјешава 
Скупштина Брчко дистрикта БиХ по сопственој иницијативи, те на предлог 
градоначелника или на предлог Управног одбора.  

(8)  Скупштина Брчко дистрикта БиХ разрјешава Управни одбор или 
поједине чланове Управног одбора, тропетинском већином гласова. 

(9)  Сједницама управног одбора присуствују шеф Одјељења за здравство и 
директор, без права гласа. 

(10) Управни одбор може да искључи директора са сједница на којима се 
оцјењује његов рад.                                                                      

Члан 16 

(Дјелокруг рада Управног одбора) 

 

(1)  Управни одбор Фонда здравственог осигурања: 
a) утврђује програм дјелатности обавезног здравственог осигурања и мјера 
за унапређивање обавезног здравственог осигурања; 

б)  утврђује политику коришћења средстава здравственог осигурања; 

ц) даје смјернице за фукционисање служби Фонда здравственог осигурања 
ради правилног остваривања права осигураних лица и рационалног 
пословања; 
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д)   доноси Статут Фонда здравственог осигурања; 

е)   доноси Пословник о раду Управног одбора; 

ф)  предлаже и друге опште акте чије је доношење предвиђено законом; 

г)  предлаже, у складу са законом, стопе и основице доприноса за 
здравствено осигурање; 

х)   доноси финансијски план и усваја годишњи обрачун; 

и) доноси предлог осигуравања додатних средстава и начин покривања 
евентуалних губитака насталих у пословању; 

ј)  разматра и предлаже годишњи извјештај о раду Фонда здравственог 
осигурања;  

к) разматра извјештаје о контроли врсте, обима и квалитета извршених 
здравствених услуга; 

л)  спроводи друге облике осигурања, ако су предвиђени законом и усвојени 
одлуком градоначелника или Скупштине Брчко дистрикта БиХ; 

м)  сарађује са другим фондовима / заводима осигурања / реосигурања и 
другим организацијама, у стварима од заједничког интереса; 

н) врши попуну радних мјеста по усвојеној систематизацији, процедуром 
конкурса; 

о)  спроводи дисциплински поступак; 

п)  одређује представнике у другим организацијама; 

р)  врши и друге послове за које је овлашћен законом, подзаконским, општим 
или другим актима. 

(2)  Управни одбор може да формира комисије или одборе за извршавање 
одређених задатака.  

Члан 17 

(Директор) 

(1)  Фондом здравственог осигурања руководи директор. 

(2)  Именовање и разрјешење директора Фонда здравственог осигурања 
врши Управни одбор Фонда здравственог осигурања, након спроведеног јавног 
конкурса. 

(3)  Директор се именује на период од четири године и по истеку тог периода 
може бити поново именован.  

(4)  За свој рад директор је одговоран Управном одбору.  

(5)  Управни одбор именује вршиоца дужности директора Фонда здравственог 
осигурања за период од дана разрјешења, смрти, отказа или истека периода на који 
је директор именован до момента именовања новог директора. 

(6)  Период на који се именује вршилац дужности директора Фонда 
здравственог осигурања не може бити дужи од шест мјесеци. 

(7)  Директор не може бити члан Управног одбора. 
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                                                         Члан 18 

(Овлашћења, обавезе и одговорности директора) 

 

Директор Фонда здравственог осигурања: 
a) организује рад и пословање Фонда здравственог осигурања; 

б)  заступа и представља Фонд здравственог осигурања; 

ц) спроводи уговоре, споразуме и договоре које Фонд здравственог 
осигурања закључи или им приступи; 

д) стара се о благовременом обезбјеђивању финансијских средстава 
потребних за спровођење обавезног здравственог осигурања, њиховој 
намјенској употреби и законитом, правилном и благовременом остваривању 
обима права осигураних лица; 

е)  даје налоге за извршење финансијског плана и других аката које донесе 
Управни одбор; 

ф) припрема потребне акте и материјале чија је израда у дјелокругу рада 
Фонда здравственог осигурања, а које разматрају и о њима одлучују органи 
власти, Управни одбор, други одбори, комисије Управног одбора и друга 
тијела образована на основу закона, подзаконских аката, Статута и других 
општих аката Фонда здравственог осигурања; 

г)  руководи радом шефова служби и служби Фонда здравственог осигурања 
и доноси стручна упутства с циљем законитог, правилног и благовременог 
обављања послова; 

х)  формира радне групе за израду сложенијих материјала; 

и) предлаже чланове комисија за поступке набавке у складу са Законом о 
јавним набавкама БиХ; 

ј)  спроводи извршавање одлука, закључака и других аката Управног одбора 
и његових одбора или комисија; 

к) одобрава набавке материјала и других средстава неопходних за рад у 
складу с динамиком трошења средстава и финансијским планом који је 
донио Управни одбор; 

л) стара се о остваривању јавности рада Фонда здравственог осигурања, 
његових органа и служби; 

м) доноси рјешења о пријему и распоређивању запослених на послове и 
задатке, у складу са одлукама Управног одбора, Правилником о 
организацији и систематизацији, као и другим одлукама у складу са законом 
и општим актима Фонда здравственог осигурања;  

н)  врши и друге послове који су му законом, подзаконским актима, Статутом 
и другим општим актима дати у надлежност. 

Члан 19 

(Организација рада) 

Унутрашња организација Фонда здравственог осигурања, систематизација и 
описи позиција регулишу се посебним актом који доноси Управни одбор на предлог 
директора Фонда здравственог осигурања.   
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Члан 20 

(Надзор) 

Надзор над законитошћу рада Фонда здравственог осигурања обавља 
Одјељење за здравство у складу са Законом о здравственом осигурању. 

 

ТРЕЋИ ДИО  

Члан 21 

(Распоређивање запослених) 

(1)  Фонд здравственог осигурања преузима запослене који се 
прераспоређују Одлуком о прерасподјели запослених из Одјељења за здравство, у 
складу с чланом 17 ове одлуке.  

(2)  Одлуком из става 1 овог члана утврђују се она радна мјеста која су по новој 
систематизацији радних мјеста из члана 19 ове одлуке истовјетна с постојећим 
позицијама у Фонду здравственог осигурања, те се у свим тим случајевима 
запослени преузимају Одлуком, док се за радна мјеста која су нова или измијењена у 
односу на постојећу структуру радних мјеста и за које није могуће преузети 
запослене, расписује јавни конкурс. 

Члан 22 

(Преузимање права и обавеза) 

(1)  У року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, градоначелник, на 
предлог Одјељења за здравство, доноси Одлуку о преузимању права и обавеза, 
средстава, пословног простора, инвентара, опреме, архиве, аката, предмета и друге 
документације неопходне за рад у Фонду здравственог осигурања. 

 (2)  Фонд здравственог осигурања не преузима обавезе које су настале прије 
почетка функционисања Фонда здравственог осигурања као самосталног правног 
лица.  

(3) Обавезе из става 2 овог члана, настале у наведеном периоду падају на 
терет буџета Одјељења за здравство, односно  Брчко дистрикта БиХ. 

(4)  Начин извршења наведених обавеза, као и начин привременог финансирања 
здравственог система Брчко дистрикта БиХ регулише се посебном одлуком 
градоначелника. 

Члан 23 

(Обавезе ентитета РС и ФБиХ) 
(1)  Оснивач је одговоран за прикупљање новчаних средстава која ентитети, 

Република Српска и Федерација БиХ, дугују Брчко дистрикту БиХ према тачки 4 
Споразума о имплементацији ентитетских обавеза из Коначне арбитражне одлуке за 
Брчко које се односе на здравствену заштиту и здравствено осигурање, од 24. 
октобра 2000. године. 

(2)  Почев од 1. јануара 2007. године оснивач је дужан да, уколико ентитети не 
буду извршавали своје обавезе из тачке 4 Споразума о имплементацији ентитетских 
обавеза из Коначне арбитражне одлуке за Брчко које се односе на здравствену 
заштиту и здравствено осигурање, од 24. октобра 2000. године, уплаћује доприносе 
за здравствено осигурање лица из тачке 4 тог споразума, у складу с чланом 8 ставом 
2 тачком х ове одлуке. 
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                                                 Члан 24 

(Именовања Управног одбора и директора) 

(1)  У року од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, именује се 
Управни одбор.  

(2)  Управни одбор је дужан да у року од 30 дана од именовања, именује 
директора Фонда здравственог осигурања.  

(3)  Шеф Пододјељења Фонда здравственог осигурања заступа Фонд 
здравственог осигурања у поступку уписа у судски регистар и обавља функцију 
вршиоца дужности директора Фонда здравственог осигурања до момента 
именовања директора од стране Управног одбора. 

Члан 25 

(Доношење аката Фонда здравственог осигурања) 

(1)  Управни одбор је дужан, у року од 120 дана од дана именовања, да донесе 
Статут, Пословник о раду управног одбора, план рада, план систематизације и 
финансијски план. 

(2)  Друга општа и посебна акта Фонда здравственог осигурања, Управни 
одбор доноси на основу динамике плана рада из става 1 овог члана.  

Члан 26 

(Упис у судски регистар) 

Одлука о оснивању Фонда здравственог осигурања представља оснивачки 
акт, на основу кога се врши упис Фонда здравственог осигурања у судски регистар.  

 

Члан 27 

(Ступање на снагу) 
 

     Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у «Службеном 
гласнику Брчко дистрикта БиХ». 
 
Број: 0-02-022-136/06 
Брчко, 14. децембра  2006. године 
                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                                             
                                                                               СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

                                                                                   
                                                                           Проф. др Милан Томић, с.р. 

 


