
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 Комисије за рад, здравство
и социјалну заштиту Скупштине Брчко дистрикта БиХ, број: 01.10-05-274/18 од
28. фебруара 2018. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 26. редовној
сједници одржаној 28. фебруара 2018. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА

ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Члан 1
У Одлуци о оснивању Фонда здравственог осигурања Брчко дистрикта Босне и
Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, бројеви 1/07, 8/07, 7/11,
45/14 и 20/16), члан 15 став 2 мијења се и гласи:
„(2) Управни одбор састоји се од пет чланова, водећи рачуна о одредбама
члана 20 Статута Брчко дистрикта БиХ:

а) један члан, државни службеник запослен у органу управе Брчко дистрикта
БиХ, укључујући и руководеће државне службенике, који посједује ВСС и
искуство у области економије и финансија, у минималном трајању од три
године;
b) један члан представника давалаца услуга из јавног сектора;
c) три члана из реда представника осигураника.''

Иза става 2 додаје се нови став 3 који гласи:

„(3) Члан Управног одбора Фонда здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ
не може бити лице које је директор јавног предузећа или установе Брчко
дистрикта БиХ.“

Досадашњи ставови 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10, постају ставови 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.

Иза става 6 додаје се став 7 који гласи:

„(7) У случају престанка чланства у Управном одбору једног од чланова, мандат
новоизабраног члана Управног одбора траје до истека мандата свих осталих
чланова Управног одбора.“

Члан 2
Иза члана 15 додаје се нови члан 15а, који гласи:

„Члан 15а
(Накнада чланова Управног одбора)

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ

SKUPŠTINA
BRČKO DISTRIKTA BiH

СКУПШТИНА
БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516 Младена Маглова 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ, тел. и факс: 049/215-516



(1) Мјесечна накнада за рад члана Управног одбора утврђује се у износу
највишем до 70% од износа једне просјечне нето плате запослених у Фонду.
(2) Предсједнику Управног одбора накнада се увећава за 20%.“

Члан 3
Иза члана 17 додаје се нови члан 17а, који гласи:

„Члан 17а
(Замјеници директора)

(1) Фонд здравственог осигурања има два замјеника директора.
(2) Замјеници директора морају имати исте услове у погледу стручне спреме,
радног искуства као и директор при избору.
(3) Одредбе које се односе на процедуру именовања, мандат и разрјешење
директора, аналогно се примјењују и на замјенике директора.
(4) Замјеници директора помажу директору у вршењу његових дужности и
замјењују га у случајевима одсутности или спријечености.
(5) У случају одсутности или спријечености директора мијења га замјеник
директора кога директор одреди.
(6) Замјеници директора имају сва права, дужности и одговорности директора
када га замјењују.
(7) Замјеници директора за свој рад одговарају директору и Управном одбору.“

Члан 4
Иза члана 26 додаје се нови члан 26а, који гласи:

„Члан 26а
(Рокови за доношење општих аката Фонда)

Фонд је дужан да усклади своје акте са овом одлуком у року од шездесет (60)
дана од дана ступања на снагу ове одлуке.''

Члан 5
(Ступање на снагу и примјена)

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објаве у Службеном гласнику
Брчко дистрикта БиХ, а члан 15 став 2 ове одлуке почеће се примјењивати по
истеку мандата садашњим члановима Управног одбора Фонда здравственог
осигурања.''

Број: 01-02-329/18 ПРЕДСЈЕДНИК
Брчко, 28. фебруара 2018. године СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Есед Кадрић
Достављено:
1. Предсједнику;
2. Потпредсједнику;
3. Градоначелнику;
4. Фонду здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ;
5. Сектору за координацију политика и опште послове –

Одсјеку за опште послове;
6. Архиви.


