
 

На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени 

гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10 – пречишћени текст), Скупштина Брчко дистрикта 

БиХ, на 68. редовној сједници одржаној 14. октобра 2020. године, усваја 

 

ЗАКОН  

О ЗАШТИТИ ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У БРЧКО 

ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

ПОГЛАВЉЕ I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

  

Члан 1 

(Предмет Закона) 

(1) Овим законом прописују се права и обавезе припадника националних мањина у Брчко 

дистрикту БиХ (у даљем тексту: Дистрикт), оснивање и рад Савјета националних мањина (у 

даљем тексту: Савјет), успостављање Фонда за националне мањине, заступљеност у 

органима власти као и обавезе органа власти у Дистрикту према припадницима 

националних мањина.   

(2) Овим законом је регулисано остваривање права припадника националних мањина који 

су као такви дефинисани Законом о заштити права припадника националних мањина БиХ 

(у даљем тексту: државни закон). 

Члан 2 

(Дефиниција националне мањине) 

Национална мањина, у складу са овим законом, јесте дио становништва – држављана БиХ, 

који имају пребивалиште у Дистрикту, а који не припадају ниједном од три конститутивна 

народа, а сачињавају је људи истог или сличног етничког поријекла, исте или сличне 

традиције, обичаја, вјеровања, језика, културе и духовности и блиске или сродне историје и 

других обиљежја.  
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Члан 3 

(Међународна заштита) 

 

Оквирна конвенција за заштиту националних мањина Савјета Европе директно се 

примјењује у Дистрикту, а у складу с чланом 2 Устава Босне и Херцеговине. 

 

Члан 4 

(Забрана дискриминације) 

 

(1)  Забрањује се сваки облик дискриминације, по свим основима прописаним Законом о 

забрани дискриминације БиХ, према националним мањинама и лицима која припадају 

националним мањинама. 

(2) Није дозвољена присилна асимилација припадника националних мањина. 

(3) У сврху гарантовања права или спречавања злоупотреба права припадника 

националних мањина прикупљају се подаци о идентификацији припадника 

националних мањина на основу права на опредјељење таквих лица и докумената о 

грађанском статусу. 

(4)  Неће се признати право на остваривање неког права прописаног овим законом 

појединцу, уколико се у смислу става 3 овог члана утврди да се другачије изјашњавао 

и остварио одређена права по основу таквог изјашњавања у посљедњих пет година. 

 

              Члан 5 

                                       (Права припадника националних мањина) 

Припадницима националних мањина у Дистрикту гарантује се и омогућава остваривање 

права на слободу организовања мирног окупљања, слободу удруживања, слободу 

изражавања и слободу мисли, ради испољавања и заштите својих културних, вјерских, 

традицијских, језичких, образовних, социјалних, економских и политичких слобода, права, 

интереса, потреба и идентитета, као и остала права и слободе прописани Оквирном 

конвенцијом за заштиту националних мањина Савјета Европе. 

 

Члан 6 

(Финансијска подршка) 

(1) Дистрикт финансијски подржава, у оквиру својих буџетских средстава, одржавање и 

развој односа између удружења припадника националних мањина која имају регистровано 

сједиште на територији Дистрикта с припадницима удружења националних мањина која 

имају регистровано сједиште у Републици Српској, Федерацији Босне и Херцеговине, те с 

другим државама и народима у њиховим матичним државама. 

(2) Дистрикт обезбјеђује, у оквиру својих буџетских средстава, средства ради остваривања 

права која припадају припадницима националних мањина на основу овог закона, као и за 

активности удружења припадника националних мањина. 



Члан 7 

(Фонд за националне мањине) 

 

(1)  Фонд за националне мањине (у даљем тексту: Фонд) успоставља се за подршку 

финансирања програма и пројеката чији је циљ заштита права припадника националних 

мањина, очување и промоција њихових различитих културних, етничких, језичких, 

традиционалних и вјерских идентитета те културног насљеђа. 

(2) Осим за намјене предвиђене у ставу 1 овог члана, из средстава Фонда финансира се и рад 

Савјета. 

(3) Фонд се финансира из буџета Дистрикта. 

(4) Критеријуми за подршку програмима и пројектима и начин управљања Фондом уређују 

се актом Владе Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Влада), а на предлог Одјељења за 

стручне и административне послове (у даљем тексту: Одјељење). 

(5) Висину средстава Фонда предлаже Одјељење у предлогу буџета за сваку календарску 

годину. 

 

ПОГЛАВЉЕ II. ЗНАКОВИ, СИМБОЛИ И УПОТРЕБА ЈЕЗИКА 

 

                                                                     Члан 8 

                           (Знакови и симболи)  

(1) Припадници националних мањина могу истицати и носити знакове и симболе 

националне мањине којој припадају, као и њених организација, удружења и институција. 

(2) Приликом употребе знакова и симбола, припадници националних мањина дужни су да 

истичу службене знакове и симболе Дистрикта.  

                           Члан 9 

                    (Употреба језика) 

 

(1) Дистрикт признаје и штити право сваком припаднику националне мањине да 

употребљава свој мањински језик слободно и без ометања, приватно и јавно, усмено и 

писмено. 

 (2) Органи и институције Дистрикта дужни су да омогуће припадницима националних 
мањина да могу подносити усмене или писмене захтјеве, као и обраћати се органима 
власти на језику те националне мањине када припадници националне мањине чине 

најмање једну трећину становништва на територији  Брчко дистрикта БиХ.  

(3) Право из става 1 овог члана подразумијева и право припадника националне мањине да  

употријеби своје име и презиме на језику мањине и да захтијева да као такво буде у јавној 

употреби. 

(4) Дистрикт подстиче очување језика националних мањина на начин да финансира 

организовање курсева за учење језика националних мањина. 

 



ПОГЛАВЉЕ III. ОБРАЗОВАЊЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

Члан 10 

(Оснивање приватних установа) 

(1) Припадници националних мањина имају право да оснују приватне установе за 

образовање и стручно усавршавање у складу са овим законом и законима из области 

образовања Дистрикта.  

(2)  Финансирање приватних установа из става 1 овог члана дужни су да обезбиједе оснивачи 

приватних установа. 

 

Члан 11  

                                              (Додатна настава на језику мањине) 

(1) За припаднике националне мањине организује се додатна настава за учење језика, 

књижевности, историје и културе у оквиру предшколског, основног и средњег 

образовања, под условом да већина родитеља то захтијева и да је могуће обезбиједити 

кадровске претпоставке за извођење наставе. 

(2) Критеријумe за организовање додатне наставе из става 1 овог члана утврђује шеф 

Одјељења за образовање. 

(3) У сврху извођења додатне наставе из става 1 овог члана обезбјеђују се потребна 

финансијска средства у буџету Дистрикта, на предлог Одјељења за образовање, уз 

сагласност Владе. 

 

 

ПОГЛАВЉЕ IV. ИНФОРМИСАЊЕ И КУЛТУРА 

Члан 12 

(Оснивање средстава јавног информисања)  

(1) Припадници националних мањина у Дистрикту имају право на оснивање радио и 

телевизијских станица и издавање новина и других штампаних информативних новина (у 

даљем тексту: средства јавног информисања), на језицима мањина којим припадају, у складу 

с прописима из те области који се примјењују у Дистрикту. 

(2) Средства јавног информисања која су основана и издата у смислу става 1 овог члана, 

подршку за свој рад могу остварити путем програма и пројеката који се финансирају из 

Фонда. 

Члан 13 

           (Програмски садржаји) 

(1) Јавне радио и ТВ станице чији је оснивач Дистрикт дужне су у својим програмским 

шемама да предвиде посебне емисије за припаднике националних мањина, а могу 



обезбиједити и друге садржаје на језицима мањина, у складу с прописима Регулаторне 

агенције за комуникацију. 

(2) Управни и редакцијски одбор дужни су да обезбиједе учешће припадника националних 

мањина приликом утврђивања програмске шеме која се односи на националне мањине. 

(3) Приватне радио и ТВ станице које финансирају своје програмске садржаје дијелом из 

буџета Дистрикта дужне су у својим програмима да обезбиједе дио садржаја за припаднике 

националних мањина, у складу с прописима Регулаторне агенције за комуникацију. 

Члан 14 

(Култура) 

Архив Дистрикта, музеји и установе за заштиту споменика културе у Дистрикту 

дужни су у својим програмима и садржајима да воде рачуна о сразмјерној заступљености 

свих националних мањина у Дистрикту и да штите споменичко благо и културну баштину 

националних мањина. 

 

ПОГЛАВЉЕ V.  УЧЕСТВОВАЊЕ У ОРГАНИМА ВЛАСТИ 

Члан 15 

(Заступљеност у органима власти) 

(1) Изабрани званичници као представници националних мањина у органима власти, 

представници су свих националних мањина и дужни су да штите њихове интересе.  

(2) Припадници националних мањина из члана 2 овог закона имају право на запослење у 

органима јавне управе и другим институцијама Дистрикта и јавним службама, у складу са 

Статутом Брчко дистрикта БиХ и прописима Дистрикта који регулишу област 

запошљавања. 

Члан 16 

(Савјет националних мањина)  

(1) Савјет је савјетодавно тијело које даје препоруке, мишљења, савјете и предлоге о 

питањима која се односе на права припадника националних мањина, а чини га по један 

представник из сваке националне мањине заступљене у Дистрикту. 

(2) Представници националних мањина именују се у Савјет, на основу јавног позива и 

критеријума, које утврђује Скупштина Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Скупштина) 

на предлог Комисије за заштиту људских права (у даљем тексту: Комисија). 

(3) Поступак избора чланова Савјета спроводи Комисија. 



(4) На основу спроведене процедуре из ставова 2 и 3 овог члана Скупштина именује Савјет 

који сачињава по један представник из сваке националне мањине заступљене у Дистрикту.  

(5) Мандат чланова Савјета траје четири године с правом обнављања мандата само једном.  

(6) Чланови Савјета имају право на накнаду за рад у висини до износа једне просјечне нето 

плате исплаћене у Брчко дистрикту БиХ за претходну годину. 

(7) Савјет доноси Пословник о раду којим се уређује начин избора предсједавајућег и 

замјеника предсједавајућег Савјета, право чланова Савјета на накнаду за рад и висину 

накнаде, начин одлучивања и сазивања сједница, као и друга питања од значаја за рад 

Савјета.  

(8) Савјет доноси Пословник о раду натполовичном већином од укупног броја чланова, уз 

претходно добијену сагласност Комисије. 

 

Члан 17 

         (Надлежности Савјета) 

    Савјет националних мањина има сљедеће надлежности: 

1. даје препоруке и мишљења на програме и пројекте који се односе на права 

припадника националних мањина; 

2. изјашњава се на нацрте закона и других прописа који се односе на права припадника 

националних мањина; 

3. даје препоруке за рјешавање питања која се односе на остваривање права припадника 

националних мањина; 

4. припрема и подноси Влади и Скупштини периодичне извјештаје о статусу права 

припадника националних мањина у Дистрикту; 

5. сарађује и координира с државним и ентитетским институцијама која се односе на 

остваривање права припадника националних мањина; 

6. организује активности за подизање свијести о заштити и унапређивању права 

припадника националних мањина и јача дијалог са удружењима националних 

мањина; 

7. даје препоруке за финансирање програма и пројеката из Фонда усмјерених на 

заштиту права припадника националних мањина; 

8. обавља и друге послове из области заштите права припадника националних мањина;  

9. прикупља податке о идентификацији припадника националних мањина.  

 

Члан 18 

(Надзор) 

Надзор над примјеном овог закона врше Одјељење за стручне и административне послове и 

Одјељење за образовање, свако из своје надлежности. 



ПОГЛАВЉЕ VI.  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

                                                                    Члан 19 

 (Казнене одредбе)  

Изазивање националне, расне и вјерске мржње, раздора или нетрпељивости, а које се могу 

довести у везу са одредбама овог закона, кажњава се у складу с Кривичним законом Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине. 

 

ПОГЛАВЉЕ VII.  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20 

(Примјена других прописа)  

На питања која нису регулисана овим законом непосредно се примјењује Закон о заштити 

права припадника националних мањина Босне и Херцеговине. 

  

Члан 21 

 (Усклађивање других прописа са овим законом) 

(1)  Шеф Одјељења за образовање дужан је у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу 

овог закона да донесе критеријуме за организовање додатне наставе из члана 11 става 2 овог 

закона. 

(2) У року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона, Скупштина именује  

Савјет.  

Члан 22 

(Ступање на снагу) 

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

дистрикта БиХ. 

Број: 01-02-1027/20 

Брчко, 14. октобра  2020. године 

                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  

                                                                               СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 

 

                                                                                                      Есед Кадрић                                                                   


