
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени
гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), члана 64 Пословника о раду Скупштине Брчко
дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 17/08, 20/10, 4/13 и 31/13)
и Предлога одлуке Владе Брчко дистрикта БиХ, број предмета: 02-000246/14, број акта:
01.11-1031ДС-20/14 од 12. децембра 2014. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 46.
редовној сједници одржаној 23. децембра 2014. године, доноси

ОДЛУКУ
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ПРИЈАВЕ НА ОБАВЕЗНО

ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА СТАРИЈИХ ОДШЕЗДЕСЕТ ПЕТ (65) ГОДИНА

Члан 1
Овом одлуком утврђују се услови и поступак пријаве на обавезно здравствено осигурање
лица старијих од шездесет пет (65) година живота с пребивалиштем у Брчко дистрикту
Босне и Херцеговине.

Члан 2
У оквиру мјера социјалне политике, лицима старијим од шездесет пет (65) година живота
утврђује се право пријаве на обавезно здравствено осигурање и статус осигураног лица у
складу са Законом о здравственом осигурању Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у
даљем тексту: Закон о здравственом осигурању), ако су кумулативно испунили сљедеће
услове:

а) уколико је поднесена пријава за утврђивање права из обавезног здравственог осигурања;
b) ако су у вријеме подношења пријаве из тачке а) овог члана навршили шездесет пет (65)
година живота;
c) ако имају пребивалиште у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине најмање пет година
непрекидно у

моменту подношења пријаве из тачке а) овог члана;
d) ако не остварују приходе у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине;
е) ако нису остварили подстицај за пољопривреду у износу од 5.000,00 КМ и више;
f) ако немају у власништву некретнине чија вриједност пореза на годишњем нивоу прелази
износ од

150,00 КМ;
g) ако нису здравствено осигурани по другом основу у Босни и Херцеговини или у
иностранству.

Члан 3
У смислу члана 2 тачке d) ове одлуке, у приходе се не урачунавају средства остварена по
основу помоћи за издржавање, помоћи за подмирење трошкова становања, новчане накнаде
за тјелесно оштећење, доплатка за помоћ и његу, ортопедског додатка, личне инвалиднине,
доплатка за дјецу, а износ прихода умањује се за износ који на основу прописа о
породичним односима члан породице плаћа за издржавање лица које није члан те породице.
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Члан 4
(1) Поступак пријаве на обавезно здравствено осигурање лица из члана 2 ове одлуке
покреће се од стране лица старијег од шездесет пет (65) година или његовог скрбника (за
лице лишено пословне способности), његовог брачног друга, пунољетног дјетета, односно
другог сродника с којим живи у породици.

(2) Пријава из става 1 овог члана подноси се Фонду здравственог осигурања Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Фонд).

Члан 5
(1) О признавању права по основу обавезног здравственог осигурања лица из члана 2 ове
одлуке, на основу документације којом доказују испуњеност услова из члана 2 ове одлуке,
одлучује Фонд који односним лицима признаје статус осигураника Фонда издавањем
здравствене легитимације.

(2) Ради заштите права прописаног овом одлуком, подносиоцу пријаве којем се не утврди
право из обавезног здравственог осигурања, омогућава се двостепено рјешавање у поступку
у складу са одредбама Закона о здравственом осигурању.

Члан 6
(1) Обвезник уплате доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица из члана 2 ове
одлуке, којима је признат статус осигураног лица је Одјељење за здравство и остале услуге
Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: надлежно одјељење).

(2) Средства за финансирање права из обавезног здравственог осигурања за ову намјену
Одјељење обезбјеђује из средстава буџета Одјељења за текућу годину.

Члан 7
Лице којем је у складу са овом одлуком утврђен статус осигураног лица дужно је у законом
прописаном року да обавијести Фонд о промјени чињеница и околности из члана 2 ове
одлуке.

Члан 8
(1) Лице које је ослобођено од плаћања доприноса за обавезно здравствено осигурање у
складу са овом одлуком дужно је да надокнади насталу штету ако је ослобођено од плаћања
доприноса за обавезно здравствено осигурање на основу неистинитих или нетачних
података за које је знало или морало знати да су неистинити или нетачни, те ако није
поступило у складу са одредбом члана 7 ове одлуке.

(2) У поступку накнаде штете проузроковане од стране лица из става 1 овог члана
примјењиваће  се одредбе Закона о здравственом осигурању.

Члан 9
(Почетак остваривања права)

Права из обавезног здравственог осигурања, испуњењем услова утврђених од стране
Фонда, почињу се остваривати од дана издавања здравствене легитимације.
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Члан 10
(Престанак права)

Права утврђена у складу са овом одлуком престају: а) смрћу корисника права, даном смрти;
b) остваривањем истог права по неком другом основу, даном остваривања права или даном
сазнања за остварено право; c) престанком испуњености услова на основу којих је утврђено
право, даном настанка околности које утичу на остваривање права.

Члан 11
У поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања лица старијих од
шездесет пет (65) година примјењиваће се одредбе Закона о здравственом осигурању,
уколико није прописано овом одлуком.

Члан 12
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине.

Број: 01-02- 391/14
Брчко, 23. децембра 2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Ђорђа Којић
Достављено:

1) Предсједнику;
2) Потпредсједнику;
3) Градоначелнику;
4) Одјељењу за здравство и остале услуге;
5) Фонду здравственог осигурања;
6) Дирекцији за финансије;
7) Сектору за координацију политика и опште послове –

Одсјеку за опште послове;
8) Архиви.


