
На основу члана 34. стан 2. Закона о Влади Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске", бр. 3/97 и 3/98) и члана 4. Закона и јавним службама ("Службени 
гласник Републике Српске", бр. 17/92 и 11/93), члана 17. став 2. Закона о здравственој 
заштити ("Службени гласник Републике Српске", број 18199), Влада Републике Српске 
д о н о с и  
 
 

О Д Л У К У  

О ОСНИВАЊУ ЗАВОДА ЗА МЕДИЦИНУ РАДА И СПОРТА  
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

 
 
 

I - ОПШТE ОДРEДБЕ 
 

Члан 1. 
 
Влада Републике Српске (у даљем тексту: Оснивач) оснива јавну здравствену установу 
Завод за Медицину рада и спорта Републике Српске, за подручје Републике Српске. 
 

Члан 2. 
 
Назив установе из члана 1. ове одлуке је: Завод за медицину рада и спорта Републике 
Српске (у даљем тексту: Завод). 
Седиште Завода је у Бањој Луци. 
 

Члан 3. 
 
Завод је јавна здравствена установа од посебног друштвеног интереса у државној 
својини, а чине га поред матичног Завода у Бањој Луци и Регионални заводи за 
медицину рада у Приједору, Србињу и Требињу. 
 

Члан 4. 
 
Завод има својство правног лица које стиче уписом у судски регистар. 
 

Члан 5. 
 
У правном промету са трећим лицима Завод иступа у своје име и за свој рачун. 
За обавезе у правном промету матични Завод у Бањој Луци одговара без ограничења 
свим средствима са којима располаже, а средствима Регионалних завода до висине 
утврђене статутом. 
Оснивач за обавезе Завода одговара у правном промету до висине оснивачког улога 
утврђеног у овој одлуци. 
 

Члан 6. 
 
Завод у правном промету представља и заступа директор Завода. 
 



II - ДЕЛАТНОСТ ЗАВОДА 
 

Члан 7. 
 
Завод. као здравствена установа и највиша стручна, наставна и научио истраживачка 
база из области медицине рада и спорта, референтни центар 3а дијагностику и лечење 
професионалних болести прати, истражује у проучава професионалне болести, болести 
рада и повреде на раду запослених, стање и квалитет радне средине, утицај радне 
средине на здравље запослених и предлаже и предузима одговарајуће мере и циљу 
заштите и унапређења здравља запослених. 
 
Делатност завода обухвата нарочито: 
- психофизиологију и ергономију у медицини рада, 
- професионалну оријентацију и селекцију, 
- хигијену рада и епидемиологију, 
- професионалну патологију, 
- оцену радне способности, 
- медицину рада за одређене делатности од посебног интереса за РС (МУП и ЖТО и 
сл.). 

- информатику и статистику у медицини рада, 
- пружање прве помоћи на радном месту повређеним и акутно трованим, 
- едукативну и научно-истраживачку делатност. 
 
Завод обавља III ниво медицине рада за Републику Српску, II ниво за Регију Бања Лука 
и 1 ниво за општину Бања Лука. Регионални завод обавља 1 и II ниво медицине рада за 
своју регију и сарађује у реализацији III нивоа. 
 
Списак делатности медицине рада по нивоима је саставни део ове одлуке. 
 
Док не эаживи функција породичног лекара, Завод ће вршити и лечење повређених и 
болесних радника (примарна здравствена заштита). 
 

III - CPЕДCТВA ЗА ОСНИВАЊЕ И ПОЧЕТАК РАДА И НАЧИН ЊИХОВОГ 
ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

 
Члан 8. 

 
Средства за почетак рада Завода чине основна средства (простор и опрема) бивших 
Завода 3а здравствену заштиту радника "ЧАЈАВЕЦ", Завод за заштиту здравља 
радника у Приједору. Завод за здравствену заштиту радника "МАГЛИЋ" Брод на 
Дрини, и Диспанзер, односно служба за медицину рада Дома щравља у Србињу. 
 
Средства из претходног става су у државној својини. 
 
Средства за пословање завода обезбеђују се из следећих извора: 
- корисника здравствене заштите, 
- обављања научно-истраживачке и образовне делантости, 
- буџета, 
- фонда здравственог осигурања, 
- других извора. 



IV - ПРАВА И ОБАВЕЗЕОСНИВАЧА У ПОГЛЕДУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 
 

Члан 9. 
 
У циљу обављаља делатности због које је Завод основан, Оснивач ће у складу са 
законом обезбедити средства и прописане услове за рад вршити благовремено 
именоваље и разрешење органа, давати сагласност на статут и друга општа акта и 
тражити квалитетно и стручно обављање послова у складу са законом. 
 
V - МЕЂУСОБНА ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ОСНИВАЧА И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНОГ 

ЗАВОДА 
 

Члан 10. 
 
Завод се обавезује да ће послове из своје делатности обављати благовремено и 
квалитетно, на законит начин и у складу са закљученим уговорима и споразумима. 
 
Завод ће преузети све раднике бивших установа и служби из члана 8. ове одлуке, који 
су у истим били запослени до укључивања у домове здравља или друге организације, и 
обезбедити им права која им сходно закону и колективном уговору припадају. 
 
Такође се обавезују да ће преузету имовину бивших установа и служби из члана 8. ове 
одлуке, чувати њихову несмањену вредност, као и да са овом имовином и 
новостеченом поступа са пажњом доброг привредника. 
 
Завод ће најмање једанпут годишње подносити информације и извештаје о свом раду 
оснивачу, а на захтев оснивача и чешће. 
 
Завод се обавезује да ће оснивачу, на давање сагласности подносити статут и друга 
општа акта када је то законом и статутом утврђено. 
 

VI - ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И ЊИХОВА ОВЛАIIIЋЕЊА 
 

а) Управни одбор 
 

Члан 11. 
 
Орган Управљања Заводом је управни одбор који се састоји од 5 чланова: са подручја 
сваког Регионалног завода по један, а са подручја Баља Луке два члана, те да су од 
укупног броја, два члана из реда запослених радника у установи, а три члана из реда 
осталих. 
 
Председник управног одбора именује се из реда чланова из става 1. овог члана. 
 

Члан 12. 
 
Надлежност управног одбора је: 
- доноси статут и остала акта Завода, 
- усваја извештај о пословаљу и годишњи обрачун, 
- одлучује о пословању Завода, 



- одлучује о коришhењу средстава у складу са законом, 
- одлучује у другом степену о правима и обавезама радника Завода, 
- одлучује о набавци основних средстава, 
- доноси пословник о свом раду, 
- бира председника и чланове дисциплинске комисије, 
- обавља и друге послове у складу са законом. 
 

б) Надзорни одбор 
 

Члан 13. 
 
Надзорни одбор Завода састоји се од три члана од којих се један именује из реда 
запослених у установи, а два члана из реда осталих. 
 
Председник надзорног одбора именује се из реда чланова из става 1. овог члана. 
 
Председнике и чланове управног и надзорног одбора именује Оснивач, посебном 
одлуком на време од 4 године. 
 
Надзор и контролу рада завода надзорни одбор ће обављати у складу са законом. 
 

в) Директор 
 

Члан 14. 
 
Директор Завода руководи Заводом. 
 
Директор Завода има права и дужности директора предузеha и друга права утврђена 
законом. 
 

Члан 15. 
 
Директора Завода именује Оснивач на време од 4 године. 
 

Члан 16. 
 
Именовање и разрешење председника и чланова управног и надзорног одбора. њихова 
права и обавезе, услове, начин и поступак именовања и разрешења директора и његова 
права и обавезе, ближе ће се регулисати статутом завода. 
 

VIII - РОК ЗА ДOHOIIIEЊE СТАТУТА И ИМЕНОВАЊЕ ОРГАНА ЗАВОДА 
 

Члан 17. 
 
Статут Завода донеће се у року од 60 дана од дана Доношења ове одлуке. 
 
 
 
 
 



Члан 18. 
 
Најкасније у року од 4 месеца од дана доношења ове одлуке, а у складу са законом, 
овом одлуком и статутом Завода, извршиће се именовање председника и чланова 
управног и надзорног одбора као и именовање директора. 
 

Члан 19. 
 
До именовања директора, председника и чланова управног и надзорног одбора оснивач 
може одредити лице које ће до именовања директора обављати његове послове и 
вршити његова овлашhења, односно може именовати привремени управни и надзорни 
одбор, који he вршити сва овлашћења управног и надзорног одбора утврђена овом 
одлуком и законом. 
 

Члан 20. 
 
Најкасније у року од шест месеци од Доношења ове одлуке, преузеће се радници и 
имовина од 3.авода и осталих установа из члана 8. ове одлуке. 
 

Члан 21. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику Републике 
Српске". 
 
 
 
Број: 02/1-020-1022/00 Председник 
1. новембра 2000. године Владе, 
Бања Лука Милорад Додик, с.р. 


