




Na temelju članka 26. Ustava Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne 
novine Županije Zapadnohercegovačke, broj: 1/96, 2/99, 14/00, 17/00, 1/03, 10/04 I 
17/11)  i članka 96. Poslovnika Skupštine Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne 
novine Županije Zapadnohercegovačke”, broj: 10/03), Skupština Županije 
Zapadnohercegovačke na sjednici_______________ održanoj dana 
__________2020. godine donijela je 

PRIJEDLOG 

Z A K O N 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 

Članak 1. 

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke 
broj: 3/13 i 21/17“) u članku 56. stavku (1) točka a) mijenja se i glasi: 

“a) sredstava proračuna Federacije, Županije, gradova i općina“ 

Članak 2. 

U članku 60. stavku 1. u točki b) iza riječi „v.d. ravnatelja“ dodaju se riječi “i zamjenika 
ravnatelja“.  

Članak 3. 
U članku 61. stavku (8) riječi “ali najviše za još jedno mandatno razdoblje“ se brišu. 

Članak 4. 

Iza članka 61. dodaje se članak 61a. koji glasi: 

“Članak 61a. 
(zamjenik ravnatelja) 

“ (1) Ukoliko je u zdravstvenoj ustanovi izabran ravnatelj koji nema završen fakultet 
zdravstvenog usmjerenja treba se imenovati zamjenik ravnatelja sa završenim 
fakultetom zdravstvenog usmjerenja te najmanje pet godina radnog iskustva u struci. 
(2) Zamjenik ravnatelja obavlja poslove iz djelokruga rada ravnatelja u njegovoj 
odsutnosti. 
(3) Odsutnost ravnatelja iz stavka (2) ovog članka smatra se odsutnost s posla 
sukladno odredbama Zakona o radu.   
(4) Zamjenika ravnatelja, na temelju javnog natječaja, imenuje i razrješava upravno 
vijeće uz prethodnu suglasnost Ministra. 
(5) Na ostale postupke, koji nisu sadržani u ovom članku kod  izbora i imenovanje 
zamjenika ravnatelja, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovog zakona o 
izboru i imenovanju ravnatelja. 



(6) Mandat zamjenika ravnatelja traje do isteka mandata ravnatelja a najdulje četiri 
(4) godine. Po isteku mandata ista osoba  može biti ponovo imenovana za zamjenika 
ravnatelja pod uvjetom iz stavka (1) ovog članka. 
(7) Zamjenik ravnatelja može biti razriješen i prije isteka mandata. Razlozi i postupak 
za razrješenje zamjenika ravnatelja na odgovarajući se način primjenjuju odredbe 
ovog zakona o razrješenju ravnatelja. 

Članak 5. 

U članku 89. stavku (1)  riječ “kemodijaliza“ zamjenjuje se riječju “hemodijaliza“. 

Članak 6. 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Narodnim 
novinama Županije Zapadnohercegovačke". 

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine 
ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA 

- SKUPŠTINA  - 
Broj: ______________________ 
Široki Brijeg, 

PREDSJEDNIK 

Ivan Jeličić 



OBRAZLOŽENJE 

I.  PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE 

Ustavni temelj za donošenje ovoga Zakona sadržan je u odredbama članka 26. 
Ustava Županije Zapadnohercegovačke, po kojem Skupština Županije donosi 
zakone i propise za obavljanje županijskih nadležnosti. 

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE

U primjeni ovog Zakona ukazala se potreba za donošenjem predloženih 
izmjena i dopuna.  

III. FINANCIJSKA SREDSTVA

Za provedbu ovog Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu 
Županije Zapadnohercegovačke.  

IV. OBRAZLOŽENJE POJEDINIH RJEŠENJA

Članak 1. 

Proširuju se subjekti sufinanciranja zdravstvene zaštite u našoj Županiji u cilju 
kvalitetnije i dostupnije zdravstvene zaštite pučanstva.  

Članak 2. 

Ovim člankom daje se u nadležnost upravnom vijeću zdravstvenih ustanova 
imenovanje i razrješenje zamjenika ravnatelja. 

Članak 3. 

U ovom članku predlaže se ukidanje ograničavanja mandata ravnateljima 
zdravstvenih ustanova  jer važeća zakonska rješenja omogućavaju smjenu ravnatelja 
i prije isteka mandata na koji je imenovan ukoliko ne provodi propise ili ako nije 
zadovoljio standarde zadane od strane osnivača odnosno vlasnika, a ravnateljima 
koje su svojim radom zaslužili mandat otvara se mogućnost nastavka razvoja 
zdravstvenih ustanova. 

Članka 4. 

Ovim člankom predlaže se mogućnost imenovanja zamjenika ravnatelja podu 
propisan uvjetima u cilju kvalitetnijeg rukovođenja zdravstvenom ustanovom. 

Članak 5. 

U ovom članku ispravlja se tiskarska pogreška i time dobivamo pravilan naziv 
medicinskog tretmana. 
















