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пацијената,  представља  и  заступа  интересе  пацијената,
младих,  Федералног  министарства  здравства,  комора  из
области  здравства,  стручних  удружења,  удружења  за  за-
штиту права пацијената, синдиката здравствених установа,
односно приватних пракси,  као  и  Црвеног  крста/крижа са
територије  Федерације  Босне  и  Херцеговине.

На  основу  јавног  позива  Федералног  министарства
здравства,  приједлог чланова за  Здравствени савјет  доста-
вљају удружења и невладине организације које су најмање
пет година уписане у регистар на федералном нивоу, неза-
висни  струковни  синдикат  радника  запослених  у  здрав-
ству Федерације Босне и Херцеговине,  коморе из области
здравства и Црвени крст/криж Федерације Босне и Херце-
говине.

Кандидат за члана Здравственог савјета, поред општих
услова, треба да испуњава сљедеће посебне услове:

- да је  пунољетни држављанин Босне и Херцегови-
не,

- да  има  минимално  три  године  радног  искуства  у
области  у  којој  се  кандидира,

- да  ужива  углед  и  има евидентне  резултате  рада  у
области у  којој  дјелује.

Члан 5.
Предсједник  и  чланови  Здравственог  савјета  могу  би-

ти разријешени и прије истека мандата на који су именова-
ни.

Федерални  министар  здравства  може  разријешити
предсједника и чланове Здравственог савјета и прије исте-
ка мандата, и то:

- на лични захтјев;
- ако  не  испуњава  своје  дужности  као  члан  Здрав-

ственог  савјета  у  складу  са  Пословником  о  раду
(недолазак  на  сједнице  и  сл.).

Члан 6.
Послови  и  задаци  Здравственог  савјета  утврђени  су  у

члану  74.  Закона  о  правима,  обавезама  и  одговорностима
пацијената.

Члан 7.
Здравствени  савјет  у  оквиру  разматрања  извјештаја

здравствених  савјета  кантоналних  министарстава  здрав-
ства, прати провођење остваривања права пацијената с ак-
центом на:

1) доступност  здравствене  заштите,  укључујући  и
право  на  хитну  медицинску  помоћ;

2) право  на  информираност  пацијента  о  његовим
правима  и  обавезама;

3) повјерљивост информација и приватност, односно
тајност података из медицинске документације.

Здравствени савјет  даје  мишљења,  препоруке и прије-
длоге  здравственим савјетима локалне самоуправе,  канто-
налним  здравственим  савјетима,  кантоналним  министар-
ствима  здравства,  као  и  Федералном  министарству  здрав-
ства у циљу унапређења права пацијената, допуне постоје-
ћих  прописа,  са  посебним  акцентом  на  унапређење  и  за-
штиту права трудница и дјеце, младих и старих особа, ли-
ца са онеспособљењима, лица са менталним поремећајима
и обољењима и о заштити права пацијената који припада-
ју угроженим и вулнерабилним групама.

Члан 8.
Здравствени  савјет  доноси  пословник  о  раду  којим  се

ближе  уређује  организација  и  начин  рада.
Административне послове за Здравствени савјет врши

Федерално министарство здравства.

Члан 9.
Здравствени  савјет  подноси  федералном  министру

здравства извјештај о раду, најмање једном годишње, а по
потреби,  на  захтјев  федералног  министра  здравства,  и  за
краћи  период.

Извјештаји  из  става  1.  овог  члана,  ради  доступности
јавности, објављују се на web страници Федералног мини-
старства здравства.

Члан 10.
Предсједнику  и  члановима  Здравственог  савјета  при-

пада накнада у складу са Одлуком о начину образовања и
утврђивања  висине  накнаде  за  рад  радних  тијела  основа-
них  од  стране  Владе  Федерације  Босне  и  Херцеговине  и
руководилаца  федералних  органа  државне  службе  ("Слу-
жбене  новине  Федерације  БиХ",  број  14/11).

Висина накнаде из става 1.  овог члана утврђује се по-
себним рјешењем.
III – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана об-

јављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Број 01-37-401/12

20. јануара 2012. године
Сарајево

Министар
Проф. др Русмир
Месиховић, с. р.
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Na osnovu člana 187. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zašti-

ti  ("Službene  novine  Federacije  BiH",  broj  46/10),  federalni
ministar  zdravstva  donosi

PRAVILNIK
O ORGANIZIRANJU I NAČINU RADA KRIZNOG

ŠTABA FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA
I – OPĆE ODREDBE

Član 1.
Ovim  Pravilnikom  utvrđuje  se  organizacija  i  način  rada

Kriznoga  štaba  Federalnog  ministarstva  zdravstva  (u  daljem
tekstu:  Ministarstvo).

Odredbe ovog Pravilnika shodno se primjenjuju i na orga-
nizaciju i način rada kantonalnih kriznih štabova.

Član 2.
U većim incidentnim situacijama, kada nije proglašeno sta-

nje  prirodne i  druge nesreće osniva se  Krizni  štab Federalnog
ministarstva  zdravstva,  odnosno  kantonalnog  ministarstva
zdravstva  (u  daljnjem  tekstu:  Krizni  štab).

Veća incidentna situacija iz stava 1. ovog člana je bilo ko-
ji događaj koji predstavlja ozbiljnu prijetnju po zdravlje ljudi, u
određenoj  zajednici,  te  uzrokuje  ili  bi  mogao  uzrokovati  veći
broj ili vrstu žrtava koje nije moguće zbrinuti redovnom orga-
nizacijom rada zdravstvenih ustanova i  privatnih zdravstvenih
radnika.
II – ORGANIZACIJA I NAČIN RADA KRIZNOG
ŠTABA
1. Organizacija Kriznog štaba

Član 3.
Krizni štab čine:
1. federalni ministar zdravstva (u daljnjem tekstu: mini-

star),
2. predstavnik  Federalnog  štaba  civilne  zaštite,  imeno-

van  ispred  Ministarstva,
3. rukovoditelji organizacionih jedinica Ministarstva,
4. stručni savjetnik za odnose s javnošću Ministarstva,
5. direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne

i Hercegovine,
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6. glavni  epidemiolog  Federacije  Bosne  i  Hercegovine
(u  daljem  tekstu:  Federacija),

7. predstavnik  Stručnog  savjetodavnog  tijela  imenova-
nog na osnovu člana 64.  stav 1.  Zakona o zaštiti  sta-
novništva  od  zaraznih  bolesti  ("Službene  novine  Fe-
deracije  BiH",  broj  29/05).

Pored osoba iz stava 1. ovog člana, ministar, u određenim
kriznim  situacijama  u  Krizni  štab  može  imenovati  i  druge
stručne  osobe  iz  pojedinih  oblasti.

Krizni štab imenuje svog predsjednika.
Sastav Kriznog štaba iz  stava 1.  ovog člana mora odraža-

vati  jednakopravnu zastupljenost  oba spola.
Član 4.

Stručni savjetnik za odnose sa javnošću iz člana 3. stav 1.
tačka 4. ovog pravilnika zadužen je da:

– predlaže  i  provodi  planove  i  postupke  izvještavanja
javnosti  o  radu  Kriznog  štaba,

– prikuplja i  obrađuje informacije od značaja za zdrav-
stvo u hitnim situacijama,

– priprema i prezentira informacije za javnost i
– sarađuje sa medijima.
Krizni štab za svaki pojedini slučaj krize, i  u ovisnosti od

vrste  i  težine  krize,  imenuje  za  glasnogovornika  jednog  člana
Kriznog  štaba.

Član 5.
Sjedište Kriznog štaba je u Ministarstvu.
Krizni štab je dužan donijeti svoj Poslovnik o radu.

2. Način rada Kriznog štaba
Član 6.

Krizni štab, u većim incidentnim situacijama koje predsta-
vljaju  ozbiljnu  prijetnju  zdravlju  ljudi  u  određenoj  zajednici,
upravlja  i  koordinira  radom zdravstvenih  ustanova  i  privatnih
zdravstvenih  radnika.

Aktivnosti  iz  stava 1.  ovoga člana Krizni  štab provodi  do
momenta  kada  nadležni  organi  Federacije  i  kantona  proglase
stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriju Federacije, odno-
sno području kantona, a kada ulogu upravljanja akcijama zašti-
te i spašavanja preuzima Federalni, odnosno kantonalni štabo-
vi  civilne  zaštite  u  skladu  sa  Zakonom  o  zaštiti  i  spašavanju
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Slu-
žbene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10).

Krizni štab iz stava 1. ovog člana radi u sjednicama.
Krizni štab iz stava 1. ovog člana donosi naredbe i odluke.
Naredbe  iz  stava  4.  ovog  člana  obavezujuće  su  za  kanto-

nalne  krizne  štabove,  zdravstvene  ustanove  i  privatnu  praksu,
kao  i  druge  pravne  i  fizičke  osobe.

Član 7.
Tokom aktivnosti  iz  člana  6.  stav  2.  Krizni  štab  je  dužan

sarađivati  sa  Federalnim,  odnosno  kantonalnim  štabovima  ci-
vilne  zaštite.

Član 8.
Krizni  štab  ima  preventivnu  ulogu  u  svom  radu  s  ciljem

sprečavanja  i  ublažavanja  posljedica  na zdravlje  ljudi  kod ve-
ćih  incidentnih  situacija.

U realizaciji cilja iz stava 1. ovog člana, Krizni štab:
- pravi procjenu najgore moguće incidentne/krizne situ-

acije koja prijeti zajednici,
- utvrđuje  preventivne  mjere  u  skladu  sa  vjerovatnim

opasnostima s ciljem smanjivanja njihovih posljedica,
- donosi  planove  pripravnosti  za  moguće  poznate  inci-

dentne/krizne  situacije,
- planira  aktivnosti  kojima  se  postiže  brz  povratak  u

normalno stanje zajednice i osoba koje sudjeluju u od-
govoru.

Član 9.
U slučaju incidentnih situacija iz člana 2.  ovog pravilnika

Krizni štab može predložiti  Vladi Federacije sljedeće mjere:

- uvođenje radne obaveze zdravstvenim radnicima i an-
gažiranje drugih građana,

- angažiranje opreme, lijekova i transportnih sredstava,
- privremeno korištenje poslovnih i drugih prostorija za

pružanje zdravstvene zaštite,
- izolaciju i liječenje,
- određivanje  posebnih  zadataka  zdravstvenim  ustano-

vama  i  nositeljima  privatne  prakse.
Ukoliko su vanredne okolnosti iz stava 1. ovoga člana za-

hvatile  samo  područje  jednog  kantona,  o  poduzimanju  mjera
odlučuje vlada tog kantona na prijedlog kantonalnog ministra.
III – FINANSIRANJE RADA KRIZNOG ŠTABA

Član 10.
Krizni  štab  planira  finansijska  sredstva  i  drugu  logističku

potporu za odgovor na bilo koju incidentnu situaciju koja prije-
ti zajednici, a koja se osiguravaju iz Budžeta Federacije BiH i
kantonalnih budžeta.

Član 11.
Za svoj rad članovi Kriznog štaba imaju pravo na naknadu.
Visinu naknade iz stava 1. ovog člana posebnim rješenjem

utvrđuje ministar.
IV - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12.
Ovaj  pravilnik  stupa  na  snagu  osmog dana  od  dana  obja-

vljivanja  u  "Službenim novinama Federacije  BiH".
Broj 01-37-419/12

23. januara 2012. godine
Sarajevo

Ministar
Prof. dr. Rusmir Mesihović, s. r.

Na  temelju  članka  187.  stavak  4.  Zakona  o  zdravstvenoj
zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10), federal-
ni ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK
O USTROJSTVU I NAČINU RADA KRIZNOG
STOŽERA FEDERALNOG MINISTARSTVA

ZDRAVSTVA
I – OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuje se ustrojstvo i način rada Kri-

znoga stožera Federalnog ministarstva zdravstva (u daljem tek-
stu: Ministarstvo).

Odredbe  ovog  Pravilnika  shodno  se  primjenjuju  i  na
ustrojstvo  i  način  rada  kantonalnih  kriznih  stožera.

Članak 2.
U većim incidentnim situacijama, kada nije proglašeno sta-

nje  prirodne  i  druge  nesreće  osniva  se  Krizni  stožer  Federal-
nog ministarstva zdravstva,  odnosno kantonalnog ministarstva
zdravstva (u daljnjem tekstu:  Krizni  stožer).

Veća incidentna situacija iz stavka 1. ovoga članka je bilo
koji događaj koji predstavlja ozbiljnu prijetnju po zdravlje lju-
di, u određenoj zajednici, te uzrokuje ili bi mogao uzročiti veći
broj ili vrstu žrtava koje nije moguće zbrinuti redovitim ustroj-
stvom rada zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih dje-
latnika.
II – USTROJSTVO I NAČIN RADA KRIZNOG
STOŽERA
1. Ustrojstvo Kriznog stožera

Članak 3.
Krizni stožer čine:
1. federalni ministar zdravstva (u daljnjem tekstu: mini-

star),
2. predstavnik Federalnog stožera civilne zaštite, imeno-

van ispred Ministarstva,
3. rukovoditelji organizacionih jedinica Ministarstva,
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