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На основу члана 23 Статута Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко 
дистрикта БиХ» број 1/00), Скупштина Брчко дистрикта БиХ на 75. сједници одржаној 15. 
октобра 2003. године, усвојила је 

З А К О Н 
О СПОМЕНИЦИМА И СИМБОЛИМА 

I.  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
Овим законом уређују се поступак постављања споменика и симбола на јавним 

површинама у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Дистрикт), њиховo 
одржавање и заштита. 

Члан 2 
Споменици и симболи који се налазе изван јавних површина (гробља, вјерски 

објекти и припадајуће површине уз вјерске објекте, приватни посједи) нису предмет овог 
закона.  

Члан 3 
У смислу овог закона: 

- споменици су дјела грађевинско-архитектонска, вајарска, монументалног и 
декоративног сликарства, примијењених умјетности и техничке културе, која су 
посвећена успомени на значајне људе или догађаје; 

- симболи су знакови или групе знакова који означавају неки појам, изражени у 
писаној, штампаној, грађевинско-архитектонској или некој другој форми; 

- јавне површине су све покретне и непокретне ствари у власништву Дистрикта, 
као и добра у општој употреби која се налазе на територији Дистрикта.   

Члан 4 
На јавним површинама могу бити постављени споменици и симболи: 

- који су политички и етнички неутрални, 
- који нису политички и етнички неутрални, а који су постављени до 1992. године, 
- који нису политички и етнички неутрални, а који су на бази равноправности свих 

конститутивних народа, постављени у периоду од 1992. године до 5. марта 
1999. године.   

II.  ПОСТАВЉАЊЕ СПОМЕНИКА И СИМБОЛА 

Члан 5 
Захтјев за постављање споменика или симбола може да поднесе  свако правно 

или физичко лице. Захтјев мора садржавати идејно рјешење споменика или симбола и 
образложење разлога и сврхе њиховог постављања. 

О захтјеву одлучује надлежно одјељење Владе Дистрикта, у складу са одредбама 
управног поступка, као и закона и других прописа којима се уређују питања уређења 
простора и грађења.  

Одлука донесена у управном поступку је предмет верификације посебне комисије 
Скупштине Дистрикта. 
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Члан 6 
Скупштина дистрикта ће, на принципу равноправности свих конститутивних 

народа, формирати посебну комисију која ће одлучити о томе да ли постављање 
споменика или симбола задовољава услове предвиђене овим законом. Комисија ће 
одлуке доносити једногласно.  

Надлежно одјељење Владе дистрикта је дужно да достави, одмах по окончању 
управног поступка по захтјеву за постављање споменика или симбола, комплетан 
предмет са свом релевантном документацијом комисији из претходног става. 
Постављање споменика или симбола не може отпочети прије него што комисија донесе 
своју одлуку. 

Члан 7 
Власник споменика или симбола је дужан:  

- да споменик или симбол одржава,  
- да се придржава свих мјера у вези са одржавањем и заштитом, које може да  

одреди надлежни орган, 
- да без одлагања обавијести надлежни орган о свим правним или физичким 

промјенама насталим у вези са спомеником или симболом.  

Статусне промјене власника споменика или симбола не утичу на његове обавезе 
утврђене овим чланом.  

Члан 8 
Сви споменици и симболи се уписују у посебан регистар који води Одјељење за 

јавни регистар Владе дистрикта.  

У регистар се уписују сви релевантни подаци везани за споменик или симбол, а 
посебно назив, власник и локација.  

III.  ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА  

Члан 9 
Радње које је потребно предузети у циљу одржавања, рестаурације или заштите 

споменика или симбола могу да се врше само на основу изричитог одобрења надлежног 
органа. 

Радње којима се на било који начин мијења изглед споменика или симбола или се 
утиче на разлоге или сврху њиховог постављања, могу се вршити само на основу одлуке 
комисије из члана 6 овог закона. 

Члан 10 
Кад је власник споменика или симбола непознат или је престао да постоји или кад 

не предузима мјере заштите, а постоји опасност од оштећења или уништења, 
Скупштина Дистрикта може, на предлог градоначелника Дистрикта, да одлучи да се 
предузму мјере у циљу заштите. 

IV.  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11 
Новчаном казном казниће се за прекршај власник споменика или симбола и то: 

физичко лице до 3.000 КМ, а правно лице до 10.000 КМ: 

- ако се не придржава мјера у вези са одржавањем или заштитом које је одредио 
надлежни орган; 

- ако не обавијести надлежни орган о правним или физичким промјенама 
насталим у вези са спомеником или симболом; 
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- ако предузима радње у циљу одржавања, рестаурације или заштите без или 
противно одобрењу надлежног органа.  

Члан 12 
Новчаном казном казниће се за прекршај власник споменика или симбола и то: 

физичко лице до 5.000 КМ, а правно лице до 30.000 КМ:  

- ако без одлуке или противно одлуци комисије из члана 6 предузима радње 
којима се на било који начин мијења изглед споменика или симбола или се 
утиче на разлоге или сврху њиховог постављања. 

V.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 13 
Сматра се да су сви споменици и симболи, који су постављени на јавним 

површинама до 1992. године постављени у складу са овим законом уз обавезу очувања 
њиховог аутентичног облика и садржаја и то: 

СПОМЕН-ГРОБЉА: 
 Спомен-гробље у Брчком, 
 Спомен-гробље у Буквику, 
 Спомен-гробље у Горњем Рахићу, 
 Спомен-гробље у Поточарима, 
 Спомен-гробље у Ражљеву, 
 Спомен-гробље у Брезовом Пољу; 

СПОМЕН-БИСТЕ У БРЧКОМ: 
у Спомен-гробљу: 

 Ахмета Кобића, Хасе Бурића, Мирка Филиповића и Пере Ћускића; 
у граду Брчком: 

 Милана Маринковића, Хариза Суљића и Ивице Ђермановића, у парку 
испред Гранд хотела «Посавина»; 

 Бранка Кисића, испред зграде Владе Брчко дистрикта; 
 Браће Салихоџића, испред зграде «Шипада»; 
 Вељка Лукића Курјака, у кругу Основног суда; 
 Јеленке Воћкић, испред I основне школе; 
 Тамаре Беговић, испред IV основне школе; 
 Заима Мушановића, испред III основне школе; 
 Борише Ковачевића, испред Економске школе; 
 Милана Остојића Шубаре, код «Интерплета». 

Дата је сагласност Влади Брчко дистрикта БиХ да се постаменти ових спомен-
биста премјесте у Спомен-гробље у Брчком. 

СПОМЕН-ОБИЉЕЖЈА У БРЧКОМ: 
 на ушћу Брке у Саву, обиљежено паљење шлепова натоварених за 
Њемачку; 

 на Савском мосту, обиљежено стријељање Срба, Јевреја и других 
антифашиста од стране усташа; 

 на кући Гојка Секулића у улици Славка Башића, обиљежено одржавање 
састанака Мјесног комитета КПЈ Брчко и одржавање везе са Среским и 
Обласним комитетом КПЈ, а да веза није откривена у току цијелог рата; 

 на дијелу зграде у улици Ј. Ј. Змаја, обиљежено одржавање Друге 
конференције Социјалистичке радничке партије (комуниста) на којој су 
изабрани делегати за Други конгрес у Вуковару, а то су: Мехо Ахметовић, 
Михајло Хајдук и Филип Филиповић; 

 у Грчици, спомен-обиљежје браћи Ћускић. 
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СПОМЕН-ОБИЉЕЖЈА У БУКВИКУ: 

 код Задружног дома, обиљежено формирање 16. муслиманске НОУ 
бригаде, обављено 21. септембра 1943. године; 

 на путу за Доњи Буквик, обиљежено мјесто погибије Јанка Васића, једног 
од организатора устанка у овом крају; 

 код цркве у Буквику, обиљежено стријељање Павла Секулића, Јоке 
Драгичевић и Пере Јовичића. 

СПОМЕН-БИСТЕ У БУКВИКУ: 
 Насте Накића, Петра Кауриновића, Јанка Васића и Јове Пајића Брке, 
постављене у Спомен гробљу. 

У СЕОЊАЦИМА: 
 споменик палим борцима НОР-а. 

У БОСАНСКОЈ БИЈЕЛОЈ: 
 спомен-обиљежје на мјесту формирања 36. војвођанске НОУ дивизије, 
постављено на Задружном дому. 

У МАОЧИ: 
 споменик Арифу Дервишевићу, постављен у дворишту школе; 
 спомен-обиљежје гдје је стријељан Ариф Дервишевић; 
 спомен-обиљежје на мјесту гдје су се 1944. године партизанима и то 18. 
хрватској НОУ бригади предали 768 припадника 13. СС ханџар дивизије; 

 спомен-обиљежје палим борцима НОР-а из Маоче. 
У ДОЊИМ ФАТОВИМА: 

 спомен-обиљежје гдје су стријељани Каравласи. 
У ПАЛАНЦИ: 

 спомен-обиљежје палим борцима НОР-а. 
У БРОДУ КОД РЧКОГ: 

 споменик палим борцима НОР-а. 
У ГОРЊЕМ ЗОВИКУ: 

 споменик палим борцима НОР-а. 
У МИЛАДИЈАМА: 

 спомен-обиљежје код Аганова хана, обиљежена борба са усташама; 
 спомен-обиљежје на Трешњици, обиљежена борба и заробљавање 
усташа и домобрана. 

У РАЖЉЕВУ: 
 споменик – позив на устанак; 
 спомен-обиљежје борцима НОР-а, постављено на Задружном дому; 
 спомен-обиљежје код Мехагина хана, обиљежена борба с четницима; 
 спомен-обиљежје у Петковачи, обиљежена прва устаничка пушка. 

У БРЕЗОВОМ ПОЉУ: 
 споменик палим борцима НОР-а, постављен испред Задружног дома. 

Члан 14 
Сматра се да су сљедећи споменици, који су постављени на јавним површинама 

од 1992. године до 5. марта 1999. године, постављени у складу са овим законом: 

 споменик у Ражљеву, постављен на к. ч. бр. 158 к. о. Ражљево, 
 споменик у Становима, постављен на к. ч. бр. 1045/1 к. о. Станови, 
 споменик у Доњем Брезику, постављен на к. ч. бр. 69/1 к. о. Брезик 2, 
 споменик у Поточарима, постављен на к. ч. бр. 197/2 к. о. Поточари, 
 споменик у Грбавици, постављен на к. ч. бр. 411 и 408 к. о. Грбавица, 
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 споменик у Брчком, постављен на к. ч. бр. 1474 к. о. Брчко 2, 
 споменик у Брчком, постављен на к. ч. бр. 1461, 1462, 486 и 495/3 к. о. Брчко 1, 
 споменик у Шаторовићима, постављен на к. ч. бр. 597 к. о.  Шаторовићи, 
 споменик у Маочи, постављен на к. ч. бр. 1673/1 к. о. Маоча, 
 споменик у Горњем Рахићу, постављен на к. ч. бр. 2577 к. о. Горњи Рахић, 
 споменик у Дубравама, постављен на к. ч. бр. 1221 к. о. Дубраве, 
 споменик у Приједору, постављен на к. ч. бр. 1154/3 к. о. Горња Скакава, 
 споменик у Горњој Скакави, постављен на к. ч. бр. 1154/1 к. о. Горња Скакава, 
 споменик у Боћу, постављен на к. ч. бр. 628 к. о. Боће. 

Сматра се да су споменици, који су постављени на јавним површинама у периоду 
од 1992. године до 5. марта 1999. године, а који нису наведени у претходном ставу, 
постављени супротно овом закону и биће измјештени са јавних површина, у року од 
мјесец дана од дана ступања на снагу овог закона. 

Члан 15 
У циљу постизања пуне равноправности свих конститутивних народа у Дистрикту, 

биће постављени споменици Бошњака и Хрвата у ужем дијелу Брчког између Савске 
џамије и католичке цркве. Локације и димензије ових споменика ће одговарати 
споменику «Српским браниоцима Брчког». 

Идејно рјешење, облик и назив споменика из претходног става ће одредити 
подносиоци захтјева. Надлежно одјељење Владе Дистрикта ће одредити микролокацију 
и издати потребне сагласности и дозволе, у року од 60 дана од дана подношења 
захтјева.    

Члан 16  
Удружења грађана, која се баве питањима цивилних жртава рата, могу да поднесу 

захтјев за подизање споменика цивилним жртвама рата у којем ће одредити идејно 
рјешење и назив споменика. 

Надлежно одјељење Владе ће, у року од 90 дана од дана подношења захтјева, 
издати све потребне сагласности и дозволе за подизање споменика из претходног 
става. 

Члан 17 
Градоначелник Дистрикта ће предузети све мјере неопходне за уклањање 

симбола са јавних површина, који нису у складу с чланом 10 Анекса Коначне арбитражне 
одлуке за Брчко. 

Члан 18 
         Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику 
Брчко дистрикта Босне и Херцеговине». 

 

 
Број: 0-02-022-356/03 
Брчко, 15. октобар 2003. године  

                ПРЕДСЈЕДНИК 
           СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА 

 
               Мирсад Ђапо, дипл. правник      

 

      Б о с н а  и  Х е р ц е г о в и н а  B o s n a  i  H e r c e g o v i n a 
            БРЧКО ДИСТРИКТ    BRČKO DISTRIKT 
        БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  BOSNE I HERCEGOVINE 
СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА  SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA 


