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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст 

(„Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта 
БиХ, на 61. редовној сједници одржаној 22. априла 2020. године, усваја 
 
 

ЗАКОН  

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ У БРЧКО 
ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1 

(1) У Закону о здравственој заштити у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине – 
пречишћени текст (“Службени гласник Брчко дистрикта БиХ” број 52/18) у члану 72 
ставу 2 иза тачке b) додају се нове тачке c) и d) које гласе: 
 
„c) лица која имају мање квалификације и мање радног искуства од руководећег 
органа јавне здравствене установе, који бирају; 
d) лица која су у радном односу у тој јавној здравственој установи;”. 
  
(2) Досадашње тачке c) и d) постају тачке е) и f). 
 

Члан 2 
(1) У члану 74 ставу 1 иза тачке k), додаје се нова тачка l) која гласи: 
 
“(l) најмање два пута годишње извјештава оснивача о свом раду;”. 
 
(2) Досадашње тачке l), m), n) и о), постају тачке m), n), о) и p). 
 
(3) Иза става 4, додају се нови ставови 5, 6 и 7 који гласе: 
 
“(5) Годишњи програм рада јавне здравствене установе, за наредну календарску 
годину, управни одбор мора упутити Влади, ради добијања сагласности, најкасније 
до краја текуће календарске године.  
  (6) Измјене и допуне аката јавне здравствене установе, које је оснивач донио или на 
која је претходно дао сагласност, могу се извршити само уз претходну сагласност 
оснивача. 
  (7) Сви правилници јавне здравствене установе, као и њихове измјене и допуне, 
којим се регулишу: плате, накнаде, топли оброк, дневнице и друга примања, доносе 
се уз сагласност оснивача.” 
 

Члан 3 
У члану 75 иза става 3 додаје се нови став 4 који гласи: 
 
“(4) Накнада из става 3 овог члана, утврђује се до износа једне просјечне нето плате 
исплаћене у Брчко дистрикту БиХ, за претходну годину.” 

 



 

 

Члан 4 
Члан 76 мијења се и гласи: 

“Члан 76 
(Разрјешење чланова управног одбора) 

 
(1) Оснивач разрјешава чланове управног одбора прије истека периода на који су 
именовани:  
а) на захтјев члана;  
b) уколико члан више не испуњава услове за чланство; 
c) уколико члан не извршава своје обавезе и дужности у складу са Законом, актом о 
оснивању и статутом здравствене установе и другим важећим прописима;  
d) ако годишњи програм рада јавне здравствене установе није упућен у процедуру у 
складу са законом; 
е) ако Влада не усвоји извјештај о пословању јавне здравствене установе. 
 
(2) Одлуку о разрјешењу члана управног одбора јавне здравствене установе доноси 
Влада, уз сагласност Скупштине. 
 
(3) 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 5 
(1) У члану 86 ставу 4 бришу се ријечи: “накнаду за рад,”, те се иза става 4 додаје 
нови став 5 који гласи: 
 
“(5) Мјесечна накнада за рад, члановима надзорног одбора јавне здравствене 
установе, може износити највише до 70% једне просјечне нето плате исплаћене у 
Брчко дистрикту БиХ, за претходну годину.“ 
 
(2) Досадашњи став 5, постаје став 6. 
 

Члан 6 
(1) У члану 87 иза става 3 додаје се нови став 4 који гласи: 
 
“(4) Надзорни одбор јавне здравствене установе, најмање два пута годишње, 
извјештава Скупштину о свом раду.” 
 
(2) Досадашњи став 4 постаје став 5. 
 

Члан 7 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Брчко дистрикта БиХ. 
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