
 

 

На основу члана 23 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, Скупштина Брчко 
дистрикта БиХ, на 96. сједници одржаној 22. јула 2004. године, усваја 

 

З  А  К  О  Н  
О ДОПУНСКИМ ПРАВИМА ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И 

РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА 
 

I.  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 1 

Овим законом уређују се допунска права породица погинулих бораца и ратних војних 
инвалида и чланова њихових породица, која су у надлежности Брчко дистрикта БиХ, на 
начин да се прописују права којима се обезбјеђује адекватна социјална заштита популације 
коју овај закон обухвата, те се утврђују услови и поступак за остваривање тих права. 

 
 
 
II.  КОРИСНИЦИ  ПРАВА 

Члан 2 

Корисници ових права су породице погинулих бораца и ратни војни инвалиди који 
имају правоваљано рјешење о статусу породице погинулог борца или ратног војног 
инвалида које је издало надлежно ентитетско министарство. 

Члан 3 

Права утврђена овим законом могу остварити категорије ратних војних инвалида 
наведене у члану 2 овог закона које живе на територији Брчко дистрикта. 

 
 
III.  ДОПУНСКА ПРАВА ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА 

И РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА 

Члан 4 

Лица из члана 2 овог закона, под условима, на начин и у обиму утврђеним овим 
законом, имају сљедећа права: 

1. Здравствена заштита, обезбјеђење потребних лијекова и санитетског материјала; 
2. Медицинска рехабилитација у љечилиштима у земљи и иностранству; 
3. Накнада путних трошкова код лијечења у иностранству; 
4. Ортопедска и друга медицинска помагала; 
5. Прилагођавање прилаза до стамбене јединице, јавних установа итд.; 
6. Рјешавање стамбене проблематике додјелом станова или средстава за 

стамбено збрињавање; 
7. Приоритет приликом запошљавања за чланове уже породице погинулог борца и 

ратног војног инвалида; 
8. Приоритет код уписа у образовне установе, стипендирања, смјештаја у ђачке и 

студентске домове дјеце погинулих бораца и ратних војних инвалида; 
9. Бесплатне уџбенике за дјецу погинулих бораца и ратних војних инвалида; 

10. Приоритет код обнове за породице погинулих бораца и ратних војних инвалида 
чији су стамбени објекти срушени или оштећени у рату; 

11. Обезбјеђивање паркинг мјеста испред јавних установа за инвалиде и њихово 
прописно означавање; 

12. Накнада трошкова сахране. 
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(1)  ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 

Члан 5 

Члановима породице погинулог борца, ратним војним инвалидима и њиховим 
породицама, под условима предвиђеним овим законом, обезбјеђује се здравствена заштита 
која се спроводи као: 

 примарна, 
 специјалистичко-консултативна и 
 болничка. 

Члан 6 

Корисници имају право на све лијекове који се налазе на есенцијалној листи 
здравства Брчко дистрикта, те на друге лијекове који су потребни за лијечење посљедица 
рањавања или болести којима је узрок рањавање. За све лијекове који се издају по горе 
наведеним основима, корисници су ослобођени плаћања партиципације. 

Члан 7 

Корисници права из члана 2 овог закона ослобођени су плаћања партиципације у 
трошковима здравствене заштите и лијечења у свим здравственим установама на подручју 
дистрикта Брчко. Корисници права из овог закона имају приоритет приликом коришћења 
здравствених услуга. 

  

(2)  МЕДИЦИНСКА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

Члан 8 

Ратни војни инвалиди упућују се на бањско-климатско лијечење у земљи и 
иностранству када је такво лијечење нужно ради наставка лијечења од задобијених повреда 
и болести проузрокованих рањавањем или болешћу насталом као посљедица рањавања.  

Тешки ратни војни инвалиди - лица с параплегијом имају право једном у календарској 
години на бањско лијечење у трајању од 21 дан. 

Члан 9 

Предлог за бањско-климатско лијечење даје надлежни доктор - специјалиста на 
основу медицинске индикације за истим, а бањско-климатско лијечење одобрава надлежна 
комисија Одјељења за здравство и остале услуге. 

  

(3)  НАКНАДА  ПУТНИХ ТРОШКОВА КОД ЛИЈЕЧЕЊА У ИНОСТРАНСТВУ  

Члан 10 

Корисници права из члана 2 овог закона упућени на лијечење и рехабилитацију у 
иностранство имају право на накнаду трошкова превоза у висини износа повратне карте 
јавног превоза од мјеста пребивалишта до мјеста у ком се спроводи лијечење или 
медицинска рехабилитација. 

Ратни војни инвалиди - лица с параплегијом имају право на адекватан превоз до 
мјеста лијечења и назад одговарајућим санитетским возилом или на плаћање трошкова 
таквог превоза, уколико здравство Брчко дистрикта није у могућности да изврши такав превоз. 
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 (4)  ОРТОПЕДСКА И ДРУГА МЕДИЦИНСКА ПОМАГАЛА 

Члан 11 

Ратним војним инвалидима обезбјеђују се у медицински индицираним случајевима 
ортопедска и друга медицинска помагала, када је то медицински индиковано од надлежног 
доктора специјалисте. Одобрење за набавку ортопедских и других помагала даје надлежна 
љекарска комисија Одјељења за здравство и остале услуге. Ратни војни инвалиди 
ослобађају се учешћа у плаћању ортопедских и других помагала. 

 

 (5)  ПРИЛАГОЂАВАЊЕ ПРИЛАЗА ДО СТАМБЕНИХ ЈЕДИНИЦА И ЈАВНИХ УСТАНОВА 

Члан 12 

Ратни војни инвалиди који нису способни за самостално кретање без употребе 
инвалидских колица или других ортопедских помагала и слијепи ратни војни инвалиди имају 
право на прилагођени прилаз до мјеста становања и до свих јавних установа гдје се ти 
прилази могу извести. 

 

 (6)  РЈЕШАВАЊЕ СТАМБЕНЕ ПРОБЛЕМАТИКЕ 

Члан 13 

Корисници права из овог закона имају право на рјешавање стамбених потреба, према 
основима, мјерилима, критеријумима и поступцима за одређивање средстава за те сврхе, 
утврђеним актом градоначелника.  

  

(7)  ПРИОРИТЕТ ПРИЛИКОМ ЗАПОШЉАВАЊА 

Члан 14 

Корисници права из овог закона имају приоритет приликом запошљавања уколико 
испуњавају услове за рад на тим радним мјестима у складу са одговарајућим законом. 
Органи управе у Брчко дистрикту, као и сва правна лица која се финансирају из буџета 
Брчко дистрикта дужни су, под једнаким условима, приликом пријема у радни однос 
обезбиједити приоритет члану породице погинулог борца, као и ратним војним инвалидима и 
члану уже породице ратног војног инвалида. 

  

(8)  ПРИОРИТЕТ ПРИЛИКОМ ШКОЛОВАЊА, СТИПЕНДИРАЊА ИТД. 

Члан 15 

Дјеца лица из члана 2 овог закона  имају приоритет приликом уписа у образовне 
установе (средње и више школе, факултете) у складу са одговарајућим актом надлежног 
органа - институције. Услов  за примјену овог права је да се испуни бодовни минимум, 
односно да се задовољи пријемни испит на одговарајућој образовној установи. 

Дјеца лица из члана 2 овог закона, имају приоритет приликом одобравања и додјеле 
стипендија, у складу са одговарајућим актом надлежног органа. 
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Дјеца лица из члана 2 овог закона ослобађају се плаћања накнада у образовним 
установама. 

  

(9)  БЕСПЛАТНИ УЏБЕНИЦИ 

Члан 16 

Дјеца лица из члана 2 овог закона имају право на бесплатне обавезне уџбенике за 
потребе редовног или ванредног школовања у основним и средњим школама, те на високим 
школским установама, под условом да то исто право не остварују по неком другом основу. 

Износ средстава потребних за набавку уџбеника обезбјеђује Одјељење за 
образовање Владе Брчко дистрикта. 

  

(10)  ПРИОРИТЕТ КОД ОБНОВЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА 

Члан 17 

Лица из члана 2 овог закона имају право на приоритет приликом обнове у рату 
страдалих стамбених објеката, уколико су они власници стамбених објеката предвиђених за 
обнову. 

 
 
 
 
(11)  ОБЕЗБЈЕЂИВАЊЕ ПАРКИНГ МЈЕСТА 
         ИСПРЕД ЈАВНИХ УСТАНОВА ЗА ИНВАЛИДЕ 

Члан 18 

Ратни војни инвалиди имају право на прописно означен простор за паркирање за 
инвалиде испред свих јавних установа гдје га је могуће направити. 

Ратни војни инвалиди приликом коришћења паркинг простора за инвалиде морају на 
аутомобилу имати прописну инвалидску ознаку. 

Приликом коришћења паркинг простора ослобођени су плаћања накнаде за 
паркирање. 

 

(12)  НАКНАДА ТРОШКОВА САХРАНЕ 

Члан 19 

У случају смрти лица из члана 2 овог закона, чланови уже породице који сахране 
умрлог имају право на накнаду трошкова сахране (погребних трошкова), уколико то право не 
могу остварити на други начин. 

Под трошковима из претходног става сматрају се трошкови превоза – преноса 
умрлог, трошкови опремања и укопа. 
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Члан 20 

Накнаду из претходног члана својом одлуком утврђује градоначелник, а на предлог 
надлежног одјељења.  

 

IV.  НАДЛЕЖНОСТ ЗА РЈЕШАВАЊЕ ПО ЗАХТЈЕВИМА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

Члан 21 

Послове управног рјешавања у првом степену о правима и обавезама из овог закона 
вршиће надлежна служба борачко-инвалидске заштите при Одјељењу за здравство и остале 
услуге Владе Брчко дистрикта БиХ. 

У другом степену о правима и обавезама из овог закона, рјешаваће Апелациона 
комисија Владе Брчко дистрикта БиХ. 

 

V.  ОСТВАРИВАЊЕ И ПРЕСТАНАК ПРАВА 

Члан 22 

Лица из члана 2 овог закона могу остварити права по овом  закону уколико их не 
остварују по другом основу. 

 

Члан 23 

Корисник права из овог закона  обавезан је да пријави сваку насталу промјену која 
повлачи измјену или губитак права, у року од 15 дана од дана настанка промјене.        

Промјена статуса по овом члану пријављује се Пододјељењу за социјалну заштиту и 
Служби за борачко-инвалидску заштиту у Влади Брчко дистрикта. 

 

Члан 24 

Права утврђена овим законом могу се користити док постоје прописани услови за 
њихово коришћење и не могу се насљеђивати, нити се могу преносити на друга лица. 

 

VI.  СРЕДСТВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА 

Члан 25 

Финансијска средства за остваривање права утврђених овим законом обезбјеђују се 
буџетом Брчко дистрикта БиХ, за сваку фискалну годину, а на предлог градоначелника. 

Члан 26 

При остваривању права из овог закона градоначелник ће, на предлог надлежног 
одјељења, израдити критеријуме и примјењивати сљедеће приоритете: 
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 дјеца погинулих  бораца  без оба родитеља и ратни војни инвалиди 100% којима 
је за редован живот потребна туђа њега и помоћ - I група; 

 породице погинулих бораца према броју погинулих бораца и ратни војни 
инвалиди 100% - II група; 

 ратни војни инвалиди према проценту инвалидитета - III група. 

 

Члан 27 

Надзор над спровођењем овог закона и других прописа и аката, донесених у складу 
са овим законом, врши надлежно одјељење Владе Брчко дистрикта БиХ. 

 

VII.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 28 

Градоначелник ће на предлог надлежних  одјељења у року од 3 (три) мјесеца од дана 
ступања на снагу овог закона донијети акте из своје надлежности, предвиђене овим законом. 

Члан 29 

Овај закон ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у «Службеном 
гласнику Брчко дистрикта БиХ». 

 
 
Број: 0-02-022-234/04 
Брчко, 22. јул 2004. године 
                                                                                                              ПРЕДСЈЕДНИК 
                                                                                              СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА 
 
                                                                                                  Мирсад Ђапо, дипл. правник 
 
 
 
 
 
 
 


