
 

 

 

 

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – пречишћени 

текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), члана 64 Пословника о раду 

Скупштине Брчко дистрикта БиХ („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 54/18 – 

пречишћени текст и број 17/20), разматрајући Информацију о кадровским ресурсима у 

ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“ као и дијагностичкој опреми, Скупштина Брчко 

дистрикта БиХ на I наставку 63. редовне сједнице одржаном 3. јуна 2020. године, 

доноси 

ЗАКЉУЧАК 

1. Задужују се Управни одбор и менаџмент ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“ 

Брчко дистрикт Босне и Херцеговине да доставе информацију о плану 

кадровских потреба са акцентом на секундарној здравственој заштити. 

 

2. Задужују се Одјељење за здравство и остале услуге и ЈЗУ „Здравствени 

центар Брчко“ Брчко дистрикт Босне и Херцеговине да доставе информацију 

о предузетим активностима на реализацији капиталног буџета у вези с 

медицинском опремом.  

 

3. Задужује се Пододјељење за јавне набавке Владе Брчко дистрикта БиХ да 

Скупштини достави информацију о евентуалним негативним посљедицама 

по Брчко дистрикт уколико дође до прекида поступака набавке ЦТ апарата.  

 

4. Задужује се Фонд здравственог осигурања Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине да Скупштини достави информацију о томе колико је и којим 

здравственим установама у посљедње три године плаћено за услуге 

прегледа пацијената ЦТ апаратом, магнетном резонанцом и другим 

дијагностичким апаратима као и које су карактеристике тих апарата. 

 

5. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у 

Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ. 

 

Број: 01-02-893/20      

Брчко, 3. јуна 2020. године                   

                                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

                               Есед Кадрић 

Достављено: 

1. Предсједнику; 
2. Потпредсједнику; 
3. Градоначелнику; 
4. Одјељењу за здравство и остале услуге; 
5. Одјељењу за стручне и административне послове –   

Пододјељењу за јавне набавке;  
6. Фонду здравственог осигурања; 
7. ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“; 
8. Сектору за опште послове и стратешко планирање; 
9. Архиви. 
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