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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта БиХ – пречишћени текст („Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина Брчко дистрикта БиХ, на I наставку 32. 

редовне сједнице одржаном 25. јула 2018. године, усваја 

 

 

ЗАКОН О ВОЛОНТИРАЊУ 
 

 

Члан 1 

(Предмет) 

 

Овим законом прописују се услови за обављање волонтирања, права и обавезе волонтера и 

организатора волонтирања, начин регулисања међусобних односа волонтера и организатора 

волонтирања и друга питања од значаја за волонтирање. 

 

 

Члан 2 

(Волонтирање) 

 

У смислу овог закона волонтирање је организовано и добровољно улагање времена, знања и 

вјештина с циљем пружања услуге или обављања активности од општег или заједничког 

интереса, или за добро другог лица, без исплате новчане накнаде или потраживања друге 

имовинске користи, осим ако овим законом није другачије одређено. 

 

 

Члан 3 

(Промовисање волонтирања) 

 

Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине јавним политикама промовише волонтирање 

као активност од јавног интереса за Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 

Брчко дистрикт БиХ) која доприноси активном укључивању грађана, а нарочито младих, у 

рјешавању социјалних и других друштвених питања, доприноси развоју хуманијег друштва 

једнаких могућности и укупном побољшању квалитета живота грађана у Брчко дистрикту 

БиХ. 

 

Члан 4 

(Изузеће од волонтирања) 

 

 Волонтирањем се не сматра:  

a) стручно оспособљавање и усавршавање или вријеме проведено на практичном раду 

без заснивања радног односа, у складу са законом; 

b) рад ван радног односа, у складу са законом; 

c) обављање услуга или активности које је једно лице дужно да пружи другом лицу у 

складу са законом, другим прописом и уговором, осим уговора о волонтирању;  

d) извршавање судских пресуда, прекршајних налога и других одлука надлежних органа; 



 

 

e) обављање услуга или активности које су уобичајене у породичним, пријатељским или 

сусједским односима; 

f) обављање послова и активности у политичким странкама.  

 

 

Члан 5 

(Организатор волонтирања) 

 

(1) Организатор волонтирања је правно лице које организује волонтирање у складу са овим 

законом.  

(2) Организатор волонтирања може бити: 

a) удружење и фондација који су уписани у Регистар удружења и фондација у Босни и 

Херцеговини (у даљем тексту: БиХ), а који у цијелости или дјелимично спроводе своје 

волонтерске програме и пројекте на територији Брчко дистрикта БиХ; 

b) приватна установа која је уписана у одговарајући регистар у БиХ; 

c) вјерска заједница која је призната или уписана у регистар у БиХ;  

d) орган власти и јавна установа која је основана у складу с прописима Брчко дистрикта 

БиХ.  

 

Члан 6 

(Предузеће као организатор волонтирања) 

 

Изузетно од одредаба члана 5 овог закона, организатор волонтирања може бити и правно 

лице – предузеће које дјелује на подручју Брчко дистрикта БиХ и јавно предузеће које је 

основано у складу с прописима Брчко дистрикта БиХ, под условом да волонтерске 

активности обављају ван својих радних просторија, на основу програма волонтирања на који 

претходно сагласност даје инспекција Инспектората Брчко дистрикта БиХ надлежна за 

спровођење овог закона. 

 

 

Члан 7 

(Корисник волонтирања) 

Корисник волонтирања може бити физичко лице, правно лице чији основни циљ није 

стицање добити, организатор волонтирања чији основни циљ није стицање добити или 

Брчко дистрикт БиХ.  

 

Члан 8 

(Волонтер) 

 

(1)   Волонтер је домаће или страно физичко лице које обавља волонтирање у складу са овим 

законом. 

(2)   Волонтер може бити лице које има најмање петнаест (15) година живота. 

(3) Лице млађе од петнаест (15) година живота може бити укључено у обављање васпитно-

образовних волонтерских активности, у складу с прописима о образовању и 

ратификованим међународним конвенцијама. 

(4) На страно физичко лице – волонтера сходно се примјењују прописи Босне и Херцеговине 

о боравку странаца и мјеродавни међународни уговори.  



 

 

 

Члан 9 

(Одабир и обука волонтера) 

 

Организатор волонтирања обавезан је да посвети нарочиту пажњу одабиру и обуци волонтера 

у случајевима када су корисници волонтирања:   

a) дјеца;   

b) лица са инвалидитетом;   

c) лица с тешкоћама у развоју;   

d) стара и немоћна лица; и   

e) болесна лица или лица која су потпуно или дјелимично лишена радне способности.  

 

 

Члан 10 

(Лице које не може бити волонтер) 

 

(1) Волонтер не може бити лице: 

a) којем је изречена мјера безбједности обавезног психијатријског лијечења на слободи 

или обавезног лијечења зависника или забране вршења позива, дјелатности и 

дужности, која је у вези с дјелатношћу волонтирања; 

b) које је правоснажно осуђено за кривично дјело против живота и тијела, против 

слобода и права човјека, против брака и породице, или против здравља људи, које је у 

вези с дјелатношћу волонтирања; 

c) које је у потпуности или дјелимично лишено родитељског права, уколико су дјеца 

волонтери или корисници волонтирања; 

d) према којем су изречене мјере због насиља у породици, уколико су жртве насиља у 

породици волонтери или корисници волонтирања; 

e) које је у потпуности лишено пословне способности. 

(2) Лице које је дјелимично лишено пословне способности може бити волонтер само уз 

сагласност законског  заступника. 

 

    Члан 11 

(Права и обавезе волонтера и организатора волонтирања) 

 

(1) Права и обавезе волонтера и организатора волонтирања уређују се овим законом, 

уговором о волонтирању и општим правилима облигационог права.  

(2) Волонтирањем у смислу овог закона волонтер не губи права која има по основу 

незапослености.  

 

 

Члан 12 

(Права волонтера) 

 

Волонтер има право:  

     а)   да закључи уговор о волонтирању; 

b)  да му се изда потврда о волонтирању у року од пет дана од дана када је електронским 

путем, поштом или лично доставио захтјев за издавање потврде о волонтирању; 



 

 

     c)  да буде упознат у писаној форми са условима и врстом волонтирања које ће обављати, 

евентуалним ризицима у обављању волонтирања и правима која му припадају на 

основу овог закона, других прописа и општих аката организатора волонтирања; 

d)    да буде упознат с кодексом понашања, односно етичким правилима понашања која су 

прописана у дјелатностима у којима се обавља волонтирање;  

е)    да буде консултован при одлучивању о начину обављања волонтирања; 

f)    на одговарајуће оспособљавање, ако је такво оспособљавање потребно за обављање    

       волонтирања;  

g)   на стручну помоћ и подршку током волонтирања; 

h)   на накнаду уговорених трошкова насталих у вези с волонтирањем;  

     i)   на безбједне услове рада и средства и опрему за личну заштиту, у складу с природом 

волонтирања  које обавља; 

     ј)    на заштиту приватности и личних података. 

 

 

Члан 13 

(Обавеза волонтера) 

 

(1)  Волонтер је обавезан да:  

a) волонтира у складу с правилима струке и упутствима организатора волонтирања; 

b) чува повјерљиве и личне податке о организатору и кориснику волонтирања;   

c) у случају оправдане спријечености или намјере да прекине обављање волонтирања, 

правовремено информише организатора волонтирања; 

d) извршава упутства организатора волонтирања, осим упутстава у вези с волонтирањем 

која су незаконита, опасна по живот и здравље волонтера, корисника волонтерских 

услуга или других физичких лица, опасна по имовину лица, морално и етички 

неприхватљива за волонтера или у супротности са уговором о волонтирању. 

(2) У случају да извршавање упутства може узроковати штету волонтеру, корисницима 

волонтирања или   трећим лицима, волонтер је обавезан да о томе обавијести 

организатора волонтирања. 

(3)  Волонтер не одговара за проузроковану штету ако је претходно упозорио организатора 

волонтирања на околности из става 2 овог члана.   

 

 

Члан 14 

(Обавезе организатора волонтирања) 

 

Организатор волонтирања је обавезан: 

а) да на захтјев волонтера закључи уговор о волонтирању; 

b) да волонтеру изда потврду о волонтирању у року од пет дана од дана када је 

електронским путем, поштом или лично доставио захтјев за издавање потврде о 

волонтирању; 

    c) да упозна волонтера у писаној форми са условима и врстом волонтирања које ће 

обављати, евентуалним ризицима у обављању волонтирања, и правима која му 

припадају на основу овог закона, других прописа и општих аката организатора 

волонтирања; 

    d) да упозна волонтера с кодексом понашања, односно етичким правилима понашања која 

су прописана у дјелатностима у којима се обавља волонтирање;  

е) да консултује волонтера при одлучивању о начину обављања волонтирања; 



 

 

f) да обезбиједи одговарајуће оспособљавање волонтера, ако је такво оспособљавање 

потребно за обављање волонтирања; 

g) да волонтеру обезбиједи стручну помоћ и подршку током волонтирања; 

     h) да волонтеру надокнади уговорене трошкове настале у вези с волонтирањем;  

     i) да осигура безбједне услове рада и средства и опрему за личну заштиту, у складу с 

природом волонтирања које обавља; 

ј) да обезбиједи заштиту приватности и личних података волонтера. 

 

 

Члан 15 

(Права организатора волонтирања) 

 

Организатор волонтирања има право да буде обавијештен од стране волонтера у случају да 

извршавање упутства о волонтирању може узроковати штету волонтеру, корисницима 

волонтирања или трећим лицима.  

 

  

Члан 16 

(Трошкови волонтирања) 

 

(1) Трошкови волонтирања који се не сматрају накнадом или имовинском користи за 

волонтера, осим уколико законом или уговором није другачије прописано, јесу: 

 а) рачуном потврђени новчани издаци: 

1)   за набавку радне одјеће, опреме и предмета за заштиту потребних за волонтирање; 

2) исплаћени у сврху трошкова путовања, смјештаја и исхране, који настану у току 

активности волонтирања;  

3)   исплаћени у сврху трошкова исхране, збрињавања и обуке животиње у 

власништву волонтера која учествује у активностима волонтирања;  

4) исплаћени у сврху примања медицинских услуга и вакцина;  

5) исплаћени за трошкове обуке потребне за волонтирање;  

6) исплаћени за премије осигурања волонтера за случај смрти, физичке повреде или 

професионалне болести током волонтирања, односно новчани издаци у сврху 

осигурања одговорности за штету насталу код организатора волонтирања или 

трећег лица; 

7)  исплаћени за прибављање докумената или плаћање административних такси 

неопходних за волонтирање, мјесечни трошкови исхране и превоза волонтера у 

укупном износу до 30% од просјечне мјесечне нето плате запослених у Брчко 

дистрикту БиХ према посљедњем званичном податку органа надлежног за послове 

статистике; 

b) исплаћени новчани износи добитницима награде Брчко дистрикта БиХ за 

волонтирање.  

 

 

                                                                           Члан 17 

                                                                      (Накнада штете) 

 

Организатор волонтирања одговара за штету коју волонтер проузрокује корисницима 

волонтирања или трећим лицима за вријеме волонтирања примјеном општих правила 

облигационог права о накнади штете. 

 



 

 

Члан 18 

(Уговор о волонтирању) 

 

Уговор о волонтирању нарочито садржи:  

a) име и презиме волонтера, мјесто пребивалишта, односно боравишта; 

b) назив и сједиште организатора волонтирања; 

c) податке о кориснику волонтирања, уколико је корисник волонтирања друго 

физичко или правно лице; 

d) податке о мјесту обављања волонтирања; 

e) опис волонтирања; 

f) права и обавезе волонтера и организатора волонтирања; 

g) трошкове волонтирања и начин накнаде; 

h) рок важења уговора; 

i) начин рјешавања спорова из уговора. 

 

 

Члан 19 

(Потврда о волонтирању) 

 

(1) Волонтирање се евидентира у потврди о волонтирању. 

(2) Садржај и изглед потврде о волонтирању прописани су Анексом који је саставни дио овог 

закона.  

 

 

Члан 20 

(Евиденција о волонтирању) 

 

(1) Организатор волонтирања води евиденцију о волонтирању.  

(2) Евиденција о волонтирању садржи личне податке о волонтеру, податке о оспособљавању 

волонтера, опис волонтирања и трајање волонтирања.  

(3) Изузетно од одредаба ставова 1 и 2 овог члана организатор волонтирања није обавезан да 

води евиденцију о волонтирању у случајевима организовања повременог, једнодневног 

волонтирања.   

 

 

Члан 21 

(Надзор над спровођењем Закона) 

 

(1) Надзор над спровођењем овог закона врши Влада Брчко дистрикта БиХ – Одјељење за 

стручне и административне послове – Пододјељење за подршку мјесним заједницама, 

удружењима грађана и невладиним организацијама. 

(2) Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона врши надлежна инспекција 

Инспектората Брчко дистрикта БиХ. 

 

Члан 22 

(Новчане казне) 

 

(1) Новчаном казном од 300,00 КМ до 1.500,00 КМ казниће се за прекршај: 

a)  предузеће или јавно предузеће које организује волонтирање у својим радним 

просторијама, или које организује волонтирање без претходне писане сагласности 

надлежног инспекцијског органа у складу с чланом 6 овог закона; 



 

 

     b) организатор волонтирања који за обављање волонтирања ангажује лице које не може 

бити волонтер у смислу члана 10 овог закона; 

     c) организатор волонтирања који волонтеру не изда потврду о волонтирању у складу с 

чланом 12 ставом 1 тачком b) овог закона; 

d) организатор волонтирања који не води евиденцију о волонтирању у складу с чланом 20 

ставом 1 и  ставом 2 овог закона. 

(2) Новчаном казном од 100,00 КМ до 500,00 КМ за прекршај из става 1 овог члана казниће се 

и одговорно лице организатора волонтирања. 

 

Члан 23 

(Примјена Закона) 

 

Овај закон примјењује се и на друштво Црвеног крста као организатора волонтирања у Брчко 

дистрикту БиХ, осим ако су одредбе овог закона у супротности са законом којим се уређује 

правни статус Црвеног крста Босне и Херцеговине. 

 

 

 

Члан 24 

(Ступање на снагу Закона) 

 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко 

дистрикта БиХ. 

 

Број: 01-02-429/18      

Брчко, 25. јула 2018. године                   

                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                               СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

 

                                                                                                   Есед Кадрић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

АНЕКС 
 

ПОТВРДА О ВОЛОНТИРАЊУ 
 

Подаци о организатору волонтирања и волонтеру 

Пуни назив организатора волонтирања  

Адреса  

Број телефона  

Име и презиме контакт особе  

Име и презиме волонтера  

Јединствени матични број   

Период волонтирања  

Број волонтерских сати  

 

 

Кратак опис волонтирања 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неформална едукација током волонтирања 

Назив неформалне едукације  

Теме покривене неформалном 

едукацијом 

 

Мјесто, вријеме и организатор 

неформалне едукације 

 

 

 

Опис знања и вјештина стечених током волонтирања 

Кратак опис стечених знања и вјештина: 

 

Процјена нивоа стечених знања и вјештина: 

а) почетни 

b) основни  

c) средњи  

d) напредни  

е) експертни 

 

 

_____________________________                                          

________________________________ 

Име и презиме овлашћеног лица 

организатора волонтирања                                     М. П.              Име и презиме волонтера 

 

 

 


