
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    На основу члана 39 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“ број 54/18 – пречишћени текст и бројеви 17/20 и 24/20), разматрајући Информацију у вези с посланичким питањем посланика Срђана Блажића у вези са услугама снимања ЦТ апаратом у ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“, Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 28. редовној сједници, одржаној 6. јула 2022. године, доноси     ЗАКЉУЧАК   Члан 1 (1) Задужује се Фонд здравственог осигурања да у сарадњи са Одјељењем за здравство и остале услуге предложи Скупштини Брчко дистрикта БиХ стављање ван снаге Одлуке о личном учешћу осигураних лица у трошковима реализације права из здравственог осигурања, број: 0-02-022-113/02 од 31. маја 2002. године и Одлуке о измјени и допуни Одлуке о личном учешћу осигураних лица у трошковима реализације права из здравственог осигурања, број: 0-02-022-302/02 од 18. марта 2003. године. (2) Рок за поступање из става 1 овог члана је седам (7) дана од дана пријема овог закључка.                      Члан 2 (1) Задужује се Фонд здравственог осигурања да у складу са Законом о здравственом осигурању Брчко дистрикта БиХ предложи Скупштини Брчко дистрикта БиХ нови пропис о утврђивању личног учешћа – партиципације осигураника за одређене видове здравствене заштите и одређене услуге здравствене заштите. (2) Рок за поступање из става 1 овог члана је шездесет (60) дана од дана пријема овог закључка.          Члан 3 Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном гласнику Брчко дистрикта БиХ.  Број: 01-02-3170/22 Брчко,  6. јула 2022. године                                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК                                                                                СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Мр сц. Синиша Милић Достављено:  1. Предсједнику; 2. Потпредсједнику; 3. Градоначелнику; 4. Одјељењу за здравство и остале услуге; 5. Фонду здравственог осигурања Брчко дистрикта БиХ; 6. ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“; 7. Сектору за опште послове и стратешко планирање; 8. Архиви.  


