
На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени
гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10) Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на 50. редовној
сједници одржаној 25. фебруара 2015. године, усваја

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДОПУНСКИМ ПРАВИМА ПОРОДИЦА

ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА

Члан 1

У Закону о допунским правима породица погинулих бораца и ратних војних инвалида
(„Службени гласник Брчко дистрикта Босне и Херцеговине“ број 26/04) у члану 3 иза ријечи:
„категорије“ додају се ријечи: „породица погинулих бораца и“.

Члан 2

У члану 6 иза става 1 додаје се нови став 2 који гласи:
„(2) Права утврђена ставом 1 овог члана припадају и корисницима који су стекли статус
ратног војног инвалида по основу болести или погоршању болести која је основ за
признавање статуса ове категорије.“

Члан 3

Члан 9 наведеног закона мијења се и гласи:

„Члан 9
(1) Поступак утврђивања права на бањско-климатско лијечење, као и спровођење

цјелокупне процедуре упућивања корисника у установу за бањско-климатско лијечење
спроводи надлежно удружење породица погинулих бораца – ратних војних инвалида.

(2) Новчана средства потребна за реализацију послова из става 1 овог члана надлежним
удружењима дозначавају се у виду гранта.

(3) Приликом утврђивања и остваривања права из става 1 овог члана не примјењује се
Закон о управном поступку Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.“

Члан 4

Члан 13 мијења се и гласи:
„Члан 13

(1) Поступак утврђивања права на рјешавање стамбене проблематике, као и спровођење
цјелокупне процедуре у вези са додјелом средстава за рјешавање стамбене
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проблематике у складу са овим законом спроводи надлежно удружење породица
погинулих бораца – ратних војних инвалида.

(2) Новчана средства потребна за реализацију послова из става 1 овог члана надлежним
удружењима дозначавају се у виду гранта.

(3) Приликом утврђивања и остваривања права из става 1 овог члана не примјењује се
Закон о управном поступку Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.“

Члан 5
У члану 16 став 2 мијења се и гласи:

"(2) Износ средстава потребних за набавку уџбеника за потребе редовног или ванредног
школовања у средњим школама, као и на високошколским установама обезбјеђује
Одјељење за здравство и остале услуге.“

Члан 6
У члану 21 ставу 1 иза ријечи: „овог закона“ додају се ријечи: „изузев послова из члана 9

и члана 13 овог закона“.

Члан 7

Иза члана 24 додаје се нови члан 24а који гласи:
„24а

Удружење породица погинулих бораца и ратних војних инвалида: Удружење ратних
војних инвалида „РВИ 91“ Брчко, Удружење породица погинулих бораца Републике
Српске Брчко дистрикт БиХ, Удруга обитељи хрватских бранитеља погинулих и несталих
у Домовинском рату Равне Брчко, Удруга хрватских војних инвалида Домовинског рата
„Удруга ХВИДР-а Равне Брчко“ Брчко, Организација породица шехида и погинулих
бораца Брчко дистрикта БиХ, Удружење грађана „ОРГАНИЗАЦИЈА РАТНИХ ВОЈНИХ
ИНВАЛИДА“ Брчко дистрикт БиХ, регистровано у складу са Законом о удружењима и
фондацијама Брчко дистрикта БиХ, добија статус удружења од посебног интереса.

Члан 8
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине.

Број: 01-02- 427/15
Брчко, 25. фебруара 2015. године
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