
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
17/08 и 20/10) и Предлога одлуке градоначелника, број: 02-01.2-000740/10 од 9. јуна
2010. године, Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на I наставку 28. редовне сједнице
одржаном 30. јуна 2010. године, доноси

ОДЛУКУ
О КРИТЕРИЈУМИМА СОЦИЈАЛНОГ ЗБРИЊАВАЊА РАДНИКА ПРЕДУЗЕЋА И

ИНСТИТУЦИЈА КОЈИ СУ, НЕ СВОЈОМ КРИВИЦОМ, ОСТАЛИ БЕЗ ПОСЛА УСЉЕД
РАТНИХ ДЕЈСТАВА

Члан 1
        Овом одлуком утврђују се критеријуми за социјално збрињавање радника
предузећа и институција који су остали без посла, не својом кривицом, усљед ратних
дејстава.

Члан 2
       Одлука о социјалном збрињавању радника предузећа и институција који су
остали без посла обухвата раднике који испуњавају опште критеријуме: 
- да су престали са радом у предузећима и институцијама због ратних дејстава и да

у међувремену нису заснивали радни однос;
- да имају пребивалиште у Брчко дистрикту БиХ на дан 8. 3. 2000. године и

непрекидно до дана усвајања ове одлуке. 

Члан 3
        Овом одлуком се утврђују и посебни критеријуми које морају испуњавати
радници који су остали без посла да би остварили право на једнократну новчану
помоћ.

Члан 4
        Посебни критеријуми које морају испуњавати радници који су остали без посла
да би остварили право на једнократну новчану помоћ у 2010. години су: 

- да се налазе на евиденцији Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ и да
имају више од педесет (50) година старости – жене (рођене 1960. године и
старије), односно мушкарци преко педесет пет (55) година старости (рођени
1955. године и старији);

- да су брисани из евиденције Завода за запошљавање Брчко дистрикта БиХ
због старосне доби по сили закона, а нису остварили право на пензију.

Члан 5
Укупан износ средстава намијењених за социјално збрињавање радника

предузећа и институција који су остали без посла усљед ратних дејстава у износу од
2.000.000,00 КМ је обезбијеђен Одлуком Скупштине Брчко дистрикта БиХ о усвајању
амандмана за 2009. годину и Буџетом за 2010. годину и налазе се на организационом
коду 134 Пододјељења за социјалну заштиту, економски код 614200 – грантови
појединцима.

Члан 6



Листа корисника који испуњавају услове из члана 4 ће бити утврђена на основу
спроведеног јавног позива који ће расписати Одјељење за здравство – Пододјељење
за социјалну заштиту.

Члан 7
За остваривање права на једнократну новчану помоћ потребно је доставити

сљедеће документе: 
- потврду о пребивалишту у Брчко дистрикту БиХ као доказ испуњавања услова

из члана 2 става 1 алинеје 2;
- потврду да се налазе на евиденцији Завода за запошљавање Брчко дистрикта

БиХ или да су по сили закона брисани из евиденције Завода за запошљавање
због старосне доби;

- образац М-4 тј. увјерење о подацима у матичној евиденцији које је издао ПИО, 
односно ПИО/МИО.

        Члан 8
Расподјелу новчаних средстава из члана 4 корисницима за које се утврди да

имају право на једнократну новчану помоћ ће реализовати Пододјељење за
социјалну заштиту.

  Члан 9
Висина новчане надокнаде ће бити утврђена посебном одлуком Владе након

сачињене коначне листе корисника, а у складу са расположивим средствима.

                                                       Члан 10
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном

гласнику Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02 -260/10 
Брчко, 30. јуна 2010. године                                                                                                                           

ПРЕДСЈЕДНИК
  СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

             
                                                                       Мирсад Ђапо, дипл. правник, c.p.




