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приMJeнa зaKOнa O нeсTaлиM 
лиЦима бOснe и хeрЦeГOвинe

вOдич зa пOрOдиЦe нeстaлих лиЦа 

УвOд

Oв��j вoдич j�� припр��мљ��н у н��мj��ри д�� с��j�� припр��мљ��н у н��мj��ри д�� с�� 
пoрoдиц��м�� н��ст��лих лиц�� oл��кш�� приступ 
инфoрм��циj��м��, пр��вди и г��р��нтир��ним пр��вим��.

С oбзирoм н�� чињ��ницу д�� су удруж��њ�� пoрoдиц�� 
н��ст��лих лиц�� у Бoсни и Х��рц��гoвини р��гистрoв��н�� 
с�� циљ��м прoмoциj�� и oств��рив��њ�� пр��в�� чл��нoв�� 
пoрoдиц�� н��ст��лих лиц��, �� пoс��бнo с�� циљ��м 
oств��рив��њ�� oснoвнoг пр��в�� – пр��в�� д�� с�� 
(с��)зн�� судбин�� н��ст��лoг чл��н�� пoрoдиц��, oвo j�� 
прилик�� д�� св�� удруж��њ�� дир��ктнo узму уч��шћ�� 
у дистрибуциjи oвoг вoдич�� и д�� н�� т��j н��чин 
дoприн��су бoљoj примj��ни З��кoн��. 

K��o oснoв�� з�� изр��ду вoдич�� кoришт��н�� су пит��њ�� 
кoj�� су чл��нoви пoрoдиц�� н��ст��лих и пр��дст��вници 
удруж��њ�� н��ст��лих лиц�� пoст��вили з�� вриj��м�� 
j��вних р��спр��в�� oдрж��них у ��прилу 2006. гoдин�� 
у Брчкoм, приj��дoру, С��р��j��ву и Tр��внику.

пoс��бн�� п��жњ�� j�� пoсв��ћ��н�� oбj��шњ��њим�� 
д��финициj�� у З��кoну o н��ст��лим лицим�� к��кo би 
с�� избj��гл�� мoгућ�� дил��м�� у њихoвoм тум��ч��њу. 
Mишљ��њ�� смo д�� чл��нoви пoрoдиц�� н��ст��лих лиц�� 
и пр��дст��вници њихoвих удруж��њ�� мoгу пoнуђ��ни 
вoдич кoристити у циљу з��гoв��р��њ�� примj��н�� 
З��кoн�� o н��ст��лим лицим��, и тим�� дoприњ��ти 
��фик��сниj��м oств��рив��њу свojих пр��в��.
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У припр��ми oвoг вoдич�� уч��ствoв��ли су 
пр��дст��вници Mинист��рств�� з�� људск�� пр��в�� и 
избj��глиц�� у с��р��дњи с�� M��ђун��рoднoм кoмисиjoм 
з�� н��ст��л�� лиц��, M��ђун��рoдним кoмит��тoм Црв��нoг 
крст��, Ц��нтрoм з�� слoбoду приступ�� инфoрм��циj��м�� 
и Ур��дoм висoкoг кoм��с��риj��т�� з�� људск�� пр��в�� у 
БиХ. Р��дн�� груп�� з�� импл��м��нт��циjу З��кoн�� кojу 
j�� успoст��вилo Mинист��рствo з�� људск�� пр��в�� 
и избj��глиц��, т��кoђ��р j�� д��л�� свoj дoпринoс у 
припр��ми oвoг вoдич��.

У oквиру т��кст�� oвoг вoдич��, слиj��д��ћи структуру 
З��кoн�� o н��ст��лим лицим��, н��стoj��ли смo д��ти 
oдгoвoр�� н�� пит��њ�� кoj�� су изниj��ли пр��дст��вници 
удруж��њ�� пoрoдиц�� н��ст��лих лиц��.
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KaкO УнaприJeдити примJeнУ 
зaкOнa O нeстaлим лиЦиMa

K��кo би пoрoдиц��м�� н��ст��лих лиц�� oл��кш��ли 
р��зумиj��в��њ�� пojм�� „н��ст��л�� лиц��” и њ��гoвoг 
зн��ч��њ�� у Бoсни и Х��рц��гoвини, у т��ксту кojи 
слиj��ди у н��кoликo ф��з�� oбj��шњ��в��мo д��финициjу 
н��ст��лoг лиц��, кoj�� j�� утврђ��н�� З��кoнoм o н��ст��лим 
лицим�� Бoсн�� и Х��рц��гoвин��. в��ћ j�� у увoду 
н��пoм��нутo д�� oбj��шњ��њ�� д��j��мo крoз пит��њ�� кoj�� 
су пoст��вљ��н�� у oквиру р����лизoв��них р��диoниц��. 

OбJaшЊeЊe дeфиниЦиJe кO сe 
смaтрa нeстaлим лиЦeM

Ko сe смaтрa нeстaлим лицeм у бoсни и 
хeрцeгoвини?

Oвo j�� д��финициj�� кojу j�� утврдиo З��кoн o н��ст��лим 
лицим�� Бoсн�� и Х��рц��гoвин�� (у д��љ��м т��ксту: БиХ 
З��кoн):

„Нeстaлo лицe je лицe o кojeм  пoрoдицa нeмa 
никaквих виjeсти и/или je приjaвљeнo нa oснoву� 
пoу�здaних инфoрмaциja кao нeстaлo лицe у�сљeд 
oру�жaнoг су�кoбa кojи сe дoгoдиo нa тeритoриjу� 
бившe СФРJ.  

Oвaj сe зaкoн oднoси нa лицa нeстaлa у� рaздoбљу� 
oд 30. aприлa 1991. гoдинe дo 14. фeбру�aрa 1996. 
гoдинe”.

Oви извoри кoришт��ни су приликoм утврђив��њ�� 
д��финициj�� у БиХ З��кoну.
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У мeђу�нaрoднoм прaву� пoстoje рaзличитe 
дeфинициje кoje су� билe oснoв приликoм изрaдe 
Зaкoнa o нeстaлим лицимa у� БиХ. Измeђу� oстaлoг 
кoриштeнe су� дeфинициje из Дeклaрaциje УН-a o 
зaштити свих лицa oд присилнoг нeстaнкa1, MKЦK� 
и Жeнeвских прoтoкoлa I-IV o зaштити жртaвa 
рaтa.

Oбj��шњ��њ��:

Д��финициj�� пojм�� „н��ст��лo лиц��“ у БиХ З��кoну 
укључуje нeстaлe цивилe и нeстaлe бoрцe 
кojи су н��ст��ли тoкoм oруж��них сукoб�� у Бoсни и 
Х��рц��гoвин��.

Oснoвни услoв д�� с�� н��кo лиц�� см��тр�� н��ст��лим 
j��ст��: 

-	 д�� пoрoдиц�� н��м�� ник��квих вj��сти o 
н��ст��лoм чл��ну, 

-	 д�� j�� приj��вил�� н��ст��н��к и
-	 д�� o судбини н��ст��лoг лиц�� н�� пoстoj�� 

пoузд��н�� инфoрм��циj��.

Д�� би с�� н��кo лиц�� см��тр��лo н��ст��лим н��в��д��н�� 
три услoв�� мoр��jу бити истoвр��м��нo испуњ��н�� 

1 �...лиц�� ух��пш��нo, притвoр��нo или oдв��д��нo прoтив�...лиц�� ух��пш��нo, притвoр��нo или oдв��д��нo прoтив 
свoj�� вoљ�� или н�� билo кojи други н��чин лиш��нo слoбoд�� oд 
стр��н�� служб��ник�� р��зних гр��н�� или нивo�� вл��сти, или oд стр��н�� 
oрг��низoв��них груп�� или прив��тних пoj��дин��ц�� кojи дj��луjу у 
им��, или уз пoдршку, дир��ктну или индир��ктну, с��гл��снoст или 
прихв��т��њ�� вл��д��, н��кoн ч��г�� слиj��ди oдбиj��њ�� д�� с�� oткриj�� 
судбин�� или мj��стo гдj�� с�� н��л��зи лиц�� o кoj��м j�� риj��ч, или 
oдбиj��њ�� д�� с�� призн�� oдузим��њ�� слoбoд�� штo т��кв�� лиц�� ст��вљ�� 
изв��н з��штит�� з��кoн�� »� 
2 Р��дну д��финициjу кojу j�� кoристиo MKЦK гдj�� с�� Р��дну д��финициjу кojу j�� кoристиo MKЦK гдj�� с�� 
‘н��ст��л�� лиц��’ или ‘лиц�� чиj�� j�� судбин�� н��пoзн��т��’ д��финишу 
к��o oн�� лиц�� �чиj�� пoрoдиц�� н��м��jу ник��квих инфoрм��циj�� o 
њим�� и/или су приj��вљ��ни к��o н��ст��ли н�� oснoву пoузд��них 
инфoрм��циj�� усљ��д oруж��нoг сукoб�� (м��ђун��рoднoг или н��-
м��ђун��рoднoг) или унутр��шњ��г н��сиљ�� (унутр��шњих пoр��м��ћ��j�� 
(унутр��шњ�� н��п��тoсти) и ситу��циj�� кoj�� з��хтиj��в��jу oдр��ђ��н�� 
н��утр��лн�� и н��з��висн�� институциj�� и пoср��дник��)
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Лиц�� сe нe смaтрa нeстaлим ��кo j�� умрлo 
прирoднoм смрћу или j�� умрлo усљ��д р��тних 
д��ш��в��њ��, и ��кo o њ��гoвoj смрти пoстoje 
пoуздaнe инфoрмaциje, тj. инфoрмaциje кoд 
службeних oргaнa (нпр. MУп, суд, бoлницa, 
цивилнa зaштитa, пoкoпнo друштвo итд), збoг 
чињ��ниц�� д�� пoстoj�� њ��гoви пoсмртни oст��ци и д�� 
j�� пoзн��тo мj��стo гдj�� j�� тo лиц�� с��хр��њ��нo. 

пoстoj�� случ��j��ви к��д�� j�� пoрoдиц�� лиц�� приj��вил�� 
н��ст��лим тoкoм р��т�� збoг н��пoстoj��њ�� пoузд��них 
инфoрм��циj�� o њ��му, збoг ч��г�� су с�� т��кв�� лиц�� 
н��шл�� н�� спискoвим�� н��ст��лих лиц��. 

Р��ниj�� ��вид��нциj�� лиц�� н��ст��лих тoкoм р��т�� и 
к��сниj��, бил�� су пoдлoжн�� ст��лним прoвj��р��м��, 
т��кo д�� j�� j��д��н брoj лиц�� кoj�� су ��вид��нтир��н�� 
у тoку р��т�� к��o н��ст��л�� лиц��, н��кoн р��т�� скид��ни 
с�� ��вид��нциj�� н��ст��лих лиц�� кao риjeшeни 
случajeви.

С�� ��вид��нциj�� н��ст��лих лиц��, у скл��ду с�� 
м��ђун��рoдним ст��нд��рдим��, скид��н�� су лиц�� 
кoj�� су прoн��ђ��н�� жив��, к��o и лиц�� кoj�� су 
ид��нтификoв��н�� н�� oснoву служб��н�� ��вид��нциj�� у 
кojoj j�� утврђ��нo д�� j�� тo лиц�� умрлo прирoднoм 
смрћу или j�� смрт н��ступил�� усљ��д р��тних 
д��jст��в��, �� њ��гoви пoсмртни oст��ци су с��хр��њ��ни 
н�� oбиљ��ж��нo грoбнo мj��стo. 

Ko сe смaтрa члaнoм пoрoдицe нeстaлoг 
лицa?

„члaн пoрoдицe нeстaлoг лиц�� j�� диj��т�� рoђ��нo 
у бр��ку или изв��н бр��к��, пoсвoj��нo диj��т��, к��o 
и п��стoрч�� кoj�� j�� н��ст��лo лиц�� уздрж��в��лo, 
бр��чни или изв��нбр��чни п��ртн��р, рoдит��љи (oћух, 
м��ћ��х��), усвojит��љ, с��стр�� и бр��т н��ст��лoг лиц�� 
кoje je нeстaлo лицe издржaвaлo.  
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издржaвaњe знaчи дa j�� чл��н oбит��љи н��ст��лoг 
лиц�� укoликo ниj�� ужив��т��љ билo кoj��г пр��в�� н�� 
oснoву кoj��г с�� издрж��в��, к��o штo су: пр��в�� пo 
oснoву сoциj��лн�� з��штит��, мирoвинскo-инв��лидскoг 
oсигур��њ��, пр��в�� из бoр��чкo-инв��лидск�� з��штит��, 
прихoд пo oснoви р��д��, с��мoст��лнoг oб��вљ��њ�� 
��кoнoмск�� или с��мoст��лн�� дj��л��тнoсти и други 
прихoди кojи с��, сукл��днo в��ж��ћим з��кoним��, 
см��тр��jу издрж��в��њ��м.

пoрoдицу н��ст��лoг лиц�� чин�� oсoб�� у ст��п��ну 
срoдств�� кojи j�� утврђ��н З��кoнoм o н��ст��лим 
лицим�� БиХ, �� штo j�� в��жнo кoд  oств��рив��њ�� 
пр��в�� кoj�� с�� утврђуjу oвим з��кoнoм.

Услoв з�� oств��рив��њ�� oвих пр��в�� j�� д�� су чл��нoви 
пoрoдиц�� живj��ли у з��j��дничкoм дoм��ћинству 
с�� н��ст��лим лиц��м, били ��кoнoмски oвисни и 
им��jу пoтр��бу з�� издрж��в��њ��м. (уз пр��дoч��њ�� 
приj��р��тн�� кућн�� лист�� или другoг дoкум��нт��).
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KaкO УтиЦaти дa OрГaни влaсти У 
бих испУнe прeУзeтe Oбaвeзe

Kaкo oствaрити Прaвo дa сe знa?

З��кoн o н��ст��лим лицим�� утврђуj�� пр��вo чл��нoв��р��вo чл��нoв�� 
пoрoдиц�� н��ст��лих лиц�� дa сaзнajу судбину 
нeстaлих члaнoвa пoрoдицa и рoдбин��, тj.:

- укoликo су живи - њихoвo бoр��вишт��/пр��би-
в��лишт��,  

- ��кo су мртви - oкoлнoсти, узрoк смрти и мj��стo 
укoп��;

Прaвo дa сe знa укључуj�� и пр��вo чл��нoв�� пoрoдиц�� 
н��ст��лих лиц�� д�� дoбиjу пoсмртн�� oст��тк�� н��ст��лoг 
лиц��. 

Прaвo дa сe знa пoрoдиц�� oств��руjу пут��м пoднo-
ш��њ��м приj��в�� з�� тр��ж��њ�� н��ст��лoг лиц��. 

Oдгoвoрнoст oрг��н�� вл��сти Бoсн�� и Х��рц��гoвин�� 
свих нивo�� j�� д�� уст��нoв�� т��к��в прoц��с кojи ћ�� 
oмoгућити р��свj��тљ��в��њ�� oкoлнoсти н��ст��нк�� и 
oткрив��њ�� мj��ст�� укoп�� н��ст��лих лиц�� . 

пoрoдиц�� н��ст��лих лиц�� тр��б�� д�� з��хтиj��в��jу oд 
н��дл��жних институциj�� испуњ��в��њ�� oв�� oб��в��з�� и 
д�� у в��зи с тим oб��в��знo пoднoс�� ж��лб�� н�� oрг��н�� 
кojи н�� изврш��в��jу свojу oб��в��зу. 

У циљу oств��рив��њ�� oвoг пр��в�� пoрoдиц�� 
им��jу пр��вo д�� тр��ж�� судску з��штиту и у в��зи с  
испуњ��њ��м oв�� oб��в��з�� д�� тр��ж�� oдгoвoрнoст 
н��дл��жнoг oрг��н�� oднoснo институциj��.
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Kaкo oствaрити Прaвo нa инфoрмaциje? 

Прaвo дa сe знa и прaвo нa инфoрмaциje су дв��  
р��зличит�� пр��в��. 

Oв�� дв�� пр��в�� су узj��мнo пoв��з��н��, ��ли с�� р��зликуjу 
у oднoсу н�� н��чин oств��рив��њ��.

Прaвo дa сe знa пр��тст��вљ�� пр��вo чл��нoв�� 
пoрoдиц�� н��ст��лих лиц�� д�� oд oрг��н�� држ��вних 
вл��сти з��тр��ж�� oдгoвoр o ст��тусу н��ст��лoг лиц��, 
тj. д�� ли j�� лиц�� жив�� или мртв�� и гдj�� с�� oн�� 
н��л��зи.

Прaвo нa инфoрмaциje j�� пр��вo чл��нoв�� пoрoдиц�� 
н��ст��лих лиц�� д�� с�� у св��кoм тр��нутку oбр��т�� БиХ 
институциj��м�� свих нивo�� и тр��ж�� oдгoвoр�� н�� св�� 
пит��њ�� у вeзи прoцeсa трaжeњa и рjeшaвaњa 
случ��j��в�� н��ст��лих лиц��.

прaвo дa сe знa = с��зн��ти р��зулт��т�� прoц��с�� 
тр��ж��њ�� и рj��ш��в��њ��

прaвo нa инфoрмaциje = тр��жити инфoрм��циj�� 
у в��зи с��мoг прoц��с�� тр��ж��њ�� и рj��ш��в��њ��

У скл��ду с�� oдр��дб��м�� З��кoн�� o н��ст��лим лицим�� 
БиХ oрг��ни и институциj�� н�� свим нивoим�� су 
oб��в��зни пружити рaспoлoживe инфoрмaциje 
пoрoдиц��м�� н��ст��лих и институциj��м�� з�� тр��ж��њ�� 
н��ст��лих лиц��. 

пр��вo н�� инфoрм��циj�� чл��нoви пoрoдиц�� н��ст��лих 
лиц�� мoгу oств��рити:

a) дирeктнo кoд н��дл��жних институциj�� (к��д�� 
чл��н пoрoдиц�� н��ст��лoг лиц�� дир��ктнo и у свoj�� 
им�� ш��љ�� з��хтj��в з�� дoст��ву инфoрм��циj��м�� 
н��кoм БиХ oрг��ну или институциjи); или
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b) путeм институтa зa нeстaлa лицa (к��д�� чл��н 
пoрoдиц�� н��ст��лoг лиц�� ш��љ�� свoj з��хтj��в 
институту з�� н��ст��л�� лиц��, п�� институт т��j 
з��хтj��в з��j��днo с�� другим з��хтj��вим�� или 
индивиду��лнo, у им�� институт�� прoслиj��ди БиХ 
oрг��ну или институциjи).

Укoликo oрг��н или институциj�� oд кoj��г с�� тр��жи 
дoст��вљ��њ�� инфoрм��циj�� н��м�� р��злoг збoг кoj��г 
мoж�� oдгoдити дoст��вљ��њ�� инфoрм��циj��, oрг��н-
институциj�� мoр�� дoст��вити инфoрм��циjу у рoку 
oд 30 д��н�� oд д��н�� дoст��вљ��њ�� З��хтj��в��.

aкo н�� буд�� дoст��вљ��н oдгoвoр у oст��вљ��нoм рoку 
(30 д��н��), н��кoн прoт��к�� oвoг рoк��  кoристи с�� 
пр��вo н�� ж��лбу збoг шутњ�� ��дминистр��циj��.

пр��вo ул��г��њ�� пригoвoр�� кoристи с�� збoг н��з��-
дoвoљ��в��jућ��г oдгoвoр��.

дa ли сe мoжe кoристити зaкoн o слoбoди 
приступa инфoрмaциjaмa?

Oсим З��кoн�� o н��ст��лим лицим��, у БиХ пoстojи 
и З��кoн o слoбoди приступ�� инфoрм��циj��м�� кojи 
oмoгућ��в�� чл��нoвим�� пoрoдиц�� н��ст��лoг лиц�� к��o 
пoj��динцим�� и институциj��м��, удруж��њим�� и сл. 
д�� тр��ж�� билo кojу инфoрм��циjу кojу j��вни oрг��ни 
и институциj�� пoсj��дуjу.

чл��нoви пoрoдиц�� н��ст��лoг лиц��, кoрист��ћи З��кoнл��нoви пoрoдиц�� н��ст��лoг лиц��, кoрист��ћи З��кoн 
o слoбoди приступ�� инфoрм��циj��м��, им��jу пр��вo 
д�� тр��ж��, изм��ђу oст��лoг, и инфoрм��циj��, к��кo у 
вeзи oкoлнoсти нeстaнкa, т��кo и у в��зи сaмoг 
прoцeсa трaжeњa н��ст��лoг лиц��.

У скл��ду с�� З��кoнoм o слoбoди приступ�� 
инфoрм��циj��м��, з��хтj��в з��  тр��ж��њ�� инфoрм��циj�� 
тр��б�� бити штo д��т��љниjи, �� д�� с��држи н��jм��њ��:
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- им�� и пр��зим��, ��др��су пoднoсиoц�� з��хтj��в��, 
- пр��циз��н oпис инфoрм��циj�� кoj�� с�� тр��жи,
- мj��стo и вриj��м�� дoг��ђ��j��
- oкoлнoсти пoд кojим�� с�� дoг��ђ��j д��сиo, укoликo 

су пoзн��т��,
- пoтпис пoднoсиoц�� з��хтj��в��

пoднoсил��ц З��хтj��в�� ниj�� дуж��н н��вoдити р��злoг�� 
збoг кojих тр��жи инфoрм��циj��. 

j��вни oрг��ни су дужни дoст��вити инфoрм��циjу у 
рoку oд 15 д��н�� oд д��н�� пoднoш��њ�� з��хтj��в��.

У случ��jу к��д�� тр��ж��ну инфoрм��циjу пoднoсиoци 
з��хтj��в�� н�� дoбиjу у з��кoнскoм рoку им��jу пр��вo 
ж��лб�� другoст��п��нoм oрг��ну институциj�� или 
пoкр��нути упр��вни спoр. пoмoћ у oств��рив��њу 
oвoг пр��в�� мoгу з��тр��жити и oд институциj�� 
Oмбудсм��н�� и  пр��вну пoмoћ oд стр��н�� Ц��нтр�� з�� 
слoбoд��н приступ инфoрм��циj��м�� и н��вл��диних 
oрг��низ��циj�� кoj�� пруж��jу б��спл��тну пр��вну 
пoмoћ.

K��д�� лиц�� кoj�� j�� пoдниj��лo з��хтj��в ниj�� дo-
билo ник��кву инфoрм��циjу (тзв. „шутњ�� ��дми-
нистр��циj��“) у рoку oд 30 д��н��, стр��нк�� мoж�� 
пoкр��нуту упр��вни спoр кoд н��дл��жнoг суд��.
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стaтУс нeстaлOГ лиЦa

K��o стo j�� в��ћ н��гл��ш��нo у д��финициjи н��ст��лoг 
лиц��, j��д��н oд услoв�� д�� с�� н��кo лиц�� см��тр�� 
н��ст��лим j�� приj��в�� з�� тр��ж��њ�� н��ст��лoг лиц�� и 
њ��гoвo ��вид��нтир��њ�� у служб��ним ��вид��нциj��м�� 
н��ст��лих лиц�� у скл��ду с�� БиХ З��кoнoм.

Koмe сe пoднoсe нoвe приjaвe зa трaжeњe 
нeстaлих лицa?

З�� oн�� н��ст��л�� лиц�� кoj�� ник��д�� нису приj��вљ��н�� 
ни кoд ��нтит��ских тj��л��, нити кoд MKЦK З��хтj��в/
приj��в�� з�� тр��ж��њ�� н��ст��лoг лиц�� с�� пoднoси 
институту з�� н��ст��л�� лиц�� БиХ.

Н�� пoстojи вр��м��нски рoк-oгр��нич��њ�� з�� пoднo-
ш��њ��  приj��в�� з�� тр��ж��њ�� н��ст��лoг лиц��. 

приj��в�� з�� лиц�� н��ст��л�� приj�� 30. ��прил�� 1991. 
и пoслиj�� 14. ф��бру��р�� 1996. гoдин�� н��ћ�� бити 
прихв��ћ��н��. 

в��жнoj��н��пoм��нутид��приj��в��з��тр��ж��њ��н��ст��лoг��жнoj��н��пoм��нутид��приj��в��з��тр��ж��њ��н��ст��лoгжнoj��н��пoм��нутид��приj��в��з��тр��ж��њ��н��ст��лoгoj��н��пoм��нутид��приj��в��з��тр��ж��њ��н��ст��лoг j��н��пoм��нутид��приj��в��з��тр��ж��њ��н��ст��лoгj��н��пoм��нутид��приj��в��з��тр��ж��њ��н��ст��лoг н��пoм��нутид��приj��в��з��тр��ж��њ��н��ст��лoг��пoм��нутид��приj��в��з��тр��ж��њ��н��ст��лoгпoм��нутид��приj��в��з��тр��ж��њ��н��ст��лoгoм��нутид��приj��в��з��тр��ж��њ��н��ст��лoгм��нутид��приj��в��з��тр��ж��њ��н��ст��лoг��нутид��приj��в��з��тр��ж��њ��н��ст��лoгнути д��приj��в��з��тр��ж��њ��н��ст��лoг��приj��в��з��тр��ж��њ��н��ст��лoг приj��в��з��тр��ж��њ��н��ст��лoгj��в��з��тр��ж��њ��н��ст��лoгв��з��тр��ж��њ��н��ст��лoг��з��тр��ж��њ��н��ст��лoг з��тр��ж��њ��н��ст��лoг��тр��ж��њ��н��ст��лoг тр��ж��њ��н��ст��лoг��ж��њ��н��ст��лoгж��њ��н��ст��лoг��њ��н��ст��лoгњ��н��ст��лoг��н��ст��лoг н��ст��лoг��ст��лoгст��лoг��лoглoг 
лиц�� нe пoкрe�e пoступaк зa утвр�ивaњee пoкрe�e пoступaк зa утвр�ивaњe пoкрe�e пoступaк зa утвр�ивaњeoкрe�e пoступaк зa утвр�ивaњeкрe�e пoступaк зa утвр�ивaњee�e пoступaк зa утвр�ивaњe�e пoступaк зa утвр�ивaњee пoступaк зa утвр�ивaњe пoступaк зa утвр�ивaњeoступaк зa утвр�ивaњeступaк зa утвр�ивaњeaк зa утвр�ивaњeк зa утвр�ивaњea утвр�ивaњe утвр�ивaњeaњeњee 
oкoлнoсти нeстaнкaкoлнoсти нeстaнкaoлнoсти нeстaнкaлнoсти нeстaнкaoсти нeстaнкaсти нeстaнкaeстaнкaстaнкaaнкaнкaa. истр��г�� oкoлнoсти н��ст��нк�� 
j�� пр��дм��т кривичнoг пoступ��к��, кojи мoгу��дм��т кривичнoг пoступ��к��, кojи мoгудм��т кривичнoг пoступ��к��, кojи мoгу��т кривичнoг пoступ��к��, кojи мoгут кривичнoг пoступ��к��, кojи мoгуoг пoступ��к��, кojи мoгуг пoступ��к��, кojи мoгуoступ��к��, кojи мoгуступ��к��, кojи мoгу��к��, кojи мoгук��, кojи мoгу��, кojи мoгу, кojи мoгуojи мoгуи мoгуoгугу 
иницир��ти и чл��нoви пoрoдиц�� н��ст��лoг лиц��, ����ти и чл��нoви пoрoдиц�� н��ст��лoг лиц��, ��ти и чл��нoви пoрoдиц�� н��ст��лoг лиц��, ����нoви пoрoдиц�� н��ст��лoг лиц��, ��нoви пoрoдиц�� н��ст��лoг лиц��, ��oви пoрoдиц�� н��ст��лoг лиц��, ��ви пoрoдиц�� н��ст��лoг лиц��, ��oрoдиц�� н��ст��лoг лиц��, ��рoдиц�� н��ст��лoг лиц��, ��oдиц�� н��ст��лoг лиц��, ��диц�� н��ст��лoг лиц��, ���� н��ст��лoг лиц��, �� н��ст��лoг лиц��, ����ст��лoг лиц��, ��ст��лoг лиц��, ����лoг лиц��, ��лoг лиц��, ��oг лиц��, ��г лиц��, ���� 
пo служб��нoj дужнoсти н��дл��жни тужил��ц и св��o служб��нoj дужнoсти н��дл��жни тужил��ц и св�� служб��нoj дужнoсти н��дл��жни тужил��ц и св����нoj дужнoсти н��дл��жни тужил��ц и св��нoj дужнoсти н��дл��жни тужил��ц и св��oj дужнoсти н��дл��жни тужил��ц и св�� дужнoсти н��дл��жни тужил��ц и св��oсти н��дл��жни тужил��ц и св��сти н��дл��жни тужил��ц и св����дл��жни тужил��ц и св��дл��жни тужил��ц и св����жни тужил��ц и св��жни тужил��ц и св����ц и св��ц и св���� 
друг�� служб��н�� лиц��.�� служб��н�� лиц��. служб��н�� лиц��.��н�� лиц��.н�� лиц��.�� лиц��. лиц��.��..

Ko мoжe пoдниjeти приjaву зa нeстaлo лицe?

приj��ву o н��ст��нку мoж�� пoдниj��ти билo кojи 
чл��н пoрoдиц�� н��ст��лoг лиц�� или друг�� лиц�� или 
институциj�� укoликo мoгу д��ти минимум пoд��т��к�� 
o ид��нтит��ту н��ст��лoг лиц��..
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штa сaдржи приjaвa зa трaжeњe нeстaлих 
лицa?

приj��в�� тр��б�� д�� с��држи минимум пoд��т��к�� o:

- им��ну и пр��зим��ну н��ст��лoг лиц��,
-  им�� j��днoг рoдит��љ��,
- jMБГ (укoликo j�� пoзн��т)
- мj��сту и д��туму рoђ��њ��, oднoснo гoдини 

рoђ��њ��,
- пр��тпoст��вљ��нoм мj��сту и д��туму, oднoснo 

гoдини н��ст��нк�� и oкoлнoстим�� н��ст��нк��.

пoднoсил��ц з��хтj��в��/приj��в�� тр��б�� н��в��сти т��чн�� 
и вj��рoдoстojн�� пoд��тк��, кoликo j�� у њ��гoвoj 
мoћи. пo примитку з��хтj��в��/приj��в��, институт з�� 
н��ст��л�� лиц�� БиХ ћ�� прoвj��рити вj��рoдoстojнoст 
приj��вљ��них пoд��т��к��, извршити в��рифик��циjу 
приj��в�� и пoкр��нути прoц��с тр��ж��њ��. 

сви зaхтjeви зa трaжeњe нeстaлих лицa 
пoднeсeни MKЦK-у, jeднoj oд нaдлeжних тjeлa 
(држaвнoj кoмисиjи зa трaжeњe нeстaлих 
лицa, фeдeрaлнoj кoмисиjи зa трaжeњe 
нeстaлих лицa, Kaнцeлaриjи рс зa трaжeњe 
нeстaлих лицa) смaтрajу сe вaжe�им  и члaнoви 
пoрoдицe нeстaлих лицa нe мoрajу пoнaвљaти 
ту прoцeдуру нaкoн успoстaвe институтa. 

дa ли приjaву мoжe пoдниjeти стрaни 
држaвљaнин?

Стр��ни држ��вљ��нин им�� пр��вo пoдниj��ти приj��ву 
з�� тр��ж��њ�� нeстaлoг држaвљaнинa Бoсн�� и 
Х��рц��гoвин�� пoд истим увj��тим��  к��o и пoднoсил��ц 
приj��в�� кojи j�� држ��вљ��нин БиХ.

Стр��ни држ��вљ��нин им�� пр��вo пoдниj��ти приj��ву з�� 
тр��ж��њ�� стрaнoг држaвљaнинa у случ��j��вим��:
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- к��д�� j�� н��ст��лo лиц�� стр��ни држ��вљ��нин кojи 
j�� им��o пр��бив��лишт��-бoр��вишт�� н�� т��ритoриjи 
Бoсн�� и Х��рц��гoвин��; или

- к��д�� н��ст��лo лиц�� ниj�� им��л�� приj��вљ��нo 
пр��бив��лишт��-бoр��вишт�� н�� т��ритoриjи 
БиХ, ��ли пoднoсит��љ приj��в�� мoж�� пружити 
пoузд��н�� инфoрм��циj�� д�� с�� н��ст��н��к дoгoдиo 
н�� т��ритoриjи БиХ.

приj��вљив��њ�� н��ст��лoг лиц�� стр��нoг држ��вљ��н�� 
oсигур��в�� с��мo пр��вo чл��нoв�� пoрoдиц�� д��  
с��зн��jу судбину н��ст��лoг лиц��, њихoвo бoр��вишт��-
пр��бив��лишт�� или ��кo су мртви oкoлнoсти, узрoк 
смрти и мj��стo укoп�� ��кo j�� т��квo мj��стo пoзн��тo, и 
д�� дoбиjу пoсмртн�� oст��нк��. 

Стр��ни држ��вљ��ни н�� oств��руjу пр��вo н�� 
фин��нсиjску пoтпoру и друг�� пр��в�� р��гулир��н�� 
чл��нoм 18. З��кoн�� o н��ст��лим лицим�� у БиХ, 
oсим ��кo тo ниj�� изричитo ур��ђ��нo пoс��бним 
спoр��зумoм изм��ђу њихoв�� м��тичн�� држ��в�� и 
Бoсн�� и Х��рц��гoвин��.
  
Kaдa прeстaje стaтус нeстaлoг лицa?

Ст��тус н��ст��лoг лиц�� пр��ст��j�� дaнoм идeнти-
фикaциje oд стр��н�� н��дл��жних oрг��н��, н��кoн ч��г�� 
с�� з��кључуj�� пoступ��к тр��ж��њ�� н��ст��лoг лиц��.

пр��ст��н��к ст��тус�� н��ст��лoг лиц�� н�� знaчи и 
прeстaнaк прaвa члaнoвa пoрoдицe н��ст��лoг 
лиц�� пo oснoву oвoг З��кoн��.

пoступ��к тр��ж��њ�� н��ст��лoг лиц�� н��ћ�� с�� oбуст��вити 
к��д�� j�� н��ст��лo лиц�� прoгл��ш��нo умрлим, �� њ��гoви 
пoсмртни oст��ци нису прoн��ђ��ни.
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Kaдa сe нeстaлo лицe смaтрa идeнтификoвaним?

Н��ст��лo лиц�� см��тр�� с�� ид��нтификoв��ним к��д�� у 
oквиру прoц��с�� ид��нтифик��циj�� oвл��шт��ни судски 
п��тoлoг пoузд��нo утврди д�� прoн��ђ��ни пoсмртни 
oст��ци oдгoв��р��jу oдр��ђ��нoм лицу у физичким или 
н��сљ��ђ��ним или биoлoшким к��р��кт��ристик��м�� или 
с�� н��ст��лo лиц�� пoj��ви живo. 
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питaЊa кOJe сe OднOсe нa прaвa 
члaнOвa пOрOдиЦe нeстaлих лиЦa

Koja прaвa припaдajу члaнoвимa пoрoдицe 
нeстaлих лицa?

чл��нoви пoрoдиц�� н��ст��лoг лиц�� им��jу пр��вo н�� 
нoвч��ну пoтпoру, пр��вo н�� привр��м��нo упр��вљ��њ�� 
имoвинoм н��ст��лoг лиц��, трoшкoв�� с��хр��н��-укoп��, 
прoрит��т у з��пoшљ��в��њу и шкoлoв��њу дj��ц��, 
здр��вств��ну з��штиту, oбиљ��ж��в��њ�� мj��ст�� укoп�� 
и искoп��в��њ�� и пр��вo н�� фин��нсиjску пoмoћ 
удруж��њим�� пoрoдиц�� н��ст��лих лиц��.

Kaкo и oд кaдa сe oствaруje прaвo нa нoвчaну 
пoтпoру?

пр��вo н�� нoвч��ну пoтпoру чл��нoвим�� пoрoдиц�� 
н��ст��лoг лиц�� прип��д�� oд д��н�� ступ��њ�� н�� сн��гу 
З��кoн�� o н��ст��лим лицим�� тj. oд д��н�� пoднoш��њ�� 
приj��в�� з�� тр��ж��њ�� н��ст��лoг лиц��, укoликo j�� 
приj��в�� пoдн��с��н�� н��кoн ступ��њ�� н�� сн��гу oвoг 
З��кoн��. 

Лиц�� кoj�� нису дo ступ��њ�� н�� сн��гу oвoг 
з��кoн�� пoдниj��л�� приj��ву з�� тр��ж��њ�� н��ст��лoг 
лиц�� oств��руjу пр��вo н�� н��кн��ду oд мoмeнтa 
пoднoшeњa приjaвe зa трaжeњe нeстaлoг 
лицa.

Сви oст��ли чл��нoви пoрoдиц�� н��ст��лих лиц�� oвo 
пр��вo oств��р��jу oд д��н�� ступ��њ�� н�� сн��гу З��кoн�� 
o н��ст��лим лицим�� тj. oд 17. нoвeмбрa 2004. 
гoдинe. 

пр��вo н�� нoвч��ну пoтпoру j�� личнo, штo зн��чи д�� 
с�� н�� мoж�� н��сљ��ђив��ти или н�� н��ки други н��чин 
пр��ниj��ти н�� другo лиц��.
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Oвo пр��вo н�� мoж�� бити кoришт��нo уз н��кo другo 
oств��р��нo пр��вo у БиХ или билo кojoj другoj 
држ��ви:

•	 п��нзиj�� 
•	 пр��в�� пo oснoви сoциj��лн�� з��штит��,
•	 пр��в�� из бoр��чкo-инв��лидск�� з��штит��,
•	 прихoд пo oснoви р��д��,
•	 с��мoст��лнoг oб��вљ��њ�� ��кoнoмск�� или 

с��мoст��лн�� пoслoв��
•	 и други прихoди кojи с�� см��тр��jу издрж��в��њ��м

Koрисник пр��в�� мoж�� из��бр��ти кoришт��њ�� 
фин��нсиjски пoвoљниj��г пр��в�� у билo кoм мoм��нту 
и н��кoн oкoнч��њ�� пoступк�� ид��нтифик��циj�� или 
прoгл��ш��њ�� н��ст��лoг лиц�� умрлим.

прaвo нa рeтрoaктивну исплaтуaвo нa рeтрoaктивну исплaтувo нa рeтрoaктивну исплaтуo нa рeтрoaктивну исплaтунa рeтрoaктивну исплaтуa рeтрoaктивну исплaтурeтрoaктивну исплaтуeтрoaктивну исплaтутрoaктивну исплaтуoaктивну исплaтуктивну исплaту исплaтуисплaтуaтуту

Лиц�� кoj�� су пoдниj��л�� приj��ву, ��кoj�� су пoдниj��л�� приj��ву, ��oj�� су пoдниj��л�� приj��ву, ��су пoдниj��л�� приj��ву, �� пoдниj��л�� приj��ву, ��пoдниj��л�� приj��ву, ��oдниj��л�� приj��ву, ��дниj��л�� приj��ву, ��j��л�� приj��ву, ��л�� приj��ву, ���� приj��ву, ��приj��ву, ��j��ву, ��ву, ��, �� нису 
oствaривaлe прaвa нa нoвчaну нaкнaду пoствaривaлe прaвa нa нoвчaну нaкнaду пoaривaлe прaвa нa нoвчaну нaкнaду пoривaлe прaвa нa нoвчaну нaкнaду пoaлe прaвa нa нoвчaну нaкнaду пoлe прaвa нa нoвчaну нaкнaду пoe прaвa нa нoвчaну нaкнaду пoпрaвa нa нoвчaну нaкнaду пoaвa нa нoвчaну нaкнaду пoвa нa нoвчaну нaкнaду пoa нa нoвчaну нaкнaду пoнa нoвчaну нaкнaду пoa нoвчaну нaкнaду пoнoвчaну нaкнaду пooвчaну нaкнaду пoвчaну нaкнaду пoaну нaкнaду пoну нaкнaду пo нaкнaду пoнaкнaду пoaкнaду пoкнaду пoaду пoду пo пoпoo 
другим oснoвaмa, oснoвaмa,снoвaмa,oвaмa,вaмa,aмa,мa,a, прип��д�� пр��вo н�� р��трo��ктивнуприп��д�� пр��вo н�� р��трo��ктивну��д�� пр��вo н�� р��трo��ктивнуд�� пр��вo н�� р��трo��ктивну�� пр��вo н�� р��трo��ктивнупр��вo н�� р��трo��ктивну��вo н�� р��трo��ктивнувo н�� р��трo��ктивнуo н�� р��трo��ктивнун�� р��трo��ктивну�� р��трo��ктивнур��трo��ктивну��трo��ктивнутрo��ктивнуo��ктивнуктивну 
н��кн��ду oд мoм��нт�� ступ��њ�� н�� сн��гу З��кoн��.��кн��ду oд мoм��нт�� ступ��њ�� н�� сн��гу З��кoн��.кн��ду oд мoм��нт�� ступ��њ�� н�� сн��гу З��кoн��.��ду oд мoм��нт�� ступ��њ�� н�� сн��гу З��кoн��.ду oд мoм��нт�� ступ��њ�� н�� сн��гу З��кoн��. oд мoм��нт�� ступ��њ�� н�� сн��гу З��кoн��.д мoм��нт�� ступ��њ�� н�� сн��гу З��кoн��. мoм��нт�� ступ��њ�� н�� сн��гу З��кoн��.мoм��нт�� ступ��њ�� н�� сн��гу З��кoн��.oм��нт�� ступ��њ�� н�� сн��гу З��кoн��.м��нт�� ступ��њ�� н�� сн��гу З��кoн��.��нт�� ступ��њ�� н�� сн��гу З��кoн��.нт�� ступ��њ�� н�� сн��гу З��кoн��.�� ступ��њ�� н�� сн��гу З��кoн��.ступ��њ�� н�� сн��гу З��кoн��.��њ�� н�� сн��гу З��кoн��.њ�� н�� сн��гу З��кoн��.�� н�� сн��гу З��кoн��.н�� сн��гу З��кoн��.�� сн��гу З��кoн��.сн��гу З��кoн��.��гу З��кoн��.гу З��кoн��. З��кoн��.З��кoн��.��кoн��.кoн��.oн��.н��.��.

Лицим�� кoj�� су oствaривaлe прaвo нa нoвчaну 
нaкнaду пo нeкoм другoм oснoву прип��д�� пр��вo 
н�� испл��ту р��злик�� укoликo j�� нoвч��н�� н��кн��д�� 
утврђ��н�� oвим З��кoнoм в��ћ�� oд испл��ћив��н�� 
н��кн��д�� пo другoм oснoву. Н��дл��жни oрг��н з�� 
пр��р��чун р��злик�� j�� Фoнд з�� пoтпoру пoрoдиц�� 
н��ст��лих лиц��. 

Kaкo сe утвр�уje oснoвицa зa oбрaчун нoвчaнe 
пoтпoрe?

Oснoвиц�� з�� oбр��чун нoвч��н�� пoтпoр��, тj. oснoвни 
изнoс изнoси 25% oд прoсj��чнo испл��ћ��н�� пл��т�� у 
БиХ з�� пр��тхoднo трoмj��сj��чj��. 
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Kaкo сe утвр�уje висинa нoвчaнe пoтпoрe?

a) Oснoвни изнoс с�� кoристи искључивo з�� 
oбр��чун утврђ��них или прoпис��них пр��в�� з�� 
св��кoг кoрисник�� индивиду��лнo. 

 To зн��чи д�� збир утврђ��них пoj��днин��чних 
пр��в�� свих кoрисник�� у oквиру j��дн�� пoрoдиц�� 
мoж�� бити в��ћи или м��њи oд утврђ��нoг 
oснoв��. 

 пр��м�� З��кoну, пр��вo н�� oснoвни изнoс им��jу 
искључивo диj��т�� бр��чнo/изв��нбр��чнo/пoсвo-
j��ник/п��стoр��к и вj��нч��ни или н��вj��нч��ни 
бр��чни друг. Oвo зн��чи д�� ��кo j�� н��ст��лo лиц�� 
им��лo виш�� дj��ц�� или j�� им��лo бр��чнoг друг�� и 
дj��цу, з�� св��кoг�� oд њих пoj��дин��чнo утврђуj�� 
с�� пр��вo н�� н��кн��ду у пунoм oснoвнoм изнoсу. 
(aкo j�� н��ст��лo лиц�� им��лo бр��чнoг друг�� и 
двoj�� м��лoљ��тн�� дj��ц��, тo зн��чи д�� св��кo oд 
њих дoбиj�� н��кн��ду у висини oснoвнoг изнoс�� 
штo j�� укупнo 3 oснoвн�� пoj��дин��чн�� изнoс��).

б) пoлoвицa oснoвнoг изнoсa прип��д�� рoди-
т��љим��, бр��ту и с��стри н��ст��лoг   лиц��. Н��чин 
oбр��чун�� j�� ид��нтич��н н��чину oбр��чун�� к��o 
кoд чл��нoв�� пoрoдиц�� кojи им��jу пр��вo н�� 
н��кн��ду у висини oснoвнoг изнoс��, штo зн��чи 
д�� св��кo oд oвих лиц�� им�� з��с��бнo пр��вo н�� 
нoвч��ну н��кн��ду у j��днoj пoлoвини oснoвн�� 
н��кн��д��. Oвo дoзвoљ��в�� д�� укупн�� н��кн��д�� 
свим чл��нoвим�� пoрoдиц�� н��ст��лoг лиц�� буд�� 
в��ћ�� oд j��днoг oснoвнoг изнoс��.

 Усвojит��љи н��ст��лoг лиц�� у случ��jу пoтпунoг 
усвojeњa тaкo�eр им��jу пр��вo н�� пo j��дну 
пoлoвину oснoвнoг изнoс��. 

Ц) пo jeднa чeтвртинa oснoвнoг изнoсa прип��д�� 
oчуху и м��ћ��хи ��кo j�� н��ст��лo лиц�� живj��лo у 
з��j��дничкoм дoм��ћинству с�� њим��.

д) Увe�aн изнoс нoвч��н�� н��кн��д�� прип��д�� 
рoдит��љим�� с�� двoj�� и виш�� н��ст��л�� дj��ц�� 
(убр��j��jу с�� усвoj��ник и п��стoр��к). M��jци и 
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oцу, с�� прип��д��jућ�� j��дн�� пoлoвин�� oснoвнoг 
изнoс�� ув��ћ��в�� з�� 15% oснoвнoг изнoс��.

Kaдa прeстaje прaвo нa нoвчaну нaкнaду?

пр��вo н�� нoвч��ну пoтпoру пр��ст��j��:

��) з��врш��ткoм р��дoвнoг шкoлoв��њ�� или скл��п��њ��м 
бр��к�� дj��т��т��, пoсвoj��ник��, п��стoрк��, бр��т��, 
с��стр��; 

б)   скл��п��њ��м бр��чн�� или изв��нбр��чн�� з��j��дниц�� 
супружник��,

ц)   смрћу кoрисник��,
д)   з��пoсл��њ��м,
е)   избoрoм кoришт��њ�� другoг пoвoљниj��г пр��в��.  

Kojи oргaн испa�уje нoвчaну нaкнaду?

Фoнд з�� пoмoћ пoрoдиц��м�� н��ст��лих лиц�� БиХ 
j�� н��дл��жн�� институциj�� з�� oбр��чун и испл��ту 
нoвч��н�� н��кн��д��. Фoнд oснив�� С��вj��т Mинист��р��, 
�� ср��дств�� з�� р��д Фoнд�� oб��зб��ђуjу с�� у буџ��тим�� 
БиХ, Ф��д��р��циj�� БиХ, РС и Брчкo Дистрикт��. Фoнд 
мoж�� им��ти и друг�� извoр�� прихoд��. 

пoступaк oствaривaњa нoвчaнe нaкнaдe

З��хтj��в з�� нoвч��ну пoтпoру пoднoси с�� н��дл��жнoм 
oпштинскoм oрг��ну сoциj��лн�� з��штит�� у Oпштини 
пр��бив��лишт��/бoр��вишт��, oднoснo н��дл��жнoj 
служби Брчкo Дистрикт�� БиХ. 

Фoнд ћ�� упутствoм р��гулис��ти фoрму з��хтj��в��/
рj��ш��њ�� и утврдити спис��к oдгoв��р��jућих испр��в�� 
кoj�� с�� дoст��вљ��jу уз з��хтj��в.

Oпштински oрг��ни сaмo прoслиje�уjу з��хтj��в 
н��дл��жнoм oрг��ну Фoнд��, кojи дoнoси oдлуку и 
изд��j�� рj��ш��њ��.
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Рj��ш��њ�� у в��зи з��хтj��в�� з�� фин��нсиjску пoтпoру 
Фoнд дoнoси у рoку oд 60 д��н��. 

пoднoсил��ц з��хтj��в�� кojи j�� н��з��дoвoљ��н рj��ш��њ��м 
Фoнд�� им�� пр��вo ж��лб�� Ж��лб��нoм виj��ћу С��вj��т�� 
минист��р�� Бoсн�� и Х��рц��гoвин�� у рoку oд 15 д��н�� 
пo примитку рj��ш��њ��. 

прoтив oдлук�� Ж��лб��нoг виj��ћ�� С��вj��т�� минист��р��, 
н��з��дoвoљн�� стр��нк�� мoж�� пoкр��нути упр��вни 
спoр пр��д Судoм Бoсн�� и Х��рц��гoвин��. У случ��jу 
пoкр��т��њ�� упр��внoг спoр��, чл��нoви пoрoдиц�� 
н��ст��лих лиц�� мoр��ћ�� з��тр��жити пр��вну пoмoћ.  

Kaкo oствaрити прaвo нa приврeмeнo 
упрaвљaњe имoвинoм?

У случ��j��вим�� к��д�� j�� из�� н��ст��лoг лиц�� oст��л�� 
имoвин�� у вл��сништвo или пoсj��ду, �� ниj�� oкoнч��н 
пoступ��к прoгл��ш��њ�� н��ст��лoг лиц�� умрлим, 
чл��н пoрoдиц�� или, ��кo истoг�� н��м�� ��ктивнo 
л��гитимир��нoг лиц�� (лиц�� кoj�� пo другoм oснoву 
oств��руjу пр��вo н�� упр��вљ��њ�� имoвинoм) или 
институциj��, им��jу пр��вo з��тр��жити привр��м��нo 
упр��вљ��њ�� н��д oвoм имoвинoм .

aктивнo л��гитимир��нo лиц�� j�� лиц�� кoj�� oств��руj�� 
пр��вo н�� пoкр��т��њ�� пoступк�� з�� привр��м��нo упр��-
вљ��њ�� имoвинoм, схoднo З��кoну o н��сљ��ђив��њу, 
�� пoд услoвoм д�� н��м�� ближ��г чл��н�� пoрoдиц�� 
н��ст��лoг лиц��.

aктивнo л��гитимир��нo лиц�� мoж�� бити и инсти-
туциj��. Н��jч��шћ�� с�� у oвoj улoзи пoj��вљуjу Служб�� 
сoциj��лн�� з��штит�� кoj�� врш�� пoслoв�� стр��т��љств�� 
н��д м��лoљ��тнoм дj��цoм и пoслoвнo н��спoсoбним 
чл��нoвим�� пoрoдиц�� н��ст��лoг лиц��.
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З��хтj��в з�� привр��м��нo упр��вљ��њ�� имoвинoм с�� 
пoднoси мj��снo н��дл��жнoм суду, тj. суду н�� чиj��м 
пoдручjу с�� н��л��зи имoвин��.

прaвo нa бeсплaтни укoп нeстaлoг лицa

пoрoдиц�� н��ст��лих лиц�� им��jу пр��вo н�� б��спл��тни 
укoп ид��нтификoв��нoг н��ст��лoг лиц��, �� н�� oснoву 
н��лoг�� кojи изд��j�� институт з�� н��ст��л�� лиц��. 

Oствaривaњe oстaлих прaвa пo зaкoну o 
нeстaлим лицимa 

Дj��ц�� н��ст��лих лиц�� им��jу пр��вo приoрит��т�� у 
случ��j��вим�� oств��рив��њ�� пр��в�� н�� шкoлoв��њ�� 
и з��пoшљ��в��њ�� пoд j��дн��ким услoвим��. Диj��т�� 
н��ст��лoг лиц�� к��д�� испуњ��в�� ист�� крит��риj��, 
к��o и други к��ндид��ти, им�� пр��днoст при упису 
н�� oбр��зoвн�� уст��нoв�� или з��пoшљ��в��њу. при 
пoднoш��њу з��хтj��в��-мoлб�� з�� приoрит��тни приj��м у 
р��дни oднoс или упис н�� oбр��зoвну уст��нoву, диj��т�� 
н��ст��лoг лиц�� тр��б�� прилoжити пoтврду o н��ст��нку 
рoдит��љ�� кojу изд��j�� институт з�� н��ст��л�� лиц��.

У случ��jу д�� oв��j з��хтj��в ниj�� испуњ��н, диj��т�� 
н��ст��лoг лиц�� им�� пр��вo н�� ж��лбу институциjи 
кojoj j�� пoдн��ш��н з��хтj��в.

Oствaривaњe прaвa здрaвствeнe зaштитe

Oств��рив��њ�� пр��в�� н�� здр��вств��ну з��штиту пo 
oвoм з��кoну з��хтиj��в�� прoмj��н��, измj��н�� и дoпун�� 
у з��кoним�� o здр��вст��нoj з��штити ��нтит��т�� и Брчкo 
Дистрикт�� БиХ.

пoдршкa удружeњимa нeстaлих лицa

Н��дл��жн�� вл��сти н�� нивoу н�� кoj��м j�� р��гистрoв��нo 
удруж��њ�� пoрoдиц�� н��ст��лих лиц�� у БиХ им��jу 
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oб��в��зу приoритeтнo рaзмoтрити з��хтj��в�� 
з�� фин��нсиjску и т��хничку пoмoћ удруж��њу 
пoрoдиц�� н��ст��лих лиц��, и пр��м�� фин��нсиjским 
мoгућнoстим�� дoдиj��лити пoмoћ ��кo пoнуђ��ни 
прoгр��ми или прoj��кти испуњaвajу прoписaнe 
критeриje з�� дoдj��лу пoмoћи. 

Успoст��вoм Фoнд��, св�� удруж��њ�� н��ст��лих лиц�� 
мoгу тр��жити пoдршку и oд стр��н�� Фoнд�� у скл��ду 
с�� крит��риjим�� кoj�� ћ�� пр��длoжити дир��ктoр 
Фoнд��, �� oдoбрити Oдбoр з�� р��спoдj��лу кoj��г ћ�� 
им��нoв��ти пр��дст��вници удруж��њ�� пoрoдиц�� 
н��ст��лих лиц��. 

Oбиљeжaвaњe мjeстa укoпa и искoпaвaњa 
нeстaлих лицa

пр��вилникoм o oбиљ��ж��в��њу мj��ст�� укoп�� и 
искoп��в��њ�� н��ст��лих лиц�� р��гулиш�� с�� н��чин 
oбиљ��ж��в��њ�� oвих мj��ст��. Oв��j пр��вилник усв��j�� 
С��вj��т минист��р�� БиХ.

Ko мoжe пoдњeти зaхтjeв зa oбиљeжaвaњe 
мjeстa укoпa и искoпaвaњa?

З��хтj��в з�� oбиљ��ж��в��њ�� мj��ст�� укoп�� и искoп��в��њ�� 
j��динo мoгу пoдниj��ти: 

��) чл��нoви пoрoдиц�� н��ст��лих лиц��, или 
б)   удруж��њ�� пoрoдиц�� н��ст��лих лиц��.

нa кojи нaчин сe финaнсирa oбиљeжaвaњe 
мjeстa укoпa и искoпaвaњa?

��) Ср��дств�� з�� oбиљeжaвaњe мj��ст�� укoп�� и 
искoп��в��њ��, у скл��ду с�� З��кoнoм o н��ст��лим 
лицим��, т�� њ��гoвoг oдрж��в��њ��, дoл��з�� из 
Фoнд�� з�� пoтпoру пoрoдиц�� н��ст��лих лиц��;

б) aлт��рн��тивнo, oн�� пoрoдиц��/удруж��њ�� пoрo-
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диц�� кoj�� ж��л�� oбиљ��жити  мj��стo искoп��в��њ��/
укoп�� oбиљ��жj��/спoм��н плoч�� в��н ст��нд��рднoг 
изгл��д�� прoпис��нoг пр��вилникoм (в��ћ�� 
спoм��н плoч��, и сл.) изгр��дњу oвих oбиљ��жj�� 
фин��нсир��jу индивиду��лнo.

Kaкaв мoжe бити изглeд oбиљeжja/спoмeн 
плoчe?

изгл��д oбиљ��жj��/спoм��н плoч�� ур��ђуj�� с�� пр��-
вилникoм o oбиљ��ж��в��њу мj��ст�� искoп��в��њ�� и 
укoп�� н��ст��лих лиц��, кojи дoнoси С��вj��т минист��р�� 
БиХ.

Oв��j пр��вилник н�� унифицир��ни н��чин oдр��ђуj�� 
oбиљ��ж��в��њ�� мj��ст�� искoп��/укoп�� н��ст��лих лиц��, 
изгл��д ст��нд��рднoг oбиљ��жj��/спoм��н плoч�� и 
ур��ђуj�� пит��њ�� у в��зи р��д�� и фoрмир��њ�� Koмисиj�� 
з�� oд��бир ид��jнoг рj��ш��њ��.

Moжe ли сe oбиљeжити мjeстo стрaдaњa нeстaлoг 
лицa или примaрнa мaсoвнa грoбницa?

З��кoн o н��ст��лим лицим�� пр��двиђ�� oбиљ��ж��в��њ�� 
мj��ст�� искoп�� и укoп�� н��ст��лoг лиц��, п�� у в��зи 
с тим, j��динo oв�� мj��ст�� с�� мoгу oбиљ��жити из 
ср��дст��в�� Фoнд�� з�� пoтпoру пoрoдиц��м�� н��ст��лих 
лиц��. M��ђутим, у истo вриj��м�� З��кoн н�� спр��ч��в�� 
д�� с�� и друг�� мj��ст�� (нпр: мj��стo стр��д��њ�� н��ст��лoг 
лиц��, мj��стo прим��рн�� м��сoвн�� грoбниц�� и сл.) 
oбиљ��ж��в��jу и из прив��тних ср��дст��в�� н��кoн 
oб��збj��ђив��њ�� дoзвoл�� н��дл��жних служби з�� 
урб��низ��м и прoстoрнo ур��ђ��њ��.

Kojи je пoступaк пoднoшeњa зaхтjeвa зa 
oбиљeжaвaњe мjeстa укoпa и искoпaвaњa?

��) пoступ��к пoчињ�� с�� пoднoш��њ��м з��хтj��в�� 
институту з�� н��ст��л�� лиц�� з�� изд��в��њ�� пoт-



27

врд��-увj��р��њ�� д�� j�� н�� кoнкр��тнoм лoк��-
лит��ту изврш��н искoп oдр��ђ��нoг лиц�� з�� кoj�� 
с�� пoднoси з��хтj��в з�� oбиљ��ж��в��њ�� мj��ст�� 
искoп��.

б) Oв�� пoтврд��-увj��р��њ�� з��j��днo с�� з��хтj��вoм 
з�� oбиљ��ж��в��њ�� мj��ст�� укoп�� и искoп��в��њ�� 
дoст��вљ�� с�� Фoнду з�� пoтпoру пoрoдиц��м�� 
н��ст��лих лиц��, кojи ћ�� у с��р��дњи с�� н��дл��жним 
држ��вним oрг��ним�� приб��вити сву пoтр��бну 
дoкум��нт��циjу у в��зи oбиљ��ж��в��њ�� мj��ст��. 

Укoликo с�� изгр��дњ�� фин��нсир�� из ср��дст��в�� в��н 
Фoнд��, лиц��/удруж��њ�� кoj�� фин��нсир�� изгр��дњу 
ћ�� н��кoн приб��вљ��н�� пoтврд��/увj��р��њ�� из иНO-��, 
индивидуaлнo приб��вити св�� пoтр��бн�� дoзвoл�� 
oд н��дл��жних oрг��н��.
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питaЊa кOJe сe OднOсe нa 
eвидeнЦиJУ O нeстaлим лиЦимa

Kojи je циљ збoг кojeг сe oснивa Цeнтрaлнa 
eвидeнциja нeстaлих?

Циљ успoст��в�� ЦeН-�� j�� р��гистрoв��њ�� свих 
н��ст��лих лиц�� у j��динств��ну ��вид��нциjу. пoд��ци 
ЦeН-�� бић�� кoришт��ни к��o oснoвни пoд��ци з�� 
изд��в��њ�� пoтврд�� o н��ст��нку кoj�� j�� oснoв�� з�� 
oств��рив��њ�� пр��в�� утврђ��них З��кoнoм.

Koje �e свe eвидeнциje бити кoриштeнe при 
изгрaдњи Цeн-a и кojи je нaчин вeрификaциje 
вjeрoдoстojнoсти кoриштeних пoдaтaкa?

при изгр��дњи ЦeН-�� кoристић�� с�� ��вид��нциj�� 
��нтит��тских тиj��л��, пoд��ци дoбиj��ни oд 
удруж��њ�� пoрoдиц��, других удруж��њ�� гр��ђ��н��, 
служби тр��ж��њ�� Црв��нoг крст��/криж�� у БиХ, т�� 
м��ђун��рoдних oрг��низ��циj�� (M��ђун��рoдни кoмит��т 
црв��нoг крст�� и M��ђун��рoдн�� кoмисиj�� з�� н��ст��л�� 
лиц��).

„вeрификaциja пoдр��зумиj��в�� пoступ��к прoвj��р�� 
вj��рoдoстojнoсти пoдн��с��н�� приj��в�� o н��ст��нку 
лиц�� или узим��њ�� нoв�� изj��в�� или ид��нтифик��циjу, 
oднoснo прoвj��ру ид��нтит��т�� н��ст��лoг лиц�� у 
oквиру свих пoзн��тих служб��них ��вид��нциj�� кoj�� 
су с�� вoдил�� или с�� вoд�� у Бoсни и Х��рц��гoвини”

прoц��дур�� в��рифик��циj�� пoд��т��к�� o н��ст��лим 
лицим�� з��пoчињ�� унoсoм пoд��т��к�� у  Ц��нтр��лну 
��вид��нциjу пoд��т��к�� o н��ст��лим лицим�� кoj�� с�� 
фoрмир�� у институту з�� н��ст��л�� лиц�� БиХ.

институциj�� и oрг��низ��циj�� з�� тр��ж��њ�� н��ст��лих 
лиц�� кojим�� су пoрoдиц�� пoднoсил�� приj��в�� з�� 
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тр��ж��њ�� н��ст��лих чл��нoв�� пoрoдиц�� у тoку р��т�� и 
н��кoн р��т�� су дужн�� дoст��вити пoд��тк�� институту 
з�� н��ст��л�� лиц�� (иНO).

Дoст��вљ��ни пoд��ци кoрист�� с�� к��o oснoв�� з�� 
утврђив��њ�� ст��тус�� н��ст��лoг лиц��. 

Oд пoступк�� пoступк�� вeрификaциje тр��б�� р��зликoв��титр��б�� р��зликoв��ти р��зликoв��тир��зликoв��ти 
пoступ��к идeнтификaциje кojи кoн��чнo рj��ш��в�� кoн��чнo рj��ш��в��кoн��чнo рj��ш��в��чнo рj��ш��в��нo рj��ш��в��ш��в����в�� 
случ��j��в��н��ст��нк��,oднoснoн��кoнид��нтифик��циj��,ч��j��в��н��ст��нк��,oднoснoн��кoнид��нтифик��циj��,��j��в��н��ст��нк��,oднoснoн��кoнид��нтифик��циj��, н��ст��нк��,oднoснoн��кoнид��нтифик��циj��,н��ст��нк��,oднoснoн��кoнид��нтифик��циj��,, oднoснoн��кoнид��нтифик��циj��,oднoснoн��кoнид��нтифик��циj��, н��кoн ид��нтифик��циj��, 
ид��нтификoв��нo лиц�� с�� н��ћ�� виш�� см��тр��ти лиц�� с�� н��ћ�� виш�� см��тр��тилиц�� с�� н��ћ�� виш�� см��тр��ти с�� н��ћ�� виш�� см��тр��тис�� н��ћ�� виш�� см��тр��ти н��ћ�� виш�� см��тр��тин��ћ�� виш�� см��тр��тић�� виш�� см��тр��ти�� виш�� см��тр��ти виш�� см��тр��тивиш�� см��тр��тиш�� см��тр��ти�� см��тр��ти см��тр��тисм��тр��ти 
н��ст��лим..

Укoликo с�� дoсиj�� н��ст��лoг лиц�� н�� мoж�� 
в��рификoв��ти пр��б��цић�� с�� у пoс��бну ��вид��нциjу 
н��в��рификoв��них дoсиj����, к��кo би н��кoн прoтoк�� 
извj��снoг вр��м��н�� и дoступнoсти инфoрм��циj��, 
исти биo в��рификoв��н и пр��б��ч��н у ЦeН.

Kojи je крajни рoк зa oснивaњe Цeн-a?

прoц��с oснив��њ�� ЦeН-�� мoр�� с�� з��вршити у рoку 
oд гoдину д��н�� oд д��н�� фoрмир��њ�� иститут�� 
з�� н��ст��л�� лиц�� БиХ, oднoснo дo 1. м��рт�� 2007. 
гoдин��.

Kaкo сe врши зaштитa пoдaтaкa у Цeн-у бих?

Н��чин чув��њ�� пoд��т��к�� р��гулиш�� с�� пр��вилникoм 
кojи ћ�� дoниj��ти институт.

Oсoбљ�� кoj�� j�� укључ��нo у упр��вљ��њ�� и кoришт��њ�� 
пoд��т��к�� кojи су в��з��ни з�� пoвj��рљив�� биoлoшк��, 
н��сљ��дн��, физичк��, г��н��тичк�� и м��дицинск�� 
пoд��тк�� o н��ст��лим лицим�� oб��в��знo чув��jу 
пoвj��рљивoст пoд��т��к�� и с�� њим�� пoступ��jу пр��м�� 
утврђ��ним пр��вилим�� o з��штити пoд��т��к��. 
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Р��змj��н�� oст��лих пoд��т��к�� из ЦeН-�� р��гулиш�� 
с�� пут��м пoс��бнoг Спoр��зум�� инситут�� и oст��лих 
з��инт��р��сир��них oрг��низ��циj��. 
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питaЊa кOJe сe OднOсe нa нaдзOр

Н��дзoр н��д прoв��дбoм oвoг�� з��кoн�� oб��вљ�� 
Mинист��рствo з�� људск�� пр��в�� и избj��глиц�� БиХ.
Фoнд з�� н��ст��л�� лиц�� j��днoм гoдишњ�� пoднoси 
извj��шт��j З��ступничкoм дoму и Дoму н��рoд�� 
п��рл��м��нт��рн�� скупштин�� Бoсн�� и Х��рц��гoвин��.

питaЊa кOJe сe OднOсe нa кaзнeнe 
Oдрeдбe

пoкрeтaњe и вo�eњe прeкршajнoг пoступкa

З��кoн o н��ст��лим лицим�� д��финиш�� пр��крш��j�� 
з�� чиj�� пoкр��т��њ�� j�� пoтр��бнo д�� чл��н пoрoдиц�� 
н��ст��лoг или институт пoдн��с�� з��хтj��в н��дл��жнoм 
Суду з�� пр��крш��j�� пo мj��сту изврш��њ�� пр��кр-
ш��j��.

У циљу з��штит�� чл��нoв�� пoрoдиц�� н��ст��лoг 
j��днoст��вниj�� j�� д�� чл��н пoрoдиц�� приj��ву з�� 
изврш��ни пр��крш��j пoдн��с�� институту, кojи ћ�� 
д��љ�� н��ст��вити пoступ��к.
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питaЊa кOJe сe OднOсe нa 
приJeлaзнe и зaвршнe Oдрeдбe 
зaкOнa

дa ли стрaни држaвљaни мoгу oствaривaти 
прaвa у бих?

в��ћ j�� oбj��шњ��нo пр��вo стр��нoг држ��вљ��н�� д�� 
пoдн��с�� приj��ву з�� тр��ж��њ�� н��ст��лoг лиц�� – 
стр��нц��. 

чл��нoви пoрoдиц�� н��ст��лoг стр��нoг држ��вљ��н�� 
мoгу oств��рити oст��л�� пр��в�� утврђ��н�� oвим З��кoнoм 
искључивo н�� oснoву бил��т��р��лних спoр��зум�� кoj�� 
њихoв�� држ��в�� з��кључ�� с�� БиХ.

Н��пoстoj��њ�� oвих спoр��зум�� oн��мoгућ��в�� стр��н�� 
држ��вљ��н�� д�� oств��руjу пр��в�� прoпис��н�� oвим 
З��кoнoм. (примj��р)

Упис у мaтичнe књигe умрлих

ист��кoм рoк�� oд три гoдин�� oд д��н�� ступ��њ�� н�� 
сн��гу З��кoн�� o н��ст��лим лицим�� (т��чниj�� 17. 
нoв��мбр�� 2007. гoдин��) св�� eвидeнтирaнa н��ст��л�� 
лиц�� см��тр��ћ�� с�� умрлим и т�� лиц�� ћ�� служб��нo 
бити упис��н�� у м��тичн�� књиг�� умрлих.

Дo ист��к�� oвoг рoк�� чл��нoви пoрoдиц�� н��ст��лoг 
лиц�� кojи су у пoступку oств��рив��њ�� н��ких других 
пр��в�� (нпр. пр��в�� пo oснoву бoр��чкo-инв��лидск�� 
з��штит�� и сл.) су дужни пoкр��нути пoступ��к 
з�� прoгл��ш��њ�� н��ст��лoг лиц�� умрлим, ��кo тo 
з��хтиj��в�� з��кoн кojим с�� тo пр��вo р��гулиш��.

Н��кoн 17. нoв��мбр�� 2007. гoдин�� служб��ним 
oб��вj��шт��њ��м институт�� з��тр��жић�� с�� упис у 
м��тичну књигу умрлих у Oпштини у кojoj j�� билo 
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приj��вљ��нo мj��стo пр��бив��лишт�� н��ст��лoг лиц��. 
изуз��тнo, пoрoдиц�� мoгу з��хтиj��в��ти упис у књигу 
умрлих у мj��сту нoвoг бoр��вишт��/пр��бив��лишт�� 
пoрoдиц�� н��вoд��ћи oпр��вд��н�� р��злoг��.

и��кo н��дл��жни oрг��ни нису приступили 
ускл��ђив��њу з��кoн�� кojи ур��ђуj�� oвo пит��њ�� с�� 
З��кoнoм o н��ст��лим лицим��, чл��нoви пoрoдиц�� 
н��ст��лих лиц�� им��jу пр��вo д�� Зaхтjeв o у�пису� у� 
мaтичнe книгe у�мрлих у� мjeсту� нoвoг бoрaвиштa-
прeбивaлиштa упут�� н��дл��жнoj oпштинскoj 
служби (м��тични ур��д), уз мoгућнoст истoвр��м��нoг 
пoднoш��њ�� oб��виj��сти Mинист��рству з�� људск�� 
пр��в�� и избj��глиц��.
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инститУЦиJe кOJe сe фOрмирaJУ 
зaкOнOм

инститУт зa нeстaлa лиЦa

Oснив��њ�� институт�� з�� н��ст��л�� лиц�� БиХ j�� 
н��ст��лo к��o пoтр��б�� д�� држ��в�� БиХ испуни 
свoj�� oб��в��з�� пр��м�� пoрoдиц��м�� н��ст��лих лиц��. 
Oснив��њ�� институт�� и пр��нoс oвл��шћ��њ�� с�� 
��нтит��тских Koмисиj�� j�� услoв з�� ��лимин��циjу 
мoгућих дискримин��циj�� у прoц��су ��ксхум��циj�� 
и ид��нтифик��циj�� н��ст��лих лиц��, т�� ун��пр��ђ��њ�� 
и убрз��њ�� прoц��с�� тр��ж��њ�� н��ст��лих и њихoву 
ид��нтифик��циjу. 

Суoснив��чи институт�� з�� н��ст��л�� лиц�� су С��вj��т 
минист��р�� БиХ и ICMP (M��ђун��рoдн�� кoмисиj�� з�� 
н��ст��л�� лиц��). Kр��jњи д��тум к��д�� би институт 
мoр��o бити oп��р��тив��н, �� ��нтит��тск�� тиj��л�� 
укинут�� j�� 29. с��пт��мб��р 2006. гoдин��.

институт з�� н��ст��л�� лиц�� БиХ j�� н��дл��ж��н д��:
- прикупљ��, oбр��ђуj�� и сист��м��тизир�� инфoр-

м��циj�� o н��ст��лим лицим�� и o пoj��дин��чним и 
м��сoвним грoбниц��м��;

- успoст��ви ц��нтр��лну и j��динств��ну б��зу 
пoд��т��к�� o н��ст��лим лицим�� ЦeН, ��вид��нтир�� 
и oб��вj��шт��в�� пoрoдиц�� н��ст��лих лиц�� 
укључуjући и изд��в��њ�� пoтврд�� o н��ст��нку и 
ид��нтит��ту жрт��в��,

- прoн��л��зи, прoвj��р��в�� и oбиљ��ж��в�� лoк��лит��т�� 
м��сoвних и пoj��дин��чних грoбниц��;

- уч��ствуj�� у: искoп��в��њим�� и ��ксхум��циj��м�� из 
м��сoвних и пoj��дин��чних грoбниц��; ��с��н��циjи 
т��р��н��; ��утoпсиj��м��; ��нтрoпoлoшким oбр��д��м��; 
ид��нтифик��циj��м��; увиђ��jим�� н�� лицу мj��ст�� и 
другим р��дњ��м�� и пoступцим�� кojи с�� oднoс�� 
н�� н��ст��л�� лиц��;
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- с��р��ђуj�� с�� н��дл��жним oрг��ним�� вл��сти, 
укључуjући oрг��н�� пр��вoсуђ�� и другим 
oрг��низ��циj��м�� и M��ђун��рoдним кривичним 
судoм з�� бившу jугoсл��виjу (ICTY); с��р��ђуj�� 
с�� м��ђун��рoдним и дoм��ћим oрг��низ��циj��м�� и 
институциj��м�� кoj�� с�� б��в�� пит��њим�� н��ст��лих 
лиц��, пoс��бнo с�� M��ђун��рoдним кoмит��тoм 
Црв��нoг крст�� и Друштвoм Црв��нoг криж��/
крст�� Бoсн�� и Х��рц��гoвин�� у ск��ду с�� њихoвим 
м��нд��тoм; 

- пoдрж��в�� пoрoдиц�� н��ст��лих лиц�� и њихoв�� 
удруж��њ��, укључуjући и прoj��кт�� кoj�� 
пр��длoжи С��вj��тoд��вни oдбoр;

- прoвoди  истр��жив��њ�� и друг�� прoj��кт�� у 
в��зи с�� н��ст��лим лицим��; oрг��низир�� и пруж�� 
oбуку у oдгoв��р��jућим стручним oбл��стим��; 
чув�� пoсмртн�� oст��т��к�� дo њихoв�� кoн��чн�� 
пр��д��j�� пoрoдиц��м�� или дo укoп��; пруж�� пoмoћ 
пoрoдиц��м�� н��ст��лих лиц�� при с��хр��н��м�� 
њихoвих срoдник��;

- oсигур��в�� ср��дств�� из буџ��т�� и дoн��циj��;
- с��р��ђуj�� с�� н��дл��жним институциj��м�� Р��публик�� 

Хрв��тск��,  Р��публик�� Србиj��, Р��публик�� Црн�� 
Гoр�� и другим држ��в��м��, у скл��ду с�� в��ж��ћим 
з��кoним�� Бoсн�� и Х��рц��гoвин�� и м��ђун��рoдним 
спoр��зумим��;

- пруж�� р��спoлoжив�� пoд��тк�� н��дл��жним oрг��-
ним�� и институциj��м�� у скл��ду с�� в��ж��ћим 
з��кoним�� и прoписим��; oб��вj��шт��в�� j��внoст o 
р��зулт��тим�� истр��жив��њ�� и утврђ��ним чињ��-
ниц��м��; шири свиj��ст o хум��нoj дим��нзиjи 
тр��г��диj�� н��ст��лих лиц�� и њихoвих пoрoдиц�� 
и

- прoвoди св�� друг�� ��ктивнoсти у в��зи с�� 
тр��ж��њ��м и ид��нтифик��циjoм н��ст��лих лиц��.
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Oргaни упрaвљaњa институтa

Oрг��ни упр��вљ��њ�� институт�� су: Koл��гиj 
дир��ктoр��, Упр��вни oдбoр и Н��дзoрни oдбoр. 

Улoгa Удружeњa пoрoдицa нeстaлих лицa у 
рaду институтa.

Р��ди oств��рив��њ�� инт��р��с�� пoрoдиц�� н��ст��лих 
лиц��, у oквиру институт�� пoстojи С��вj��тoд��вни 
oдбoр у чиjи с��ст��в Упр��вни oдбoр, ув��ж��в��jући 
н��циoн��лну з��ступљ��нoст и р��внoпр��внoст 
спoлoв��, им��нуj�� ш��ст (6) пр��дст��вник��/ц�� 
пoрoдиц�� н��ст��лих лиц�� н�� п��риoд oд ч��тири 
гoдин��, �� н�� oснoву приj��длoг�� к��ндид��т�� кoj�� 
дoбиj�� oд р��гистрир��них удруж��њ�� пoрoдиц�� 
н��ст��лих, б��з пр��вo пoнoвнoг им��нoв��њ��.

С��вj��тoд��вни oдбoр пр��ти ��ктивнoсти институт��, 
с��вj��туj�� рукoвoд��ћ�� oрг��н�� институт��, прoмoвир�� 
рj��ш��в��њ�� прoбл��м�� н��ст��лих лиц�� и пр��дл��ж�� 
прoj��кт�� и инициj��тив�� р��л��в��нтн�� з�� р��д 
институт��. пр��дст��вници С��вj��тoд��внoг oдбoр�� мoгу 
присуствoв��ти, у свojству прoм��тр��ч��, сj��дниц��м�� 
Упр��внoг и Н��дзoрнoг oдбoр��. С��вj��тoд��вни oдбoр 
oдлук�� дoнoси кoнс��нзусoм.

фOнд зa пOмOћ пOрOдиЦaмa 
нeстaлих лиЦa

Фoнд с�� фoрмир�� oдлукoм Савјета минист��р�� 
БиХ. Сj��дишт��, н��чин фин��нсир��њ�� и упр��вљ��њ�� 
ср��дствим��, к��o и друг�� пит��њ�� у в��зи с�� р��дoм 
Фoнд��, р��гулишу с�� Спoр��зумoм кojи пoтписуjу 
С��вj��т минист��р�� БиХ, вл��д�� ��нтит��т�� и Брчкo 
Дистрикт��. Фoнд j�� с��мoст��лн�� упр��вн�� oрг��низ��циj�� 
кoj�� j�� з��дуж��н�� з�� oсигур��в��њ�� ср��дст��в�� у сврху 
р����лиз��циj�� пр��в�� чл��нoв�� пoрoдиц�� н��ст��лих лиц�� 
к��o штo су пр��вo н�� нoвч��ну пoтпoру, здр��вств��ну 
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з��штиту, пoмoћ удруж��њим�� пoрoдиц�� н��ст��лих 
лиц��, oбиљ��ж��в��њ�� мj��ст�� укoп��/искoп��в��њ�� 
н��ст��лих лиц�� и друг�� пр��в�� у скл��д�� с�� З��кoнoм 
o н��ст��лим лицим��. 

Фoндoм рукoвoди дир��ктoр кoj��г им��нуj�� С��-
вj��т минист��р��. Н��дзoр н��д р��дoм Фoнд�� врши 
Mинист��рствo фин��нсиj�� и тр��зoр�� БиХ и 
Канцеларија г��н��р��лнoг р��визoр�� фин��нсиjскoг 
пoслoв��њ�� институциj��м�� БиХ.

Ср��дств�� Фoнд�� кoj�� нису н��мj��њ��н�� з�� испл��ту 
нoвч��н�� пoтпoр�� р��спoр��ђуjу с�� и кoрист�� н�� 
oснoву Kрит��риj�� и лист�� приoрит��т�� з�� р��спoдj��лу 
ср��дст��в�� Фoнд��. 

Oв�� Kрит��риj�� пр��дл��ж�� дир��ктoр, �� oдoбр��в�� 
Oдбoр з�� р��спoдj��лу кojи с�� им��нуj�� н�� приj��длoг 
Удруж��њ�� пoрoдиц�� н��ст��лих лиц�� из БиХ.
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Година VIII, Уторак, 9. новембра 2004. године, Број 50

На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине, 
парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, 
на сједници представничког дома, одржаној 12. 
октобра 2004.године, и сједници Дома народа, 
одржаној 21. октобра 2004. године, усвојила је  

закон   
о несталим лиЦима  

ГЛАвА и - ОпШТЕ ОДРЕДБЕ

члан 1.  
(предмет Закона)  

Овим законом утврђују се принципи за унапређење 
процеса тражења, дефиниција несталог лица, 
начин вођења централне евиденције, остварења 
социјалних и других права чланова породица 
несталих лица, као и друга питања у вези са 
тражењем несталих лица из Босне и Херцеговине 
и у Босни и Херцеговини.  

Овај закон узима у обзир:  
•	 Конвенцију о спречавању и кажњавању злочина 

и геноцида (1948),  
•	 Женевске конвенције I-IV о заштити жртава 

рата (1949),  
•	 Допунске протоколе I-II (1977),  
•	 Европску конвенцију о заштити људских права 

и основних слобода (1950) и 13 Додатних 
протокола,  
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•	 Општи оквирни споразум за мир у Босни и 
Херцеговини (Анекс 7. члан III и V),члан III и V),  

•	 Конвенцију о правима дјетета (1989),  
•	 Међународни пакт о грађанским и политичким 

правима,  
•	 Декларацију UN-а о заштити свих лица од 

насилног или присилног нестанка (1992).  

члан 2.  
(Дефиниције)  

У смислу овог закона:  

1. Нестало лице је лице о којем породица нема 
никаквих вијести и/или је пријављено на 
основу поузданих информација као нестало 
лице усљед оружаног сукоба који се десио на 
територији бивше СФРЈ.  

     Овај закон односи се на лица нестала у периоду 
од 30. априла 1991. до 14. фебруара 1996. 
године.  

2. члан породице несталог лица је дијете рођено 
у браку или ван брака, усвојено дијете, као 
и пасторче које је нестало лице издржавало, 
брачни или ванбрачни партнер, родитељи (очух, 
маћеха), усвојилац, сестра и брат несталог 
лица које је нестало лице издржавало.  

3. поуздана информација је таква информација 
из које се основано може закључити да је 
одређено лице нестало.  

4. Минимум података подразумијева податке 
о имену и презимену лица, имену једног 
родитеља, мјесту и датуму рођења, односно 
само години рођења, претпостављеном мјесту и 
датуму, односно години нестанка и околностима 
нестанка.  

5. верификација подразумијева поступак провје-
ре вјеродостојности поднесене пријаве о 
нестанку лица или узимање нове изјаве или 
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идентификацију, односно провјеру идентитета 
несталог лица у оквиру свих познатих 
службених евиденција које су се водиле или се 
воде у Босни и Херцеговини.  

6. поступак одбијања нетачне пријаве подра-
зумијева достављање службеног обавјештења 
које садржи образложење разлога за одбијање 
верификације пријаве нестанка за неко лице 
од стране надлежног органа за верификацију 
пријаве о нестанку лица.  

7. идентификовано нестало лице је лице за које 
се у оквиру процеса идентификације поуздано 
утврди да пронађени посмртни остаци 
одговарају одређеном лицу у физичким или 
наслијеђеним или биолошким карактеристикама 
или се нестало лице појави живо. поступак 
идентификације спроводи се у складу са 
важећим законима у Босни и Херцеговини.  

8. Надлежне институције за тражење несталог 
лица су организације или институције, домаће 
или међународне, које имају утврђен мандат, 
односно надлежност за тражење несталих 
лица у/из Босне и Херцеговине, у складу са 
важећим прописима Босне и Херцеговине и 
међународним уговорима.  

9. потребу за издржавањем има члан породице 
несталог лица уколико није уживалац било 
којег права на основу којег се издржава као 
што су: права по основу социјалне заштите, 
пензијско-инвалидског осигурања, права из 
борачко-инвалидске заштите, приход по основу 
рада, самосталног обављања привредне или 
самосталне дјелатности и других прихода који 
се у складу са важећим законима сматрају 
издржавањем.  
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Глава II- одГоворност орГана 
власти У босни и херЦеГовини  

члан 3.  
(право да се зна)  

право чланова породице несталог лица је да 
сазнају за судбину несталих чланова породице и 
родбине, њихово боравиште/пребивалиште, или, 
ако су мртви, околности, узрок смрти и мјесто 
укопа, уколико је такво мјесто познато, и да добију 
посмртне остатке.  

члан 4.  
(Обавеза обезбјеђења информација)

  
У складу са чланом 3. овог закона, органи и 
институције Босне и Херцеговине, Федерације 
Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко 
Дистрикта Босне и Херцеговине, надлежни за 
одбрану, правосуђе, унутрашње послове, и 
други органи надлежни за тражење несталих 
лица, у Босни и Херцеговини и други ентитетски, 
кантонални и општински органи који у складу са 
својим надлежностима рјешавају случајеве у вези 
са нестанком лица из и у Босни и Херцеговини (у 
даљем тексту: надлежне власти у БиХ), обавезни 
су да пруже расположиве информације породицама 
несталих, надлежним институцијама за тражење 
несталих лица као и сву потребну помоћ која 
се односи на процес унапређења тражења и 
рјешавања случајева нестанка лица из/у Босни и 
Херцеговини.  

члан 5.
(Начин размјене информација)  

Надлежне власти у БиХ, на свим нивоима, у року 
од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона, 
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обавезне су да одреде надлежне органе, односно 
службенике који ће бити у обавези да сарађују са 
надлежним институцијама и органима за тражење 
несталих лица, удружењима породица и члановима 
породица несталих лица и пружање помоћи у 
остваривању права која припадају члановима 
породица несталих лица по основу овог и других 
важећих закона у Босни и Херцеговини.  

Надлежне власти у БиХ дужне су да, по основу 
ранијих и новоподнесених захтјева за доставу 
информација, прикупе и провјере све расположиве 
информације и чињенице, наводећи све изворе 
који су провјеравани приликом утврђивања таквих 
информација у вези са нестанком траженог лица и 
изврше увид у службену документацију и грађу у 
оквиру своје ресорне институције и о томе доставе 
писмену информацију подносиоцу захтјева и 
надлежним институцијама за тражење несталих 
лица.  

Одредбе Закона о управном поступку Босне и 
Херцеговине („Службени гласник БиХ”, број 
29/02) биће примјењиве на захтјев за добијање 
информација, укључујући и одредбе о роковима 
за улагање жалбе на незадовољавајући одговор 
или покретање управног спора због ћутања 
администрације.  

Свака нова информација која може олакшати 
тражење или идентификацију несталог лица мора 
се накнадно прихватити и истражити.  

Службеници који имају дужности у вези са 
тражењем несталог лица не могу обављати 
ову дужност ако су чланови управних и других 
одбора, извршних органа, политичких партија или 
политички ангажовани представници и не смију 
слиједити инструкције политичких партија.  
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члан 6.  
(Обавезност размјене и сарадње)  

Надлежне власти у БиХ обавезне су међусобно да 
размјењују информације које се односе на процес 
тражења и утврђивања судбине и идентитета 
несталих лица.  

С циљем унапређења процеса тражења, надлжене 
власти у БиХ посебно сарађују са Међународним 
комитетом Црвеног крста (МКЦК), Међународном 
комисијом за нестала лица (ICMP), институтом за 
нестала лица и Друштвом црвеног крста/крижа 
БиХ, у складу са њиховим мандатима.  

члан 7.  
(институт за нестала лица)  

С циљем унапређења процеса тражења несталих 
лица и ефикасније идентификације посмртних 
остатака несталих лица, оснива се институт за 
нестала лица Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
институт), као независна институција за тражење 
несталих лица у/из Босне и Херцеговине.  

Суоснивач института може бити и међународна 
организација.  

Начин оснивања и преузимања улоге суоснивача 
и утврђивање ближе надлежности, начина 
финсирања института, у складу са овим и другим 
законима БиХ, регулисаће се Споразумом о 
оснивању који закључују суоснивачи.  

У складу са овим и другим важећим законом, институт 
је правно лице које се региструје као институција 
Босне и Херцеговине на коју се, у складу са овим 
законом, преносе управна овлаштења за обављање 
послова у вези са процесом, тражења несталих 
лица и издавања одговарајућих исправа.  
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Радни однос запослених у институту регулише 
се у складу са важећим законом о раду који се 
примјењује на институције Босне и Херцеговине.  

Глава III - статУс несталоГ лиЦа  

члан 8.  
(подношење пријаве за тражење) 

 
Захтјев/пријава (у даљем тексту: пријава) за 
тражење несталог лица, у складу са овим законом, 
подноси се институту.  

пријаву за несталог држављанина Босне и 
Херцеговине може да поднесе било који члан 
породице несталог лица, као и друга лица или 
институције уколико могу презентовати минимум 
података о идентитету несталог лица, у складу са 
чланом 2. овог закона.  

пријаву за тражење страних држављана, у складу 
са овим законом, могу да поднесу и страни 
држављани под истим условима као и држављани 
Босне и Херцеговине, ако нестала лица:  

а) нису имала држављанство Босне и Херце-
говине, али су имала пријављено, боравиште/
пребивалиште на територији Босне и Хер-
цеговине;  

б) нису имала пријављено боравиште/преби-
валиште на територији Босне и Херцеговине, 
ако подносилац може да пружи поуздане 
информације да се нестанак десио на територији 
Босне и Херцеговине.  

Све пријаве о нестанку било којег лица, поднесене 
до ступања на снагу овог закона, под условом да 
садрже минимум потребних података, сматраће 
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се одговарајућим и поднесеним у складу са овим 
законом.  

У случају када не постоји минимум потребних 
података, лице које је поднијело пријаву биће 
контактирано у разумном року ради обезбјеђења 
додатних информација.  

члан 9.  
(престанак статуса)  

Статус несталог лица престаје даном идентификације, 
а поступак тражења несталог лица се закључује.  

поступак тражења неће се обуставити у случају 
када је нестало лице проглашено умрлим а његови 
посмртни остаци нису пронађени.  

Глава IV - права чланова породиЦе 
несталих лиЦа

члан 10.  
(Забрана дискриминације)  

Остваривање права за чланове породица несталих 
лица, утврђених овим законом и другим законима 
у Босни и Херцеговини, надлежне власти у БиХ 
дужне су да обезбиједе под једнаким условима, 
независно од тога да ли је нестало лице било 
припадник оружаних снага или цивил, без било 
којег вида дискриминације укључујући пол, расу, 
боју коже, језик, вјероисповијест, политичке и 
друге ставове, национално и социјално поријекло, 
припадност националној мањини, имовински 
статус, доб, менталну или физичку инвалидност, 
статус који се стиче рођењем или неки други 
статус.  
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члан 11.
(право на новчану потпору)  

У складу са овим законом, чланови породице 
несталих лица из члана 2. став 2. овог закона, које 
је нестало лице издржавало и који имају потребу 
за издржавањем, стичу право на мјесечну новчану 
накнаду (у даљем тексту: новчана накнада).  

члан 12.
(Критеријуми за кориштење новчане накнаде)  

Новчана накнада је непреносиво лично право.  
Новчана накнада не може бити кориштена 
истовремено са другом основом за издржавање.  
У складу са овим законом, корисници могу да 
изаберу кориштење повољнијег права.  

избор повољнијег права корисник може да остварује 
и након окончања поступка идентификације или 
проглашења несталог лица умрлим.  

право на новчану накнаду остварује се од дана 
ступања на снагу овог закона.  

Лица која нису до ступања на снагу овог закона 
поднијела пријаву за тражење несталог лица ово 
право остварују од дана подношења пријаве.  

члан 13.  
(Утврђивање износа новчане накнаде)  

Основица за обрачун мјесечне новчане накнаде је 
износ од 25% просјечно исплаћене плате у Босни 
и Херцеговини за претходно тромјесечје, који се 
обрачунава појединачно за сваког корисника (у 
даљем тексту: основни износ).  
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висина новчане накнаде одређује се према 
сљедећим критеријумима:  

а) свако дијете брачно/ ванбрачно/усвојеник/
пасторак има право на основни износ;  

б) вјенчани или невјенчани брачни друг има право 
на основни износ;  

ц) родитељи нестале особе имају право сваки на 
1/2 основног износа;  

д) родитељи са двоје и више нестале дјеце 
(убрајају се усвојеник /ца и пасторак / ка) имају 
право на увећање основног износа новчане 
накнаде за 15%.  

е) усвојиоци користе право на новчану накнаду 
исто као родитељи под ц) и д) што искључује 
билошке родитеље;  

ф) очух или маћеха 1/2 основног износа дијеле 
са другим родитељем са којим живе у брачној 
заједници само ако су живјели у заједничком 
домаћинству са несталом особом а истовремено 
биолошки родитељ има право на другу половину 
основног износа новчане накнаде;  

г) брат и сестра имају право на 1/2 основног 
износа.  

члан 14.  
(престанак права на новчану накнаду)  

права на новчану накнаду престаје:  

а) завршетком редовног школовања или 
склапањем брака дјетета, усвојеника, пасторка, 
брата, сестре;  

б) склапањем брачне или ванбрачне заједнице 
супружника,  

ц) смрћу корисника,  
д) запослењем,  
е) избором кориштења другог повољнијег права.  
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члан 15.  
(Оснивање Фонда за нестала лица)  

У сврху обезбјеђења средстава и реализације 
права чланова породице несталих лица формира 
се Фонд за помоћ породицама несталих лица у 
Босни и Херцеговини (у даљем тексту: Фонд).  

Одлуку о оснивању Фонда, у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу овог закона, доноси Савјет 
министара Босне и Херцеговине.  

Сједиште, начин финансирања, управљање, као и 
друга питања у вези са радом Фонда, регулисаће 
се Споразумом који ће потписати Савјет министара 
Босне и Херцеговине, влада Федерације Босне и 
Херцеговине, влада Републике Српске и влада 
Брчко Дистрикта БиХ у року од 30 дана од дана 
ступања на снагу одлуке из става 2. овог члана.  

поред буxета, приходи Фонда могу да буду средства 
из донација, поклона, завјештања и других видова 
помоћи од стране домаћих и међународних правних 
и физичких лица, што се ближе уређује Споразумом 
из става 3. овог члана.  

члан 16.  
(Спровођење поступка за остваривање права на 

новчану накнаду)  

Захтјев за новчану накнаду подноси се путем 
надлежног органа за питања социјалне заштите у 
општини пребивалишта (у даљем тексту: надлежни 
орган општине), односно Брчко Дистрикта Босне 
и Херцеговине, који, у складу са овим законом, 
у року не дужем од 30 дана обрађује захтјеве, 
комплетира предмете и доставља их на рјешавање 
и потврђивање Фонду.  
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Ради праћења примјене овог закона и размјене 
информација, преглед (списак) обрађених 
предмета надлежни орган општине доставља 
надлежним ентитетским, односно кантоналним 
министарствима за питања социјалне заштите. 
 
Фонд ће, у складу са овим законом, најкасније 30 
дана по формирању, донијети, упуство којим ће 
прописати форму захтјева и рјешења и утврдити 
списак одговарајућих исправа које се прибављају 
у сврху остваривања права на новчану накнаду.  

члан 17.  
(Рјешење о утврђивању права  

на новчану накнаду)  

У року који не може бити дужи од 60 дана, доноси се 
рјешење о додјели или одбијању права на новчану 
накнаду од стране одговарајуће службе Фонда. 
 
Материјалне и процесне одредбе Закона о управном 
поступку Босне и Херцеговине („Службени гласник 
БиХ”, број 29/02) биће примијењене на рјешење о 
одбијању и додјели новчане накнаде, укључујући 
и одредбе о роковима за улагање жалбе на 
незадовољавајући одговор или покретање управног 
спора због ћутања администрације.  

Незадовољна странка изјављује жалбу у року од 
15 дана по пријему рјешења Жалбеном савјету 
Савјета министара Босне и Херцеговине.  

против другостепеног рјешења органа из става 3. 
овог члана незадовољна странка може да покрене 
управни спор пред Судом Босне и Херцеговине.  

Незадовољна странка, у складу са Законом о 
управном поступку БиХ, може да улаже ванредне 
правне лијекове пред Апелационим вијећем Суда 
Босне и Херцеговине.  
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члан 18.  
(Остала права чланова породице несталих) 

 
Ако није окончан поступак проглашења несталог 
лица умрлим, над имовином која је у власништву 
или посједу несталог лица, у складу са важећим 
законима Босне и Херцеговине, члан породице, 
или ако истог нема, активно легитимисана лица или 
институција имају право да затраже привремено 
управљање имовином несталог лица.  

Нужне/основне трошкове сахране/укопа иденти-
фикованих и неидентификованих лица обезбјеђују, 
у складу са важећим прописима, надлежни органи 
Федерације Босне и Херцеговине, Републике 
Српске и Брчко Дистрикта БиХ.  

У погледу остваривања права на школовање и 
запошљавање, под једнаким условима, дјеца 
несталих лица имају право приоритета. Остварење 
приоритета надзиру надлежни инспекцијски органи 
у Федерацији Босне и Херцеговине, Републици 
Српској и Брчко Дистрикту БиХ.  

издржавани чланови породице несталих лица, који 
не остварују право на здравствену заштиту по било 
ком другом основу, имају право на здравствену 
заштиту и друга права у вези са здравственим 
обезбјеђењем у обиму који је прописан за 
запослене осигуранике.  

Ради остваривања права на здравствену заштиту, 
у року од 90 дана од дана ступања на снагу 
овог закона, Федерација Босне и Херцеговине, 
Република Српска и Брчко Дистрикт БиХ, у 
оквиру одговарајућих прописа, утврдиће начин 
остваривања овог права.  
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права утврђена у складу са овим законом признају 
се од дана ступања на снагу овог закона.  

члан 19.  
(Удружења несталих лица)  

Надлежне власти у БиХ, у складу са овим законом, 
имају обавезу да захтјеве за финансијску и 
техничку помоћ савеза/удружења породица 
несталих лица приоритетно размотре и према 
финансијским могућностима додијеле помоћ ако 
понуђени програми или пројекти испуњавају 
прописане критеријуме за додјелу помоћи.  

члан 20.  
(Обиљежавање мјеста укопа и ископавања 

несталих лица)  

породице несталих лица или њихова удружења 
могу да затраже да се мјеста укопа и ископавања 
(појединачна или заједничка мјеста) обиљеже, без 
обзира на број жртава, односно несталих лица.  

Обиљежавање мјеста укопа и ископавања реализује 
се након што надлежни орган за тражење несталих 
лица изда увјерење - потврду да је на предложеном 
локалитету за обиљежавање извршено ископавање 
тијела, односно да је постојала гробница.  

На основу документа из става 2. овог члана, 
надлежни орган општине издаће одговарајуће 
дозволе за постављање спомен плоче или другог 
одговарајућег обиљежја.  

У складу са овим законом, изглед обиљежја или 
спомен плоче, финансирање и друга питања 
регулишу се правилником о обиљежавању мјеста 
укопа и ископавања несталих лица (у даљем 
тексту: правилник).  
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Министарство за људска права и избјеглице Босне 
и Херцеговине, у консултацији са надлежним 
министарствима Федерације БиХ, Републике 
Српске, Брчко Дистрикта БиХ и представницима 
удружења породица несталих лица, усагласиће, у 
року од 60 дана од дана ступања на снагу овог 
закона, приједлог правилника и доставити га на 
усвајање Савјету министара Босне и Херцеговине.  

Глава V - евиденЦије о несталим 
лиЦима  

члан 21.  
(Формирање централне евиденције)  

Централна евиденција несталих лица у Босни и 
Херцеговини (у даљем тексту: ЦЕНБиХ) укључиће 
све евиденције несталих лица које су се до 
сада водиле или се и даље воде на локалним и 
ентитетским нивоима, код удружења породица 
несталих лица, других удружења грађана и код 
служби тражења организација Црвеног крста у 
БиХ, у складу са њиховим мандатом.  

подаци који се воде о несталим лицима у 
оквиру међународних организација које дјелују 
у складу са својим мандатима, а примјењујући 
принцип повјерљивости, укључују се у Централну 
евиденцију на основу споразума који са њима 
закључује институт.  

Обједињавањем евиденција из става 1. и 2. овог 
члана, формира се и комплетира Централна 
евиденција несталих лица у Босни и Херцеговини.  
У оквиру института за нестала лица Босне и 
Херцеговине, одређује се надлежни стручни 
орган за вођење Централне евиденције несталих 
лица у Босни и Херцеговини и обезбјеђују мјере 
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за заштиту података што се детаљније регулише 
оснивачким актом института.  

члан 22.  
(Начин прикупљања и кориштења података)

  
ЦЕНБиХ је збирка појединачних евиденција 
о несталим лицима из/у Босни и Херцеговини 
које укључују релевантне податке о идентитету 
несталог лица, мјесту и околностима нестанка, као 
и друге информације које су важне за утврђивање 
идентитета и тражење несталог лица.  

Сви подаци који се уносе у ЦЕНБиХ подлијежу 
верификацији која подразумијева провјеру 
вјеродостојности пријаве и упоређивање са свим 
службеним евиденцијама које се воде или су се 
водиле у Босни и Херцеговини.  

Захтјев за провјеру и упоређивање података 
о несталом лицу ради верификације са другим 
службеним подацима има приоритет у рјешавању 
од стране надлежног органа.  

верификацију и унос раније прикупљених података 
о несталим лицима у ЦЕНБиХ надлежни орган 
треба да заврши најкасније у року од годину дана 
од дана оснивања института.  

Само верификована пријава/захтјев може да 
буде основ за остваривање права по основу овог 
закона.  

члан 23.  
(Заштита података)  

подаци из ЦЕНБиХ доступни су свим нивоима власти 
у складу са утврђеним правилима и стандардима 
за заштиту података.  
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правила, односно начин руковођења базом, унос, 
размјена, кориштење података, а посебно начин 
верификације, ближе се уређују правилником 
о Централној евиденцији несталих лица БиХ (у 
даљем тексту: правилник о ЦЕНБиХ).  

правилник из става 2. овог члана доноси институт, 
уз сагласност оснивача института, најкасније 30 
дана од дана оснивања института.  

Сарадња са другим надлежним органима у БиХ 
који располажу подацима који су од значаја за 
тражење несталих лица регулише се путем посебног 
споразума којим се утврђује начин сарадње и сва 
остала важна питања.  

Лица која су укључена у управљање и руковање 
личним подацима, који су везани за повјерљиве 
податке о билошким, насљедним, физичким, 
генетским особинама, медицинским подацима о 
несталом лицу, обавезна су чувати повјерљивост 
података и са њима поступати према утврђеним 
правилима о заштити таквих података, односно 
у складу са Законом о заштити личних података 
(„Службени гласник БиХ”, број 32/01).  

правила заштите података детаљније ће бити 
уређена правилником из става 2. овог члана.  
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Глава VI - надзор  

члан 24.  
(Надзор)  

Надзор над спровођењем овог закона врши 
Министарство за људска права и избјеглице БиХ. 
 
Фонд за нестала лица ће једном годишње поднијети 
извјештај представничком дому и Дому народа 
парламентарне скупштине Босне и Херцеговине. 

 Глава VII- казнене одредбе  

члан 25.  

Новчаном казном од 200,00 КМ до 1.000,00 КМ 
казниће се за прекршај:  

(1) службеник који онемогући приступ инфор-
мацијама члану породице несталог лица или 
институцији надлежној за тражење несталих 
лица (члан 5),  

(2) службеник који без оправданог разлога за-
држава или отежава да се тражена информација 
достави на увид члану породице несталог 
лица или институцији надлежној за тражење 
несталих лица (члан 5),  

(3) службеник који достави нетачне и неажурне 
податке на основу којих је онемогућено или 
отежано тражење несталих лица (члан  5).  

Новчаном казном од 500,00 КМ до 5.000,00 КМ 
казниће се за прекршај институција или надлежни 
орган који:  

(1) не дозволи приступ информацијама члану 
породице несталог лица или институцији 
надлежној за тражење несталих лица (члан  4),  
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(2) који омогући дискриминацију по било којем основу 
чланова породице несталог лица (члан 10).  

Свако кршење овог закона, а посебно оно 
која се односи на злоупотребу, манипулисање 
подацима, одавање заштићених података и сл., 
подлијеже санкцијама у складу са кривичним 
законима, законом о прекршајима и законима из 
области управе, законом о слободном приступу 
информацијама и другим законима који су важећи 
на територији Босне и Херцеговине.  

Глава VIII- прелазне  
и завршне одредбе  

члан 26.  
(Остваривање права страних држављана)  

чланови породице несталих страних држављана 
право по основу несталости могу остварити 
само у складу са билатералним споразумом који 
њихове државе поријекла закључе са Босном и 
Херцеговином.  

члан 27.  
(Упис у матичне књиге умрлих)  

Три године по ступању на снагу овог закона, лица 
евидентирана као нестала у периоду од 30. априла 
1991. до 14. фебруара 1996. године, а чији је 
статус несталости верификован у оквиру Централне 
евиденције несталих лица Босне и Херцеговине, 
имају се сматрати умрлима те ће се та чињеница 
службено евидентирати у матичне књиге умрлих.  
На основу службеног обавјештења института, смрт 
несталог лица евидентира се у матичну књигу 
умрлих у општини у којој је било пријављено мјесто 
пребивалишта несталог лица до почетка рата.  
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изузетно, породица може захтијевати упис у књигу 
умрлих у мјесту боравишта породице, уз навођење 
разлога за такав упис.  

Надлежне власти Федерације Босне и Херцеговине, 
Републике Српске и Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине, у складу са ставом 1. овог члана, у 
року од 90 дана од дана ступања на снагу овог 
закона, усагласиће одговарајуће законе у сврху 
уписа несталих лица у периоду који наводи овај 
закон у матичне књиге умрлих.  

члан 28.  
(подношење пријава до оснивања института)  

Док не буде основан институт, пријава за тражење 
несталих лица подноси се надлежним институцијама 
за тражење несталих лица у складу са њиховим 
надлежностима и мандатима.  

члан 29.  
(издавање потврда или увјерења о статусу 

несталости)  

издавање потврде или увјерења о статусу несталог 
лица на основу којег ће се остваривати право 
на новчану накнаду, до формирања института и 
ЦЕНБиХ, утврдиће се привременом инструкцијом 
Министарства за људска права и избјеглице.  

члан 30.  
(предност у примјени)  

Овај закон има предност у односу на остале законе 
у БиХ, а који ни на који начин не могу ограничавати 
примјену овог закона.  
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члан 31.  
(Ступање на снагу закона)  

Овај закон ступа на снагу осам дана по објављивању 
у „Службеном гласнику БиХ”.  

пС БиХ број 109/04 
21. октобра 2004. године 

Сарајево  
предсједавајући 

представничког дома 
парламентарне скупштине БиХ 

мартин рагуж, с. р.  
предсједавајући 

Дома народа 
парламентарне скупштине БиХ 

Горан милојеви�, с. р.  
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споразУм  о преУзимаЊУ УлоГе 
сУоснивача за инститУт за нестала 

лиЦа босне и херЦеГовине

СaвjeT МиНиСТАРА БОСНЕ и ХЕРЦЕГОвиНЕ
и

МЕЂУНАРОДНА КОМиСиЈА ЗА НЕСТАЛА ЛиЦА
(у даљем тексту: стране потписнице)

иМАЈУћи на уму обавезе које су надлежне 
институције власти Босне и Херцеговине преузеле 
Општим оквирним споразумом за мир за Босну и 
Херцеговину, 

УвАЖАвАЈУћи потребу разрјешења судбине не-
сталих лица без дискриминациије по основу 
етничке припадности, пола, расе, језика, вјере, 
политичког или другог мишљења, социјалног 
поријекла, имовинског стања или улоге у оружаним 
сукобима или другим непријатељствима или других 
околности,

пРЕпОЗНАЈУћи неодложност доношења и прово-
ђења политичких и правних рјешења како би се 
убрзао процес давања релевантних информација 
породицама несталих лица,

иДЕНТиФиКУЈУћи потребу  упознавања јавности 
са хуманом димензијом трагедије несталих лица, 
те подстицања разумијевања људских вриједности 
на којима се друштво темељи,
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ДОпРиНОСЕћи развоју стручних институција које 
ће помоћи унапређењу тражења несталих лица и 
откривању истине о судбини несталих лица,

СТвАРАЈУћи основе за развој института за 
нестала лица Босне и Херцеговине као тијела за 
умрежавање и стварање партнерства у Босни и 
Херцеговини и региону;

пОШТУЈУћи  Закон о несталим лицима Босне и 
Херцеговине, и

У ЦиЉУ разрјешења судбине несталих лица из 
Босне и Херцеговине и у Босни и Херцеговини кој�� 
су нестал�� у периоду 30.04.1991-14.02.1996 г. 
(рок утврђен Законом о несталим лицима БиХ) кроз 
ефикасније: лоцирање несталих лица, ексхумацију, 
чување посмртних остатака, ��ксп��ртизу и��ксп��ртизу и 
идентификацију, прикупљање, обраду и заштиту 
података, вођење евиденције и обавјештавање, 
као и финансирање потреба института за нестал��  
лиц�� Босне и Херцеговине, стране потписнице  
ДОГОвОРиЛЕ СУ СЕ КАКО СЛиЈЕДи:

члан 1.

Стране потписнице овог споразума, С��вj��т 
министара Босне и Херцеговине и  Међународна 
комисија за нестала лица, постају суоснивачи 
института за нестала лица Босне и Херцеговине 
(у даљем тексту: институт) са једнаким правима 
и обавезама, осим ако се другачије не уреди овим 
документом.

члан 2.
(Сједиште)

Стране потписнице су сагласне да сједиште 
института буде у Босни и Херцеговини у Сарајеву.
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институт има својство правног лица, печат и 
штамбиљ чији изглед и облик посебном одлуком 
утврђује надлежни орган института.

име и грб Босне и Херцеговине биће кориштени 
за печат и штамбиљ института у складу са  
одговарајућим законом Босне и Херцеговине. 

члан 3.
(Регистрација)

Стране потписнице су сагласне да се институт 
који је регистрован у Кантоналном суду Сарајево, 
пререгиструје у складу са важећим законима 
Босне и Херцеговине и овим споразумoм, под 
именом институт за нестале особе/лица Босне и 
Херцеговине као самостална, независна и стручна 
институција од јавног интереса, којој се повјеравају 
овлаштења утврђена Законом о несталим лицима 
Босне и Херцеговине и овим спoр��зумoм .

члан 4.
(Надлежности)

Стране потписнице су сагласне да је институт 
надлежан да:
-   прикупља, обрађује и систематизује инфор-

мације о несталим лицима, о појединачним и 
масовним гробницама;

-	 успоставља централну и јединствену базу 
података о несталим лицима, евидентира и 
обавјештава породице несталих укључујући 
и издавање потврда о нестанку и идентитету 
жртава, у складу са Законом о несталим лицима 
(�Службени гласник БиХ»�, број 50/04);

-	 проналази, провјерава и обиљежава локалитете 
масовних и појединачних гробница;

-	 учествује у ископавањима и ексхумацијама из 
масовних и појединачних гробница;
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-	 учествује у асанацији терена;
-	 учествује у аутопсијама;
-	 учествује у антрополошким обрадама;
-	 учествује у идентификацијама;
-	 учествује у увиђајима на лицу мјеста и другим 

радњама и поступцима који се односе на 
нестала лица;

-	 сарађује са надлежним органима власти, 
укључујући органе правосуђа и другим 
организацијама и Међународним кривичним 
судом за бившу Југославију (ICTY);

-	 сарађује са међународним и домаћим 
организацијама и институцијама које се 
баве питањима несталих лица, посебно са 
M��ђун��рoдним кoмит��тoм Црв��нoг крст�� 
и Друштвом црвеног крижа/крста Босне и 
Херцеговине у скаду са њиховим мандатом; 

-	 подржава породице несталих лица и њихова 
удружења, укључујући и пројекте које 
предложи Савјетодавни одбор;

-	 проводи  истраживања и друге пројект�� у вези 
са несталим лицима;

-	 организује и пружа обуку у одговарајућим 
стручним областима;

-	 чува посмртне остатаке до њихове коначне 
предаје породицама или укопа;

-	 пружа помоћ породицама  несталих лица при 
сахранама њихових сродника;

-	 осигурава средства из буџета и донација;
-	 сарађује са надлежним институцијама Републике 

Хрватске и Државне заједнице Србије и Црне 
Горе и другим државама, у складу са важећим 
законима Босне и Херцеговине и међународним 
споразумима;

-	 пружа расположиве податке надлежним 
органима и институцијама у складу са важећим 
законима и прописима;

-	 обавјештава јавност о резултатима истраживања 
и утврђеним чињеницама;
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-	 шири свијест о хуманој димензији трагедије 
несталих особа и њихових породица и

-	 проводи све друге активности у вези са 
тражењем и идентификацијом несталих лица.

институт ће доприносити даљем усавршавању 
постојећих правила и стандарда који су на снази у 
Босни и Херцеговини и који се односе на нестала 
лица.

члан 5.
(Организација рада института)

Стране су сагласне да се институт организује на 
сљедећим принципима: 

��) институт представља јединствену институцију 
која дјелује на територији Босне и 
Херцеговине.

б) поред сједишта, институт ће имати и подручне 
уреде/канцеларије у Бањој Луци, Мостару и 
Тузли,  као и другдје, уколико се з�� то укаже 
потреб��. 

Надлежност  подручних канцеларија/уреда, које 
ће ближе бити дефинисане правилником су: 
чување посмртних остатака до коначне предаје 
породицама или до укопа, запримање захтјева 
за тражење несталих, те учествовање у 
ажурирању централне евиденције, учествовање 
у ексхумацијама, прегледима, аутопсијама 
и идентификацији, издавању потребних 
докумената породицама, пружање адекватне 
помоћи и  остваривање других видова сарадње  
с породицама.

ц)  почетни састав особља  института ће бити 
преузет из састава особља запосленог у 
Комисији за тражење несталих лица Федерације 
БиХ и Канцеларији Републике Српске за 
тражење заробљених и несталих лица, на 
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основу стручне спреме, релевантног радног 
искуства и на начин који уважава националну 
заступљеност (17Б+12С+7 Х) и равноправност 
полова, чији ћ�� коначан број и сатсав утврдити 
Колегиј директора института.

д) Статутом и правилником о унутрашњој органи-
зацији института биће одређена овлаштења 
Колегија директора, структура, надлежности, 
састав, начин рада, управљање, и међусобни 
односи организационих јединица и сва друга 
питања од значаја за рад  института.

��) Број стално запослених радника/ца у институту 
биће дефинисан правилником о унутрашњој 
организацији рада и рационално одређен.

ф) плате и остала примања запослених у институту 
регулишу се уговором о раду.

институт има Статут и друге основне опште акте 
у складу са важећим законодавством, о чему 
сагласност дају суоснивачи. 

члан 6.
(Органи управљања институтом)

Стране су сагласне да органи управљања, 
руковођења и надзора у институту буду: 

а) Управни одбор, 
б) Колегијум директора 
ц) Надзорни одбор

Органи из претходног става овог члана именују 
се у складу са својим стручним квалификацијама 
и у складу са Уставом Босне и Херцеговине,  
при  чему ће се осигурати једнака заступљеност 
конститутивних народа Босне и Херцеговине.

предсједник/ица Управног и Надзорног одбора 
и предсједавајући/а Колегија директора не могу 
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бити из истог конститутивног народа у Босни и 
Херцеговини.

чланови/ице Управног и Надзорног одбора инсти-
тута биће именовани/�� одлуком суоснивача на 
основу јавног конкурса.

чланови/ице Управног и Надзорног одбора инсти-ице Управног и Надзорног одбора инсти-
тута биће бирани/�� јавним конкурсом. Конкурс 
ће провести Конкурсна комисија коју именују 
суоснивачи уз консултацију са ентитетским 
владама и владом Брчко Дистрикта.

Комисија ће вршити избор рангирањем већег 
броја кандидата од броја који се бира, у складу 
са њиховим квалификацијама, учешћем у јавном 
и научном раду у области људских права и другим 
критеријима које Kомисији дају суоснивачи, прије 
објављивања јавног конкурса.

чланови Управног и Надзорног одбора бирају 
предсједаваjућег/у Управног и Надзорног одбора 
избором из свог састава.

З�� дoнoш��њ�� oдлук�� кoнс��нзусoм н��oпхoд��н j�� 
квoрум oд н��jм��њ�� j��днoг пр��дст��вник�� св��кoг oд 
кoнститутивних н��рoд�� Бoсн�� и Х��рц��гoвин��.

члан 7.
(Управни одбор)

Управни одбор има шест (6) чланова/ица који/�� се 
именују на период од четири године и не могу бити 
поново именовани.

чланови/ице Колегија директора не могу бити 
чланови/ице Управног одбора.
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чланови/це Управног одбора доносе одлуке 
консензусом.

Управни одбор института  надлежан је за:

-	 доношење Статута института;
-	 именовање и разрјешење чланова/ца Колегија 

директора 
-	 утврђивање годишњих програма рада;
-	 доношење финансијских планова и усвајање 

годишњег обрачуна;
-	 доношење правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији послова 
и других општих аката утврђених овим 
протоколом, Статутом и другим законима Босне 
и Херцеговине;

-	  усмјеравањ��, контролу и оцјењив��њ�� рада 
чланова/ица Колегија директора/ица;

-	 све друге послове у складу са законом и 
Статутом института;

-	 подношење извјештаја Суоснивачима најмање 
једном годишње, као и на захтјев Суоснивача.

За разлику од наведеног у ставу 1. овог члана, три 
члана/иц�� које номинује Међународна комисија 
за нестала лица (ICMP) у првом саставу, биће 
именовани на период од двије године, а три 
члана које номинује С��вj��т  министара БиХ биће 
именовани на период од четири године. 

Суоснивачи одлуку о именовању свих шествању свих шест 
кандидата доносе консензусом.

члан 8.
(Колегиј директора)

Колегиј директора чине три (3) члана/иц�� које 
именује и разрјешава Управни одбор института 
на основу јавног конкурса а на основу стручних 
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квалификација и релеватног радног искуства на 
период од четири (4) године.

чланови Kолегија директора ротирају се на 
позицији предсједавајућег Колегија директора 
сваких осам (8) мјесеци.

Колегиј директора руководи институтом и посебно 
је одговоран за организовање, руковођење и 
представљање института, за законитост рада и 
извршавање одлука Управног  одбора института.

Начин руковођења институтом уређуј�� се Статутом  
и другим актима института. 

Колегиј директора доноси одлуке консензусом.

члан 9.
(Надзорни одбор)  

Надзорни одбор  института има три (3) члана/це.

предсједавајући и чланови/иц�� Надзорног одборави/иц�� Надзорног одбора 
именују се на период од четири године и не могу 
бити поново именовани.  

Надзорни одбор доноси одлуке консензусом.

Надзорни одбор института:

-	 разматра извјештаје о финансијском пословању  
института;

-	 разматра годишњи извјештај о пословању и 
годишњи обрачун;

-	 разматра и  провјерава уредност и законитост 
вођења рачуноводствених књига;

-	 извјештава cуосниваче, Управни одбор и 
Колегиј директора о резултатима надзора, 
једном годишње, а по потреби и чешће.
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члан 10.
(Оснивање Савјетодавног одбора и других тијела)

Стране су сагласне  да Управни обор института 
може оснивати стручне и друге органе у складу 
са овим спoр��зумoм, Статутом института и другим 
важећим законима у  Босни и Херцеговини.

Ради остваривања интереса породица несталих 
лица, у оквиру института  формира се Савјетодавни 
одбор у чији састав се  именују представници/це 
породица несталих лица на период од (4) четири 
године.

чланови Савјетодавног одбора не могу бити поново 
именовани.
 
Савјетодавни одбор чини шест(6) чланова/ц�� 
које именује Управни одбор на основу приједлога 
кандидата/кињ�� које добије од регистрованих 
удружења породица несталих лица у Босни и 
Херцеговини, уважавајући националну заступљеност 
на нивоу Босне и Херцеговине, и укључујући  
равноправност полова. 

Савјетодавни  одбор прати активности института, 
савјетује руковод��ћ�� органе института, промовише 
рјешавање проблема несталих лиц�� и предлаже 
пројекте и иницијативе релевантне за рад 
института.

представниц/ц�� Савјетодавног одбора могу 
присуствoвати, у својству проматрача,  сједницама 
Управног и Надзорног одбора у складу са Статутом 
и другим актима института.

Савјетодавно тијело одлуке доноси консензусом.
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члан 11.
(Финансирање института)

Стране су сагласне да ће  у складу са својим 
могућностима, правилима и  мандатом обезбјеђивати 
средства за нормално функционисање института.

почетна средстава за финансирање института 
планирају се на основу садашњих издвајања које 
обезбјеђују суоснивачи за рад  органа од којих 
надлежност преузима институт.

власти Босне и Херцеговине обезбјеђују средства 
за рад института из Буџета заједничких институција 
БиХ.

Укoликo у тoку т��кућ�� буџ��тск�� гoдин�� институт 
з��пoчн�� с�� р��дoм, виj��ћ�� минист��р�� БиХ ћ��, 
спoр��зумoм с�� ��нтит��тским вл��д��м�� и вл��дoм 
Брчкo Дистрикт�� БиХ, риj��шити пит��њ�� тр��нсф��р�� 
р��спoлoживих буџ��тских ср��дст��в�� ��нтит��тских 
кoмисиj�� н�� р��чун институт��.

Међународна комисија за нестала лица обезбиједиће 
почетна финансијска средства и наставиће да 
се труди да обезбјеђује средства и друге врсте 
неновчане помоћи за будући рад института. 

Стране су сагласне да се финансијска средства 
обезбјеђују на годишњем нивоу на основу 
финансијског плана који  суоснивачи одобравају 
за сваку календарску годину.

институт може примати финансијска средства по 
основу пресуда домаћих и међународних судова.

институт може примати додатна финансијска 
средства и друге врсте помоћи из других извора 
у складу са законом (из донација, поклона, 
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з��дужбин��  грађана, правних лица и других тије-
ла, прилога грађана и других правних лица, од 
прихода услужних и других дјелатности које се 
пружају трећим лицима, државама, организацијама, 
физичким и правним лицима и из других извора у 
складу са законом).

члан 12. 
(Техничка  и стручна помоћ ICMP-а)

Стране потписнице су сагласне да ће институт и 
ICMP споразумом регулисати односе који се односе 
на техничку помоћ коју ICMP пружа институту, 
укључујући  учествовање шефа к��нц��л��риj�� ICMP-
а у раду Колегија директора института као члана 
по службеној дужности, пружање услуга у ДНК-
а лабoр��торијама, антрополошку и археолошку  
помоћ и друге врсте техничке помоћи, укључујући 
и набавку и/или пренос опреме и/или других 
средстава.

Такви споразуми неће анулирати права и обавезе 
наведене у овом спoр��зуму  или у било којем 
другом споразуму између страна потписница 
овог спoр��зум��, нити ће иједан споразум између 
института и ICMP-а бити сачињен на т��к��в начин да 
садржи, експлицитно или имплицитно, одрицање 
од тих права и обавеза. 

члан 13.
(именовање вршиоца дужности  

Kолегија директора)

До избора чланова Колегија директора на ја-
вном конкурсу у складу са чланом 8., два, 
копредсједавајућ�� Комисије за тражење несталих 
лица Федерације Босне и Херцеговине и 
предсједник Канцеларије за тражење заробљених 
и несталих лица Републике Српске биће именовани 



75

за чланове Колегија директора на период од двије 
године.

Одлуку  о именовању иницијалног састава Колегија 
директора доносе суоснивачи у року од 90 дана од 
дана потписивања овог спoр��зум��.

 члан 14.
(пренос надлежности)

владе ентитета и Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине, у складу са овим споразумом, у року 
од шест (6) мјесеци од дана ступања на снагу овог 
споразума, извршиће одговарајуће измјене и допуне 
правне регулативе р��ди преноса надлежности са 
ентитетских Комисија/Канцеларије за нестале 
особе/лица и одговарајућег тијела у Брчко 
Дистрикту Босне и Херцеговине на институт.

Комисије/Канцеларије за нестале особе/лица 
престају са радом најкасније у року од деведесет 
(90) дана након ступања на снагу измјена 
наведених у претходном ставу.

Одлука о формирању Државне комисије за нестала 
лица Босне и Херцеговине (�Службени лист 
БиХ»�број 9/96.) одговарајућом одлуком C��вj��т�� 
министара Босне и Херцеговине биће проглашена 
неважећом. 

ICMP гарантује да институт који је регистрован 
у Основном суду у Сарајеву нема никаквих 
оптерећења или уговорених обавеза које могу 
бити пренијете на институт.
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члан 15.
(примјена Закона о несталим лицима)

Закон о несталим лицима, нарочито члан 5. 
примјењује се на имплементацију овог cпоразума. 

члан 16.
(Ступање на снагу)

Узимајући у обзир члан 7. Закона о несталим 
лицима споразум се не ратифицира. Споразум 
ступа на снагу даном објављивања у �Службеном 
гласнику»� Босне и Херцеговине.

Стране потписнице су сагласне да овај споразум 
остаје на снази, осим ако буде отказан писаним 
договором између страна потписница. 

Све измјене ступиће на снагу по истој процедури 
која се захтјева за ступање на снагу овог 
споразума. 

право сваке од страна потписница је да се повуче 
из овог споразума уз претходну писмену најаву 
другој страни потписници, у периоду не кр��ћ��м од 
шест мјесеци прије истека  текуће године.

Овај cпоразум сачињен је на босанском, хрватском, 
српском и енглеском језику, при чему су сви 
текстови једнако аутентични. У случају неслагања 
у тумачењу, биће мјеродаван текст на енглеском 
језику.

                За                                       За
   Босну и Херцеговину      Међународну комисију  
    за  нестала лица
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мјесто за биљешке
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