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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, 20/10, 4/13 и 31/13) и
Предлога одлуке Владе Брчко дистрикта БиХ, број: 13-000143/14 од 27. јуна 2014. године,
Скупштина Брчко дистрикта БиХ на I наставку 37. редовне сједнице одржаном 23. јула 2014.
године, доноси

О Д Л У К У
О КРИТЕРИЈУМИМА И ПРОЦЕДУРАМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРАВА И ВИСИНЕ СРЕДСТАВА

ЗА ДОДЈЕЛУ ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ ЗА РЈЕШАВАЊЕ СОЦИЈАЛНОГ СТАТУСА
РАДНИКА КОЈИ СУ РАДИЛИ У ОДП “ИНТЕРПЛЕТ” БРЧКО

Члан 1
Овом одлуком утврђују се критеријуми и процедуре за утврђивање права и висине средстава за
додјелу једнократне помоћи за рјешавање социјалног статуса радника који су радили у ОДП
“Интерплет” Брчко (у даљем тексту: радници).

Члан 2
(1) У смислу ове одлуке, под потраживањима радника сматрају се неисплаћене плате и

отпремнине, утврђене актима надлежног суда из члана 5 ове одлуке.

(2) Неисплаћене плате из става 1 овог члана представљају укупан износ неисплаћене плате и
гарантоване зараде.

Члан 3
Ова одлука обухвата раднике који испуњавају сљедеће критеријуме:

а) да су судским путем, кроз ликвидациони, односно стечајни поступак, остварили право на
исплату потраживања, а по основу радног статуса у ОДП „Интерплет“ Брчко и

b) да су се одазвали Јавном позиву за додјелу једнократне помоћи за рјешавање социјалног
статуса радника који су радили у ОДП “Интерплет” Брчко у складу са овом одлуком.

Члан 4
Право на исплату једнократне помоћи прописано овом одлуком је лично и непреносиво.

Члан 5
(1) Да би остварили право на додјелу једнократне помоћи за рјешавање социјалног статуса

радника који су радили у ОДП “Интерплет” Брчко, радници из члана 3 ове одлуке, морају
бити обухваћени најмање једним актом у доле наведеним предметима надлежног суда којим
им је утврђено и признато потраживање у ликвидационом, односно стечајном поступку:
а) ликвидациони поступак, број списа: 096-0-Л-07-000001 и
b) стечајни поступак, број списа: 96 0 Ст 006371 07 Ст.

(2) Поред аката означених бројем предмета из става 1 овог члана, као потраживања, узимају се
и призната потраживања радника утврђена у парничном поступку пред надлежним судом, а
у вези са ликвидационим и стечајним поступком над ОДП „Интерплет“ Брчко повезаним с
предметима из става 1 овог члана.



Члан 6
(1) Висина једнократне помоћи за рјешавање социјалног статуса радника који су радили у

ОДП “Интерплет” Брчко, која се додјељује у складу са овом одлуком утврђује се у висини
50% износа признатог а неисплаћеног потраживања у ликвидационом, односно
стечајном поступку пред надлежним судом актима из члана 5 ове одлуке.

(2) Изузетно од става 1 овог члана, у случају да се у поступку разматрања поднесених
пријава, односно у поступку по приговорима утврди да расположиви износ средстава
није довољан да се исплати износ утврђен на начин прописан ставом 1 овог члана,
проценат из истог става се умањује сваком раднику једнако.

Члан 7
(1) Јавни позив за додјелу једнократне помоћи за рјешавање социјалног статуса радника који су
радили у ОДП “Интерплет” Брчко (у даљем тексту: Јавни позив), сачињава Првостепена
комисија за избор корисника једнократне помоћи за рјешавање социјалног статуса радника који
су радили у ОДП “Интерплет” Брчко (у даљем тексту: Првостепена комисија) у року од пет дана
од дана ступања на снагу ове одлуке и исти доставља шефу Одјељења за здравство и остале
услуге ради објављивања.

(2) Одјељење за здравство и остале услуге, Пододјељење за социјалну заштиту у року од осам
дана од дана ступања на снагу ове одлуке расписује Јавни позив за додјелу једнократне помоћи
за рјешавање социјалног статуса радника који су радили у ОДП “Интерплет” Брчко.

(3) Јавни позив траје петнаест (15) дана и објављује се у средствима јавног информисања – на
локалном радију Брчко дистрикта БиХ, као и на огласној табли Владе Брчко дистрикта БиХ.

Члан 8
(1) Уз пријаву на Јавни позив, подносилац доставља сљедећу документацију:

a) доказ о радном статусу у ОДП „Интерплет“ Брчко, за период обухваћен актима
надлежног

суда из члана 5 ове одлуке релевантном за поступак утврђен овом одлуком;
b) извод из матичне књиге рођених за подносиоца;
c) копију банковног рачуна подносиоца пријаве;
d) копију акта на основу којег му је утврђено потраживање;
e) осталу релевантну документацију којом се доказују чињенице битне за додјелу

једнократне помоћи у складу са овом одлуком.

(2) Пријаве са потпуном документацијом из става 1 овог члана подносе се путем протокола
Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на унифицираној пријави у затвореној коверти
уз назнаку: Пријава на Јавни позив за додјелу једнократне помоћи за рјешавање социјалног
статуса радника који су радили у ОДП „Интерплет“ Брчко – НЕ ОТВАРАТИ.

(3) Образац пријаве из става 2 овог члана налази се у прилогу ове одлуке, као Прилог број 1 и
чини њен саставни дио.

(4) Документација која се може прибавити по службеној дужности, биће прибављена од органа
који поступа по пријавама.

Члан 9
(1) Разматрање пријава и предлога за избор корисника врши Првостепена комисија.

(2) Првостепена комисија записнички врши отварање свих пристиглих ковертираних пријава, те
приступа утврђивању услова у погледу критеријума и висине једнократне помоћи на начин
прописан овом одлуком.

(3) Првостепену комисију на предлог шефа Одјељења за здравство и остале услуге, именује
градоначелник Брчко дистрикта БиХ, посебном одлуком у року од три дана од дана ступања
на снагу ове одлуке, а чине је три члана, радника Одјељења за здравство и остале услуге.

(4) Испуњеност услова у погледу критеријума и висину једнократне помоћи за рјешавање
социјалног статуса радника, Првостепена комисија утврђује на основу аката надлежног суда
наведених у члану 5 ове одлуке.



(5) По затварању Јавног позива Комисија разматра пристигле пријаве подносилаца, те након
провјере испуњености услова из чланова 3 и 5 ове одлуке, шефу Одјељења за здравство и
остале услуге доставља записник о извршеном послу са препоруком о испуњавању или
неиспуњавању услова подносилаца пријаве прописаних овом одлуком, те висини
једнократне помоћи, сачињавањем прелиминарне листе.

(6) У случају непотпуне и нејасне пријаве на Јавни позив, Првостепена комисија ће позвати
подносиоца да у року од пет дана исту уреди.

(7) Уколико подносилац пријаве не поступи на начин прописан ставом 6 овог члана, подносилац
пријаве ће бити означен као радник који не испуњава услове прописане овом одлуком.

Члан 10
(1) Првостепена комисија утврђује прелиминарну листу, која садржи сљедеће податке о

подносиоцу пријаве на Јавни позив:
a) име, име једног родитеља и презиме;
b) висину једнократне помоћи;
c) основ потраживања у ликвидационом, односно стечајном поступку;
d) препоруку о испуњавању или неиспуњавању услова прописаних овом одлуком.

(2) Прелиминарна листа из става 1 овог члана објављује се на огласној табли Владе Брчко
дистрикта БиХ.

(3) На прелиминарну листу истакнуту на огласној табли сваки подносилац пријаве може изјавити
писмени приговор у року од пет дана од дана објављивања прелиминарне листе на огласној
табли.

Члан 11
(1) Писмени приговор из члана 10 става 3 ове одлуке изјављује се путем Првостепене комисије

Другостепеној комисији за разматрање приговора лица која су се јавила на Јавни позив за
додјелу једнократне помоћи за рјешавање социјалног статуса радника ОДП “Интерплет”
Брчко (у даљем тексту: Другостепена комисија).

(2) Другостепену комисију именује градоначелник Брчко дистрикта БиХ посебном одлуком а
чине је три члана:

а) један радник Одјељења за здравство и остале услуге;

b) један члан Апелационе комисије Брчко дистрикта Босне и Херцеговине;

c) један радник Секретаријата Владе Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.

(3) Задатак Другостепене комисије је утврђивање основаности навода из приговора,
обавјештавање подносиоца приговора о утврђеном и сачињавање предлога коначне листе.

(4) Уколико Другостепена комисија утврди да је навод из приговора основан, такав приговор ће
уважити, те извршити потребне корекције на прелиминарној листи (корекције у погледу
листе имена радника, висине једнократне помоћи, назнаке основа потраживања и препоруке
о испуњености, односно неиспуњености услова), те у складу с тим сачинити предлог коначне
листе.

(5) По завршетку поступка по приговору пред Другостепеном комисијом, а који не може бити
дужи од пет дана од дана истека рока за изјављивање приговора, Другостепена комисија
доставља шефу Одјељења за здравство и остале услуге предлог коначне листе радника,
који потписивањем исти одобрава.

(6) Одобрени предлог коначне листе радника доставља се Влади Брчко дистрикта БиХ на
разматрање и усвајање.

(7) По усвајању предлога коначне листе радника од стране Владе Брчко дистрикта БиХ, ова
листа постаје коначна, те се по њој може вршити исплата једнократне помоћи за рјешавање
социјалног статуса радника који су радили у ОДП “Интерплет” Брчко на појединачне рачуне
радника.

(8) Коначна листа садржи елементе утврђене чланом 10 ставом 1 ове одлуке.



(9) Коначна листа из става 7 овог члана објављује се на огласној табли Владе Брчко дистрикта
БиХ.

Члан 12
Укупан износ средстава намијењен за реализацију ове одлуке, у износу од 520.000,00 КМ,
обезбијеђен је у текућем буџету Одјељења за здравство и остале услуге, Пододјељење за
социјалну заштиту за 2014. годину и налази се на организационом коду 19050001, економски
код 614 239 – Остали грантови појединцима – Једнократна помоћ за рјешавање социјалног
статуса радника који су радили у ОДП „Интерплет“ Брчко.

Члан 13
За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за здравство и остале услуге, Пододјељење
за социјалну заштиту и Дирекција за финансије Брчко дистрикта БиХ.

Члан 14
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у Службеном гласнику

Брчко дистрикта БиХ.

Број: 01-02-327/14
Брчко, 23. јула 2014. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ

Ђорђа Којић

Достављено:
1. Предсједнику;
2. Потпредсједнику;
3. Градоначелнику;
4. Одјељењу за здравство и остале услуге;
5. Дирекцији за финансије;
6. Сектору за координацију политика и опште послове –

Одсјеку за опште послове;
7. Архиви.


