
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст
(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), члана 54 ставa 2 Закона о
здравственој заштити у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине („Службени гласник
Брчко дистрикта БиХ“ број 38/11), члана 64 Пословника о раду Скупштине Брчко
дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ бројеви 17/08 и 20/10) и
Предлога одлуке Владе Брчко дистрикта БиХ, број: 02-000030/12 од 18. априла 2012.
године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на наставку 67. редовне сједнице одржаном
27. јуна 2012. године, доноси

О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ ЈАВНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ

„ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР БРЧКО“
БРЧКО ДИСТРИКТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1
(Предмет)

Овом одлуком оснива се Јавна здравствена установа „Здравствени центар Брчко“ Брчко
дистрикт Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Здравствени центар) и утврђује дјелатност,
средства за оснивање и рад, састав и надлежност органа управљања, руковођења и надзора
и унутрашња организација Здравственог центра.

Члан 2
(Оснивач)

Оснивач Здравственог центра је Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (у даљем тексту:
Дистрикт).

ДРУГИ ДИО – ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР

ПОГЛАВЉЕ I. НАЗИВ, СЈЕДИШТЕ И ПОСЛОВАЊЕ

Члан 3
(Организациони дијелови)

Здравствени центар оснива се издвајањем дијела Одјељења за здравство и остале
услуге (у даљем тексту: Одјељење за здравство), и то:

- Пододјељења за примарну здравствену заштиту;
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- Пододјељења за болничку здравствену заштиту и
- Епидемиолошке службе, као дијела Пододјељења за јавно здравство.

Члан 4
(Назив и сједиште)

(1) Здравствени центар послује под називом Јавна здравствена установа „Здравствени
центар Брчко“, Брчко дистрикт Босне и Херцеговине.

(2) Скраћени назив Здравственог центра је ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“, Брчко дистрикт
БиХ.

(3) Сједиште Здравственог центра је у граду Брчко, Бањалучка улица број 3, Брчко дистрикт
Босне и Херцеговине.

(4) О промјени назива, сједишта и дјелатности Здравственог центра одлучује управни одбор,
уз сагласност Скупштине Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Скупштина).

Члан 5
(Правни статус)

(1) Здравствени центар има својство правног лица.
(2) Здравствени центар има права, обавезе и одговорности прописане Законом о

здравственој заштити у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон о
здравственој заштити), овом одлуком и статутом Здравственог центра.

(3) Здравствени центар има свој рачун отворен код банке.

Члан 6
(Печат и штамбиљ)

(1) Здравствени центар има печат облика круга у којем је исписан ћириличним и латиничним
писмом текст: Босна и Херцеговина, Брчко дистрикт Босне и Херцеговине и пуни назив
Здравственог центра.

(2) Здравствени центар има штамбиљ облика правоугаоника који садржи пуни назив
Здравственог центра, а служи за овјеру пријема аката.

(3) Величина печата и штамбиља, начин употребе и број печата и штамбиља утврђује се
општим актом, који доноси директор Здравственог центра.

ПОГЛАВЉЕ II. ДЈЕЛАТНОСТ И ЈАВНОСТ РАДА

Члан 7
(Дјелатност)

(1) У складу са Одлуком о класификацији дјелатности у Брчко дистрикту БиХ, Здравствени
центар обавља сљедеће основне дјелатности:

10.71 - Производња хљеба; свјежих пецива и колача
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10.85 - Производња готове хране и јела
10.86 - Производња хомогенизованих прехрамбених препарата и дијететске хране
10.89 - Производња осталих прехрамбених производа, д. н.
47.19 - Остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама
47.21 - Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим продавницама

47.62 - Трговина на мало новинама, папирном робом и писаћим прибором у
специјализованим продавницама

47.73 - Апотеке
47.74 - Трговина на мало медицинским препаратима и ортопедским помагалима у

специјализованим продавницама

47.76 - Трговина на мало цвијећем, садницама, сјемењем, ђубривом, кућним
љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим
продавницама

49.31 - Градски и приградски копнени превоз путника

55.90 - Остали смјештај
56.10 - Дјелатности ресторана и осталих објеката за припрему и услуживање

хране

56.29 - Остале дјелатности припреме и услуживања хране
56.30 - Дјелатности припреме и услуживања пића
58.14 - Издавање часописа и периодичних публикација

62.01 - Рачунарско програмирање

63.11 - Обрада података, услуге хостинга и дјелатности у вези с њима

70.22 - Савјетовање у вези с пословањем и осталим управљањем
72.11 - Истраживање и експериментални развој у биотехнологији
72.19 - Остало истраживање и експериментални развој у природним, техничким и

технолошким наукама

77.33 - Изнајмљивање и давање у закуп (leasing) канцеларијских машина и
опреме (укључујући рачунаре)

77.39 - Изнајмљивање и давање у закуп (leasing) осталих машина, опреме и
материјалних добара, д. н.

81.21 - Основно чишћење зграда
81.22 - Остале дјелатности чишћења зграда и објеката

82.11 - Комбиноване канцеларијске административне услужне дјелатности

86.10 - Дјелатности болница
86.21 - Дјелатности опште медицинске праксе
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86.22 - Дјелатности специјалистичке медицинске праксе
86.23 - Дјелатности стоматолошке праксе
86.90 - Остале дјелатности здравствене заштите
87.10 - Дјелатности установа са смјештајем које укључују одређени степен

здравствене његе
87.20 - Дјелатности у установама са смјештајем за лица с тешкоћама у развоју,

душевно болесна и лица зависна од алкохола, дрога или других опојних
средстава са укљученим одређеним степеном здравствене његе

87.30 - Дјелатности социјалне заштите у установама са смјештајем за старија
лица и лица са инвалидитетом без или с минималном његом

87.90 - Остале дјелатности социјалне заштите у установама са смјештајем
88.10 - Дјелатности социјалне заштите без смјештаја за старија лица и лица са

инвалидитетом
88.91 - Дјелатности дневне бриге о дјеци
88.99 - Остале дјелатности социјалне заштите без смјештаја, д. н.
96.01 - Прање и хемијско чишћење текстила и крзнених производа
96.02 - Фризерски и други третмани за уљепшавање
96.03 - Погребне и сродне дјелатности
96.04 - Дјелатности за његу и одржавање тијела
96.09 - Остале личне услужне дјелатности, д. н.

(2) Здравствени центар може обављати и друге дјелатности које служе регистрованим
дјелатностима из става 1 овог члана.

(3) Здравствени центар може вршити промјену и допуну дјелатности које се уписују у
регистар надлежног суда, уз сагласност Скупштине када су у питању основне
дјелатности.

Члан 8
(Јавност рада)

Рад Здравственог центра је јаван.

ПОГЛАВЉЕ III. СРЕДСТВА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА

Члан 9
(Средства за оснивање и рад)

(1) Средства за оснивање и рад Здравственог центра обезбјеђују се:
a) из буџета Дистрикта од оснивача у складу са овом одлуком;
b) од Фонда здравственог осигурања Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем

тексту: Фонд);
c) из других фондова и институција које обављају дјелатност здравственог осигурања;
d) средствима корисника здравствене заштите у финансирању дијела или укупних

трошкова здравствене заштите;
e) од камата на средства депонована у банци;
f) слободном продајом услуга и робе на тржишту;
h) из наставне и научноистраживачке дјелатности;
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i) од донација, легата, задужбина;
ј) на основу уговора по основу добровољног осигурања;
k) из прихода од закупнина за коришћење простора, опреме и коришћење услуга

радних тимова;
l) из прихода по основу повећаног обима пружених услуга које превазилазе основни

пакет здравствених услуга који утврђује Фонд, на захтјев корисника услуга;
m) из других извора, прибављених у складу са законом, овом одлуком и статутом

Здравственог центра.
(2) Средствима која се обезбјеђују из буџета Дистрикта обавезно се финансира остваривање

здравствене заштите у складу с члановима 7 и 8 Закона о здравственој заштити и
финансијским планом Здравственог центра.

(3) Финансијски план Здравственог центра доноси управни одбор уз сагласност Скупштине.

Члан 10
(Оснивачки капитал и имовина)

(1) Оснивачки капитал Здравственог центра износи 2.000, 00 КМ.
(2) Оснивачки капитал обезбјеђује Дистрикт, уплатом на посебан рачун отворен код банке,

прије уписа оснивања Здравственог центра у судски регистар.

Члан 11
(Имовина од општег интереса)

(1) Имовину од општег интереса чине непокретне ствари без ограничења, те покретне ствари
и ствари које се налазе на попису ствари Здравственог центра у власништву Дистрикта
чија вриједност прелази износ од 100.000 КМ, које су до оснивања Здравственог центра
користили Пододјељење за примарну здравствену заштиту, Пододјељење за болничку
здравствену заштиту и Епидемиолошка служба у саставу Пододјељења за јавно
здравство.

(2) Имовина од општег интереса у власништву је оснивача.
(3) Здравствени центар овлашћен је да користи имовину од општег интереса и њоме

управља, у складу с посебним актом градоначелника Дистрикта, чији је саставни дио
извјештај из става 6 овог члана.

(4) Здравствени центар обавезан је да јавну имовину из става 1 овог члана одржава у стању
које омогућава несметано пружање услуга Здравственог центра при обављању
дјелатности од општег интереса, као и да одржава исправност и функционалност
објеката.

(5) Трошкове одржавања имовине од општег интереса сноси Здравствени центар.
(6) Извјештај о попису имовине од општег интереса из става 1 овог члана сачињава се са

стањем на дан уписа оснивања Здравственог центра у судски регистар.

Члан 12
(Повећање и смањење основног капитала)

(1) Основни капитал Здравственог центра може се повећавати или смањивати.
(2) Смањење основног капитала Здравственог центра не може се вршити испод износа

минималног оснивачког капитала, који је прописан законом.
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Члан 13
(Одговорности)

(1) Здравствени центар, као правно лице, иступа самостално у оквиру својих овлашћења,
прописаних законом, овом одлуком и статутом Здравственог центра.

(2) За своје обавезе Здравствени центар одговара свим својим средствима.
(3) Оснивач супсидијарно одговара за обавезе Здравственог центра до висине оснивачког

капитала.

Члан 14
(Распоред финанцијског резултата)

(1) Вишак прихода над расходима Здравствени центар, уз сагласност Скупштине, користи за
развој здравства Дистрикта, на основу утврђених приоритета у здравству Дистрикта.

(2) Вишак расхода над приходима Здравствени центар покрива до висине средстава којима
располаже, у складу с чланом 15 ове одлуке.

(3) Уколико Влада Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Влада) утврди да су губици
Здравственог центра настали због повећаних трошкова који се нису могли предвидјети
или спријечити, нити покрити из средстава резерви Здравственог центра, у току и на
крају године губици се покривају из буџета Дистрикта, као помоћ за ликвидност у износу
који недостаје, како би Здравствени центар несметано и континуирано функционисао.

Члан 15
(Средства резерви)

(1) Здравствени центар 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 16
(Уговори и набавке)

(1) Здравствени центар закључује уговоре са Фондом, заводима за здравствено осигурање,
здравственим установама, здравственим радницима и здравственим сарадницима, као и
другим правним и физичким лицима, у складу са законом, другим прописима и статутом
Здравственог центра.

(2) Друге послове који се односе на набавку робе, обављање других услуга и радова
Здравствени центар врши у складу са Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине.
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ПОГЛАВЉЕ IV. ОРГАНИ И СТРУЧНА ТИЈЕЛА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА

Члан 17
(Органи и стручна тијела)

(1) Здравственим центром управља управни одбор.
(2) Здравственим центром руководи директор.
(3) Помоћ у вршењу дужности руковођења Здравственим центром директору пружа замјеник

директора.
(4) Надзор над радом и пословањем Здравственог центра обавља надзорни одбор.
(5) Здравствени центар може успоставити сљедећа стручна тијела:

a) стручно вијеће;
b) етички одбор;
c) комисију за лијекове и
d) комисију за унапређивање квалитета рада.

(6) Стручна тијела из става 5 овог члана доносе пословник о свом раду.

Члан 18
(Стручно вијеће)

(1) Стручно вијеће је стручно тијело које разматра суштинска питања у вези с примјеном
доктринарних ставова из дјелатности Здравственог центра.

(2) Стручно вијеће:
а) расправља и даје мишљење о питањима из области стручног рада Здравственог

центра;
b) предлаже стручна рјешења у склопу дјелатности Здравственог центра;
c) предлаже стручне основе за програм рада и развоја Здравственог центра;
d) предлаже мјере за унапређивање квалитета и безбједности рада у Здравственом

центру;
е) даје Управном одбору и директору мишљења и приједлоге у погледу организације

рада и услова за развој здравствене дјелатности у складу с финансијским
могућностима;

f) предлаже специјалистичко усавршавање здравствених радника и здравствених
сарадника, те стручно усавршавање из области субспецијалности здравствених
радника и здравствених сарадника за потребе Здравственог центра;

g) предлаже Управном одбору обављање рада дужег од пуног радног времена за
здравствене раднике и здравствене сараднике, у случајевима од посебног интереса
за грађане и рад Здравственог центра;

h) брине се о спровођењу унутрашњег надзора над стручним радом здравствених
радника и здравствених сарадника Здравственог центра и

i) обавља и друге послове утврђене статутом.
(3) Стручно вијеће састоји се од једанаест чланова.
(4) Чланове стручног вијећа именује управни одбор на предлог директора, из реда

руководећих радника Здравственог центра.
(5) Чланови стручног вијећа именују се на период од четири године.
(6) Чланови стручног вијећа између себе бирају предсједника, већином гласова.
(7) Накнада за рад стручног вијећа обезбјеђује се из средстава Здравственог центра,

уколико ово тијело ради ван радног времена.
(8) Управни одбор својим актом утврђује висину накнаде члановима стручног вијећа.
(9) Чланство у стручном вијећу одражава састав становништва Дистрикта и заступљеност
оба пола.
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Члан 19
(Етички одбор)

(1) Етички одбор је стручно тијело које прати пружање и спровођење здравствене
заштите на начелима професионалне етике и деонтологије.

(2) Етички одбор:
a) прати и анализира примјену начела професионалне етике и деонтологије у

обављању здравствене дјелатности;
b) даје сагласност за спровођење медицинских и научних истраживања,

експеримената, као и клиничких испитивања лијекова и медицинских средстава у
Здравственом центру, односно прати њихово спровођење;

c) бави се анализом и предлозима прописа из здравства са аспекта етике и
медицинске деонтологије;

d) разматра стручна питања и даје мишљење у вези с примјеном третмана за
лијечење неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње, у
складу са законом;

e) прати повреде права пацијената и систематски ради на унапређивању стања у
овој области у складу с прописима о правима, обавезама и одговорностима
пацијената;

f) сарађује с надлежним коморама из здравства;
g) разматра стручна питања и даје мишљење у вези са узимањем дијелова људског

тијела у медицинске и научно-наставне сврхе, у складу са законом;
h) прати и анализира етичност односа између здравствених радника, односно

здравствених сарадника и пацијената, посебно у давању сагласности пацијента
за предложени медицински третман;

i) прати, анализира и даје мишљења о примјени начела професионалне етике у
превенцији, дијагностици, лијечењу, рехабилитацији, истраживању, као и
увођењу нових здравствених технологија и

j) разматра друга етичка питања у обављању дјелатности Здравственог центра.
(3) Етички одбор састоји се од пет чланова.
(4) Чланове етичког одбора именује управни одбор на предлог директора, из реда

истакнутих здравствених радника: специјалиста из области медицине, фармације
или стоматологије запослених у Здравственом центру.

(5) Чланови етичког одбора именују се на период од четири године.
(6) Чланови етичког одбора између себе бирају предсједника, већином гласова.
(7) Накнада за рад етичког одбора обезбјеђује се из средстава Здравственог центра,

уколико ово тијело ради ван радног времена.
(8) Управни одбор својим актом утврђује висину накнаде члановима етичког одбора.
(9) Члан етичког одбора не може бити лице осуђивано за кривична дјела или лице против

којег се у моменту именовања води истрага.
(10) Сваки члан етичког одбора потписује изјаву којом се обавезује да ће чувати као тајну

све информације добијене на сједницама етичког одбора.
(11) Чланство у етичком одбору одражава састав становништва Дистрикта и

заступљеност оба пола.

Члан 20
(Комисија за лијекове)

(1) Комисија за лијекове је стручно тијело које прати активности у вези с примјеном
лијекова и медицинских средстава у Здравственом центру.

(2) Комисија за лијекове обезбјеђује спровођење:
a) праћења, предузимања мјера за избјегавање и смањивање нуспојава лијекова и

медицинских средстава, као и координисање активности у вези с пријавама нуспојава
лијекова и медицинских средстава надлежном државном органу у складу с прописом
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који уређује област лијекова и медицинских средстава;
b) предлагања листе лијекова и медицинских средстава који се примјењују у

Здравственом центру, у складу са законом;
c) праћења потрошње лијекова и медицинских производа, предлагање мјера за

рационалну употребу лијекова и медицинских средстава у Здравственом центру;
d) предузимања мјера с циљем избјегавања интеракција, терапијског дуплирања или

појаве алергије код употребе лијекова у Здравственом центру;
e) припремања тендерске документације у поступцима јавних набавки лијекова и

медицинских средстава и
f) других послова у складу са овим законом и прописом који уређује област лијекова и

медицинских средстава.
(3) Комисија за лијекове састоји се од пет чланова.
(4) Чланове комисије за лијекове именује управни одбор на предлог директора, из реда

здравствених радника: специјалиста из области медицине, фармације или
стоматологије запослених у Здравственом центру.

(5) Чланови комисије за лијекове именују се на период од четири године.
(6) Чланови комисије за лијекове између себе бирају предсједника, већином гласова.
(7) Накнада за рад комисије за лијекове обезбјеђује се из средстава Здравственог центра,

уколико ово тијело ради ван радног времена.
(8) Управни одбор својим актом утврђује висину накнаде члановима комисије за лијекове.
(9) Чланство у комисији за лијекове одражава састав становништва Дистрикта и

заступљеност оба пола.

Члан 21
(Комисија за унапређивање квалитета рада)

(1) Комисија за унапређивање квалитета рада је стручно тијело које се стара о
спровођењу и сталном унапређивању квалитета здравствене заштите, која се
спроводи у Здравственом центру.

(2) Комисија из става 1 овог члана састоји се од пет чланова.
(3) Чланове комисије из става 1 овог члана именује управни одбор на предлог директора,

из реда запослених у Здравственом центру, са завршеном ВСС.
(4) Чланови комисије именују се на период од четири године.
(5) Чланови комисије између себе бирају предсједника, већином гласова.
(6) Накнада за рад комисије обезбјеђује се из средстава Здравственог центра, уколико ово

тијело ради ван радног времена.
(7) Управни одбор својим актом утврђује висину накнаде члановима комисије.
(8) Чланство у комисији одражава састав становништва Дистрикта и заступљеност оба

пола.
(9) Комисија из става 1 овог члана ради на сједницама које се сазивају по потреби ради

рјешавања стручних и доктринарних питања из своје надлежности, везаних за
обављање дјелатности Здравственог центра.

(10) Комисија за унапређивање квалитета рада доноси акте из дјелокруга свог рада као
што су:
a) Пословник о раду;
b) План и програм сталног унапређивања квалитета рада Здравственог центра;
c) Годишњи програм провјере квалитета стручног рада Здравственог центра,
d) План унапређивања задовољства корисника здравствених услуга које пружа

Здравствени центар;
e) План унапређивања задовољства запослених у Здравственом центру.
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Члан 22
(Састав и именовање управног одбора)

(1) Управни одбор се састоји од пет чланова који посједују ВСС и радно искуство од пет
година са ВСС, од којих:

a) је један члан, државни службеник запослен у органима управе Дистрикта укључујући
и руководеће државне службенике;

b) је један члан, представник оснивача;
c) су три члана, корисници услуга, искључујући даваоце здравствених услуга у јавном и

приватном сектору, руководеће државне службенике и државне службенике
запослене у органима управе Дистрикта.

(2) У саставу Управног одбора Здравственог центра најмање по један члан мора бити са
ВСС економског, правног и здравственог усмјерења.

(3) Чланови управног одбора бирају се јавним конкурсом.
(4) Чланство у управном одбору Здравственог центра одражава састав становништва

Дистрикта и заступљеност оба пола.
(5) Чланови управног одбора између себе бирају предсједника, већином гласова.
(6) Чланови управног одбора се именују 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
узастопно.

Члан 23
(Рад и разрјешење управног одбора)

(1) Управни одбор доноси пословник о свом раду.
(2) Сједнице управног одбора могу се одржати ако је присутно више од половине укупног

броја чланова управног одбора.
(3) Сједницама управног одбора могу присуствовати шеф Одјељења за здравство и

директор Здравственог центра, без права гласа.
(4) Управни одбор може да искључи директора са сједнице на којој се оцјењује његов рад.
(5) Управни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова управног

одбора.
(6) Управни одбор је за свој рад одговоран Влади.
(7) Влада даје сагласност на годишњи програм рада Здравственог центра.
(8) Оснивач може разријешити чланове управног одбора прије истека периода на који су

именовани:
a) на захтјев члана;
b) уколико члан више не испуњава услове за чланство или
c) уколико члан не извршава своје обавезе и дужности у складу са Законом, овом

одлуком и статутом Здравственог центра и другим важећим прописима.
(9) Одлуку о разрјешењу члана управног одбора Здравственог центра, у случајевима

прописаним ставом 8 овог члана, доноси Влада уз сагласност Скупштине.

Члан 24
(Права и обавезе управног одбора)

Управни одбор Здравственог центра има право и обавезу да:
a) донесе статут здравствене установе;
b) именује и разријеши директора, односно вршиоца дужности директора и замјеника

директора Здравственог центра;
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c) утврди план рада и развоја Здравственог центра;
d) утврди годишњи програм рада;
e) донесе финансијски план и усваја годишњи обрачун;
f) донесе опште акте о унутрашњем уређењу и систематизацији послова и друге опште

акте, у складу са законом и статутом Здравственог центра;
g) одлучује о свим питањима која се односе на дјелатност због којих је Здравствени

центар основан, ако законом није другачије прописано;
h) усмјерава, контролише и оцјењује рад директора и његовог замјеника;
i) рјешава сва питања односа са оснивачем;
ј) одлучује о коришћењу средстава у складу са статутом;
k) одговара Влади за резултате рада Здравственог центра;
l) одлучује о приговору запослених на рјешење другог органа, одређеним статутом

Здравственог центра;
m) одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених из радног односа;
n) подноси Влади извјештај о пословању Здравственог центра, најмање једном

годишње и
о) обавља и друге послове у складу са законом и статутом Здравственог центра.

Члан 25
(Накнада за рад у управном одбору)

(1) Чланови управног одбора имају право на накнаду за рад у управном одбору.
(2) Накнаде се исплаћују из средстава Здравственог центра.
(3) Висину мјесечне накнаде за рад чланова управног одбора Здравственог центра утврђује

Влада, на предлог шефа Одјељења.

Члан 26
(Директор)

(1) Директор заступа и представља Здравствени центар према трећим лицима и руководи
радом Здравственог центра.

(2) Именовање директора Здравственог центра врши управни одбор, након спроведеног
јавног конкурса.

(3) Сагласност на именовање директора Здравственог центра даје Влада.
(4) Директор се именује на период од четири године и по истеку тог периода може бити

поново именован, с тим да исто лице не може бити именовано више од два пута
узастопно.

(5) За свој рад директор је одговоран управном одбору.
(6) Директор не може бити члан управног одбора.

Члан 27
(Овлашћења, обавезе и одговорности директора)

(1) Директор Здравственог центра:
a) организује рад и пословање Здравственог центра;
b) заступа и представља Здравствени центар;
c) спроводи уговоре, споразуме и договоре које Здравствени центар закључи или

им приступи;
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d) стара се о благовременом обезбјеђивању финансијских средстава и њиховој
намјенској употреби;

e) даје налоге за извршење финансијског плана и других аката које је донио
управни одбор;

f) припрема потребне акте и материјале чија је израда у надлежности
Здравственог центра, спроводи одлуке управног одбора и одлучује о питањима
из своје надлежности у складу са законом, овом одлуком, статутом
Здравственог центра и другим прописима;

g) руководи радом непосредно подређених;
h) формира радне групе за израду сложенијих аката;
i) предлаже чланове комисија за поступке набавке у складу са Законом о јавним

набавкама Босне и Херцеговине;
j) спроводи извршавање одлука, закључака и других аката управног одбора и

његових одбора или комисија;
k) одобрава набавке материјала и других средстава неопходних за рад у складу с

динамиком трошења средстава и финансијским планом који је донио управни
одбор;

l) предлаже управном одбору рјешавање предмета о правима и обавезама из
радног односа запослених у складу са законима и актима Здравственог центра;

m) брине се о остваривању јавности рада Здравственог центра, органа и служби
Здравственог центра;

n) 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
Здравственог центра;

o) може да учествује у раду управног одбора без права одлучивања;
p) подноси управном одбору писмени извјештај о пословању Здравственог центра

најмање једном тромјесечно;
r) може да учествује у раду других тијела Здравственог центра без права

одлучивања;
s) врши и друге послове који су му законом, подзаконским актима, статутом и

другим општим актима дати у надлежност.
(2) Директор одговара управном одбору за законитост и резултате рада и финансијског

пословања Здравственог центра.
Члан 28

(Услови за именовање директора)

(1) За директора Здравственог центра именује се лице које има високу стручну спрему
здравственог, економског или правног усмјерења и доказане способности руковођења.

(2) Ближи услови за именовање директора Здравственог центра утврђују се статутом
Здравственог центра.

Члан 29
(Разрјешење директора)

(1) Директор може бити разријешен и прије истека мандата на који је именован.
(2) Управни одбор доноси одлуку о разрјешењу директора.
(3) Управни одбор је дужан да разријеши директора и прије истека мандата на који је
изабран ако:

a) директор то лично захтијева;
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b) настане неки од разлога који по посебним прописима или прописима којима се
уређују радни односи доводи до престанка уговора о раду;

c) не извршава уговорне обавезе према Фонду и другим корисницима здравствених
услуга;
d) не спроводи програм рада и развоја Здравственог центра који је донио управни
одбор;
e) у обављању дјелатности Здравственог центра настане неоправдани губитак;
f) у свом раду крши прописе и опште акте Здравственог центра или неоправдано не

извршава одлуке управног одбора или поступа у супротности с њима;
g) својим несавјесним или неправилним радом проузрокује Здравственом центру већу

штету, занемарује или немарно обавља своју дужност тако да су настале или могу
настати веће сметње у обављању дјелатности Здравственог центра, или

h) је у сукобу интереса, утврђеним Законом о здравственој заштити.
(4) Управни одбор ће својим актом прецизније дефинисати разлоге наведене у ставу 3

тачкама е), f) и g) овог члана.
(5) Управни одбор је дужан, прије доношења одлуке о разрјешењу, да обавијести директора

о разлозима за разрјешење и да му да могућност да се о тим разлозима писмено изјасни.
(6) Влада даје сагласност на разрјешење директора Здравственог центра.
(7) Одлуку о разрјешењу директора доноси Влада на предлог шефа Одјељења, ако управни

одбор Здравственог центра не разријеши директора у року од тридесет (30) дана од дана
сазнања за разлоге за разрјешење из става 3 овог члана.

Члан 30
(Замјеник директора)

(1) Замјеник директора помаже директору у вршењу његових дужности и замјењује га у
случајевима одсутности или спријечености.

(2) Замјеник директора има сва права, дужности и одговорности директора када га
замјењује.

(3) За замјеника директора Здравственог центра може се именовати лице које има високу
стручну спрему здравственог, економског или правног усмјерења и доказане способности
руковођења.

(4) На позицији директора или замјеника директора биће именовано лице здравствене
струке.

(5) Ближи услови за именовање замјеника директора Здравственог центра утврђују се
статутом Здравственог центра.

(6) Одредбе које се односе на процедуру именовања, мандата и разрјешења директора
Здравственог центра, аналогно се примјењују и на замјеника директора Здравственог
центра.

Члан 31
(Надзорни одбор)

(1) Надзорни одбор Здравственог центра састоји се од три члана који посједују ВСС и радно
искуство од пет година са ВСС, од којих је:

a) један члан, државни службеник запослен у органима управе Дистрикта, укључујући и
руководеће државне службенике;

b) један члан, запослен у Фонду;
c) један члан, корисник услуга, искључујући даваоце здравствених услуга у јавном и

приватном сектору, руководеће државне службенике и државне службенике запослене
у органима управе Дистрикта и запослене у Фонду.
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(2) Чланство у надзорном одбору Здравственог центра одражава састав становништва
Дистрикта и заступљеност оба пола.

(3) Чланове надзорног одбора Здравственог центра именује и разрјешава Скупштина.
(4) На услове о именовању, мандату, накнади за рад, кворум и доношење одлука чланова

надзорног одбора Здравственог центра, аналогно се примјењују одредбе ове одлуке које
се односе на чланове управног одбора.

(5) Годишњи извјештај о надзору над пословањем Здравственог центра надзорни одбор
доставља Скупштини, Влади, управном одбору и директору Здравственог центра.

(6) Надзорни одбор Здравственог центра за свој рад одговара Скупштини.

ПОГЛАВЉЕ V. ОПШТИ АКТИ, УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЗОР НАД
ЗАКОНИТОШЋУ РАДА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА

Члан 32
(Акти Здравственог центра)

(1) Општи акти Здравственог центра су:
a) статут;
b) пословник;
c) одлуке управног одбора и директора Здравственог центра, којима се на општи

начин уређују одређена питања или односи;
d) правилник.

(2) Тумачење општих аката даје орган који је општи акт донио.
(3) Општи акти Здравственог центра објављују се на начин одређен статутом Здравственог

центра.
Члан 33
(Статут)

(1) Статут је основни општи акт Здравственог центра.
(2) Општи акти ниже правне снаге од статута Здравственог центра, морају бити усклађени

са статутом.
(3) Статут доноси управни одбор Здравственог центра.
(4) Сагласност на статут даје Скупштина, уз претходно прибављено мишљење Владе.

Члан 34
(Акти Здравственог центра)

Општи и појединачни акти Здравственог центра усклађују се са Законом о
здравственој заштити и другим законима Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.
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Члан 35
(Организација рада)

Унутрашња организација Здравственог центра, систематизација и описи позиција
регулишу се посебним актом који доноси управни одбор на предлог директора Здравственог
центра.

Члан 36
(Надзор)

Надзор над законитошћу рада Здравственог центра обавља Одјељење за здравство, у
складу са законом.

ДИО ТРЕЋИ – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37
(Распоређивање запослених)

(1) Здравствени центар преузима запослене који се распоређују Одлуком о преузимању
запослених из Одјељења за здравство и других одјељења и институција Владе, у складу
са систематизацијом радних мјеста Здравственог центра, прописаном чланом 35 ове
одлуке.

(2) Одлуком из става 1 овог члана утврђују се она радна мјеста која су по систематизацији
радних мјеста из члана 35 ове одлуке истовјетна с постојећим позицијама, или у
цијелости одговарају минималним условима радног мјеста запослених који се преузимају
из Одјељења за здравство и других одјељења и институција Владе, те се у тим
случајевима запослени преузимају Одлуком, док се за радна мјеста која су нова у
Здравственом центру у односу на постојећу структуру радних мјеста у Одјељењу за
здравство и другим одјељењима Владе и за које није могуће преузети запослене,
расписује јавни конкурс.

(3) Одлуку из става 1 овог члана доноси градоначелник, на предлог шефа Одјељења за
здравство, уз претходно прибављено мишљење руководиоца органа управе, у случају
када се преузимају запослени из других одјељења и институција Дистрикта.

Члан 38
(Преузимање права и обавеза)

(1) У року од шездесет (60) дана од дана ступања на снагу ове одлуке градоначелник, на
предлог шефа Одјељења за здравство, доноси Одлуку о преносу права, средстава,
пословног простора, инвентара, опреме, архиве, аката, предмета и друге документације
неопходне за рад Здравственог центра.

(2) Здравствени центар не преузима обавезе и потраживања који су настали прије почетка
рада Здравственог центра.

(3) Обавезе и потраживања из става 2 овог члана, настали у наведеном периоду су расход и
приход буџета Одјељења за здравство, односно Дистрикта.

(4) Начин извршења обавеза и потраживања из става 2 овог члана, као и начин привременог
финансирања Здравственог центра утврђује се посебном одлуком градоначелника.
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Члан 39
(Доношење аката Здравственог центра)

(1) Управни одбор је дужан, у року од деведесет (90) дана од дана именовања, да донесе
статут, пословник о раду управног одбора, план рада, план систематизације и
финансијски план.

(2) Друге опште и посебне акте Здравственог центра управни одбор доноси на основу
динамике плана рада из става 1 овог члана.

Члан 40
(Упис у судски регистар)

(1) Одлука о оснивању Здравственог центра је оснивачки акт на основу којег се врши упис
Здравственог центра у судски регистар, уз прибављено рјешење Одјељења за
здравство о испуњености услова за обављање здравствене дјелатности Здравственог
центра.

(2) Влада, на предлог градоначелника, именује лице са овлашћењем да заступа
Здравствени центар у поступку уписа Здравственог центра у регистар код Основног
суда до именовања директора.

Члан 41
(Завршне одредбе)

До успоставе Здравственог центра, именовања управног одбора и директора и
доношења одлуке градоначелника из члана 38 става 1 ове одлуке, дјелатност рада
Здравственог центра обављаће Одјељење за здравство.

Члан 42
(Упућујуће одредбе)

На питања која нису уређена овом одлуком, примјењује се Закон о здравственој
заштити.

Члан 43
(Ступање на снагу)

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику
Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02-574/12
Брчко, 27. јуна 2012. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Есад Атић

Достављено:

1. Предсједнику;
2. Потпредсједнику;
3. Градоначелнику;
4. Одјељењу за здравство и остале услуге (2x);
5. Сектору за координацију политика и опште послове –

Одсјеку за опште послове;
6. Архиви.


