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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: 54/18 – пречишћени 

текст и 17/20 и 24/20) и Закључка Скупштине Брчко дистрикта БиХ број: 01-02-862/20 од 29. 

4. 2020. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 38. редовној сједници одржаној 8. 

фебруара 2023. године доноси 

 

ОДЛУКУ 

О КРИТЕРИЈУМИМА И ВИСИНИ ИСПЛАТЕ НАГРАДА ЛИЦИМА 

АНГАЖОВАНИМ У ЈЗУ “ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР БРЧКО” БРЧКО ДИСТРИКТА 

БиХ ЗА ВРИЈЕМЕ КОВИД-а У ПЕРИОДУ 2020-2022 

 

Члан 1 

Овом одлуком утврђују се критеријуми и висина исплате награда за лица директно 

ангажована у лијечењу заражених коронавирусом (Ковид-19), као и за помоћно особље 

директно изложено опасности заразе коронавируса (Ковид-19) у ЈЗУ „Здравствени центар 

Брчко“ Брчко дистрикт БиХ (у даљем тексту: ЈЗУ) у периоду од марта 2020. године до 

августа 2022. године. 

 

Члан 2 

Средства за исплату награда из члана 1 ове одлуке одобрена су у Финансијском плану за 

2023. годину ЈЗУ у укупном бруто износу од 150.000,00 КМ (словима: сто педесет хиљада и 

00/100 КМ), уз дату сагласност од стране Скупштине Брчко дистрикта БиХ. 

 

Члан 3 

Налаже се ЈЗУ да се одобрена средства исплате у складу са сљедећим критеријумима: 

а) да лица из члана 1 ове одлуке нису раније по основу обављања послова у лијечењу 

заражених коронавирусом (Ковид-19) остварили накнаде по другом основу, што се 

појединачно утврђује кроз евиденције присуства на раду одјељења/служби у којима су били 

распоређени, 

 

б) да се ради о лицима која су обављала послове која су непосредно или посредно била у 

функцији заштите од КОВИД-а и која су улазила у подручје у којима су били изложени 

опасности од заразе. 

 

Члан 4 

ЈЗУ ће у складу с критеријумима из члана 3 ове одлуке утврдити списак лица за награђивање. 

 

Члан 5 

(1) Лицима из члана 4 ове одлуке која су у радном односу у ЈЗУ извршиће се појединачна 

исплата награде уз плату, у складу с планираним финансијским средствима. 

(2) Лицима из члана 4 ове одлуке која нису у радном односу у ЈЗУ (ангажована по основу 

уговора о привременим и повременим пословима и уговора о дјелу) извршиће се 

појединачна исплата награде у складу с планираним финансијским средствима. 



 

 

 

 

Члан 6 

За реализацију ове одлуке задужује се директор ЈЗУ, на терет средстава обезбијеђених у 

Финансијском плану за 2023. годину ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“ Брчко дистрикт БиХ. 

 

Члан 7 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко 

дистрикта БиХ. 

 

Број: 01-02-536/23 

Брчко, 8. 2. 2023. 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) ЈЗУ „Здравствени центар Брчко“ 

6) Сектору за опште и заједничке послове 

7) Архиви 
 


