
 

 

 
 
 
 
 

 

 
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 – пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 54/18) 
и Предлога одлуке Владе Брчко дистрикта БиХ, број предмета: 02-000291/19, број акта: 
01.11-1161ДС-012/20 од 6. фебруара 2020. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ на I 
наставку 60. редовне сједнице одржаном 18. марта 2020. године, доноси 

 
 
 

О Д Л У К У 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ФОНДА ЗДРАВСТВЕНОГ 

ОСИГУРАЊА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 
 

Члан 1  
(1) У Одлуци о оснивању Фонда здравственог осигурања Брчко дистрикта Босне и 
Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“, бројеви 01/07, 
08/07, 07/11, 45/14, 20/16 и 07/18) у члану 15 став 3 мијења се и 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 

као ни запослени Фонда здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ.“ 

(2) У истом члану иза става 8 додаје се нови став 9 који гласи:  

„(9) Управни одбор најмање два пута годишње извјештава оснивача о свом раду.“ 

 

Досадашњи ставови 9, 10, 11 и 12 постају ставови 10, 11, 12 и 13. 

 

 

Члан 2 

У члану 15а став 1 мијења се и гласи: 

 

„(1) Чланови Управног одбора имају право на накнаду за рад у управном одбору која може                  

износити највише до износа просјечне нето плате исплаћене у Брчко дистрикту БиХ за 

претходну годину.” 

 

Члан 3 

У члану 16 ставу 1 иза тачке h) додаје се нова тачка i) која гласи: 
 

,,i) подноси годишњи програм рада оснивачу на усвајање најкасније до краја првог 
квартала календарске године за коју се програм усваја;“. 

    
Досадашње тачке i), j), k), l), m), n), o), p) и r) постају тачке j), k), l), m), n), o), p), r) и s). 
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Члан 4 

У члану 25 иза става 2 додају се нови ставови 3 и 4 који гласе: 
 

,,(3) Сви акти, њихове измјене и допуне који регулишу плате, накнаде, минули рад, 
топли оброк, дневнице и друга примања искључиво се доносе уз сагласност оснивача. 
 
(4) Потребно је тражити сагласност оснивача на било какве измјене и допуне аката 
које је оснивач донио или претходно дао сагласност.“ 

 

 

Члан 5 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном 
гласнику Брчко дистрикта БиХ.  
 
Број: 01-02-833/20 
Брчко, 18. марта 2020. године    
                                                                                                     ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                                  СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

                                                                                                         Есед Кадрић 
Достављено: 
1. Предсједнику; 
2. Потпредсједнику; 
3. Градоначелнику; 
4. Фонду здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ; 
5. Одјељењу за здравство и остале услуге; 
6. Сектору за опште послове и стратешко планирање; 
7. Архиви. 

 


