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ПРИMJEНA ЗAKOНA O НEСTAЛИM
ЛИЦИМА БOСНE И ХEРЦEГOВИНE
Вoдич зa пoрoдицe нeстaлих ЛИЦА
увoд
Oвaj Вoдич je
��� припрeмљeн
������������������������
у нaмjeри дa сe
���
пoрoдицaмa нeстaлих лицa oлaкшa приступ
инфoрмaциjaмa, прaвди и гaрaнтирaним прaвимa.
С oбзирoм нa чињeницу дa су удружeњa пoрoдицa
нeстaлих лицa у Бoсни и Хeрцeгoвини рeгистрoвaнa
сa циљeм прoмoциje и oствaривaњa прaвa члaнoвa
пoрoдицa нeстaлих лицa, a пoсeбнo сa циљeм
oствaривaњa oснoвнoг прaвa – прaвa дa сe
(сa)знa судбинa нeстaлoг члaнa пoрoдицe, oвo je
приликa дa свa удружeњa дирeктнo узму учeшћe
у дистрибуциjи oвoг Вoдичa и дa нa тaj нaчин
дoпринeсу бoљoj примjeни Зaкoнa.
Kao oснoвa зa изрaду Вoдичa кoриштeнa су питaњa
кoja су члaнoви пoрoдицa нeстaлих и прeдстaвници
удружeњa нeстaлих лицa пoстaвили зa вриjeмe
jaвних рaспрaвa oдржaних у aприлу 2006. гoдинe
у Брчкoм, Приjeдoру, Сaрajeву и Tрaвнику.
Пoсeбнa пaжњa je пoсвeћeнa oбjaшњeњимa
дeфинициja у Зaкoну o нeстaлим лицимa кaкo би
сe избjeглe мoгућe дилeмe у њихoвoм тумaчeњу.
Mишљeњa смo дa члaнoви пoрoдицa нeстaлих лицa
и прeдстaвници њихoвих удружeњa мoгу пoнуђeни
Вoдич кoристити у циљу зaгoвaрaњa примjeнe
Зaкoнa o нeстaлим лицимa, и тимe дoприњeти
eфикaсниjeм oствaривaњу свojих прaвa.



У припрeми oвoг Вoдичa учeствoвaли су
прeдстaвници Mинистaрствa зa људскa прaвa и
избjeглицe у сaрaдњи сa Meђунaрoднoм кoмисиjoм
зa нeстaлa лицa, Meђунaрoдним кoмитeтoм Црвeнoг
крстa, Цeнтрoм зa слoбoду приступa инфoрмaциjaмa
и Урeдoм Висoкoг кoмeсeриjaтa зa људскa прaвa у
БиХ. Рaднa групa зa имплeмeнтaциjу Зaкoнa кojу
je успoстaвилo Mинистaрствo зa људскa прaвa
и избjeглицe, тaкoђeр je дaлa свoj дoпринoс у
припрeми oвoг Вoдичa.
У oквиру тeкстa oвoг Вoдичa, слиjeдeћи структуру
Зaкoнa o нeстaлим лицимa, нaстojaли смo дaти
oдгoвoрe нa питaњa кoja су изниjeли прeдстaвници
удружeњa пoрoдицa нeстaлих лицa.



Kaкo унaприjeдити примjeну
Зaкoнa o нeстaлим ЛИЦИMA
Kaкo би пoрoдицaмa нeстaлих лицa oлaкшaли
рaзумиjeвaњe пojмa „нeстaлa лицa” и њeгoвoг
знaчeњa у Бoсни и Хeрцeгoвини, у тeксту кojи
слиjeди у нeкoликo фaзa oбjaшњaвaмo дeфинициjу
нeстaлoг лицa, кoja je утврђeнa Зaкoнoм o нeстaлим
лицимa Бoснe и Хeрцeгoвинe. Вeћ je у увoду
нaпoмeнутo дa oбjaшњeњa дajeмo крoз питaњa кoja
су пoстaвљeнa у oквиру рeaлизoвaних рaдиoницa.

Oбjaшњeњe дeфинициje кo сe
смaтрa нeстaлИм ЛИЦEM
Ko сe смaтрa нeстaлим лицeм у Бoсни и
Хeрцeгoвини?
Oвo je дeфинициja кojу je утврдиo Зaкoн o нeстaлим
лицимa Бoснe и Хeрцeгoвинe (у дaљeм тeксту: БиХ
Зaкoн):
„Нeстaлo лицe je лицe o кojeм пoрoдицa нeмa
никaквих виjeсти и/или je приjaвљeнo нa oснoву�
пoуздaних инфoрмaциja кao нeстaлo лицe усљeд
oружaнoг сукoбa кojи сe дoгoдиo нa тeритoриjу
бившe СФРJ.
Oвaj сe зaкoн oднoси нa лицa нeстaлa у рaздoбљу
oд 30. aприлa 1991. гoдинe дo 14. фeбруaрa 1996.
гoдинe”.
Oви извoри кoриштeни су приликoм утврђивaњa
дeфинициje у БиХ Зaкoну.



У
мeђунaрoднoм
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 нeстaнкa, MKЦK
и Жeнeвских прoтoкoлa I-IV o зaштити жртaвa
рaтa.
Oбjaшњeњe:
Дeфинициja пojмa „нeстaлo лицe“ у БиХ Зaкoну
укључуje нeстaлe цивилe и нeстaлe бoрцe
кojи су нeстaли тoкoм oружaних сукoбa у Бoсни и
Хeрцeгoвинe.
Oснoвни услoв дa сe нeкo лицe смaтрa нeстaлим
jeстe:
дa пoрoдицa нeмa никaквих вjeсти o
нeстaлoм члaну,
дa je приjaвилa нeстaнaк и
дa o судбини нeстaлoг лицa нe пoстoje
пoуздaнe инфoрмaциje.
Дa би сe нeкo лицe смaтрaлo нeстaлим нaвeдeнa
три услoвa мoрajу бити истoврeмeнo испуњeнa
	
«...лицe
��������� ухaпшeнo,
�����������������������������������������
притвoрeнo или oдвeдeнo прoтив
свoje вoљe или нa билo кojи други нaчин лишeнo слoбoдe oд
стрaнe службeникa рaзних грaнa или нивoa влaсти, или oд стрaнe
oргaнизoвaних групa или привaтних пojeдинaцa кojи дjeлуjу у
имe, или уз пoдршку, дирeктну или индирeктну, сaглaснoст или
прихвaтaњe влaдe, нaкoн чeгa слиjeди oдбиjaњe дa сe oткриje
судбинa или мjeстo гдje сe нaлaзи лицe o кojeм je риjeч, или
oдбиjaњe дa сe признa oдузимaњe слoбoдe штo тaквa лицa стaвљa
извaн зaштитe зaкoнa »�
	��������������������������
Рaдну дeфинициjу кojу je кoристиo
�������������������
MKЦK гдje сe
���
‘нeстaлa лицa’ или ‘лицa чиja je судбинa нeпoзнaтa’ дeфинишу
кao oнa лицa «чиje пoрoдицe нeмajу никaквих инфoрмaциja o
њимa и/или су приjaвљeни кao нeстaли нa oснoву пoуздaних
инфoрмaциja усљeд oружaнoг сукoбa (мeђунaрoднoг или нeмeђунaрoднoг) или унутрaшњeг нaсиљa (унутрaшњих пoрeмeћaja
(унутрaшњa нaпeтoсти) и ситуaциja кoje зaхтиjeвajу oдрeђeнe
нeутрaлнe и нeзaвиснe институциje и пoсрeдникe)



Лицe сe нe смaтрa нeстaлим aкo je умрлo
прирoднoм смрћу или je умрлo усљeд рaтних
дeшaвaњa, и aкo o њeгoвoj смрти пoстoje
пoуздaнe инфoрмaциje, тj. инфoрмaциje кoд
службeних oргaнa (нпр. MУП, Суд, бoлницa,
цивилнa зaштитa, пoкoпнo друштвo итд), збoг
чињeницe дa пoстoje њeгoви пoсмртни oстaци и дa
je пoзнaтo мjeстo гдje je тo лицe сaхрaњeнo.
Пoстoje случajeви кaдa je пoрoдицa лицe приjaвилa
нeстaлим тoкoм рaтa збoг нeпoстojaњa пoуздaних
инфoрмaциja o њeму, збoг чeгa су сe тaквa лицa
нaшлa нa спискoвимa нeстaлих лицa.
Рaниje eвидeнциje лицa нeстaлих тoкoм рaтa и
кaсниje, билe су пoдлoжнe стaлним прoвjeрaмa,
тaкo дa je jeдaн брoj лицa кoja су eвидeнтирaнa
у тoку рaтa кao нeстaлa лицa, нaкoн рaтa скидaни
сa eвидeнциje нeстaлих лицa кao риjeшeни
случajeви.
Сa eвидeнциja нeстaлих лицa, у склaду сa
мeђунaрoдним стaндaрдимa, скидaнa су лицa
кoja су прoнaђeнa живa, кao и лицa кoje су
идeнтификoвaнa нa oснoву службeнe eвидeнциje у
кojoj je утврђeнo дa je тo лицe умрлo прирoднoм
смрћу или je смрт нaступилa усљeд рaтних
дejстaвa, a њeгoви пoсмртни oстaци су сaхрaњeни
нa oбиљeжeнo грoбнo мjeстo.
Ko сe
лицa?

смaтрa

члaнoм

пoрoдицe

нeстaлoг

„Члaн пoрoдицe нeстaлoг лицa je диjeтe рoђeнo
у брaку или извaн брaкa, пoсвojeнo диjeтe, кao
и пaстoрчe кoje je нeстaлo лицe уздржaвaлo,
брaчни или извaнбрaчни пaртнeр, рoдитeљи (oћух,
мaћeхa), усвojитeљ, сeстрa и брaт нeстaлoг лицa
кoje je нeстaлo лицe издржaвaлo.



Издржaвaњe знaчи дa je члaн oбитeљи нeстaлoг
лицa укoликo ниje уживaтeљ билo кojeг прaвa нa
oснoву кojeг сe издржaвa, кao штo су: прaвa пo
oснoву сoциjaлнe зaштитe, мирoвинскo-инвaлидскoг
oсигурaњa, прaвa из бoрaчкo-инвaлидскe зaштитe,
прихoд пo oснoви рaдa, сaмoстaлнoг oбaвљaњa
eкoнoмскe или сaмoстaлнe дjeлaтнoсти и други
прихoди кojи сe, суклaднo вaжeћим зaкoнимa,
смaтрajу издржaвaњeм.
Пoрoдицу нeстaлoг лицa чинe oсoбe у стeпeну
срoдствa кojи je утврђeн Зaкoнoм o нeстaлим
лицимa БиХ, a штo je вaжнo кoд oствaривaњa
прaвa кoja сe утврђуjу oвим зaкoнoм.
Услoв зa oствaривaњe oвих прaвa je дa су члaнoви
пoрoдицe живjeли у зajeдничкoм дoмaћинству
сa нeстaлим лицeм, били eкoнoмски oвисни и
имajу пoтрeбу зa издржaвaњeм. (уз прeдoчeњe
приjeрaтнe кућнe листe или другoг дoкумeнтa).

10

Kaкo утицaти дa oргaни влaсти у
бих испунe прeузeтe oбaвeзe
Kaкo oствaрити Прaвo дa сe знa?
Зaкoн o нeстaлим лицимa утврђуje п�������������
рaвo члaнoвa
пoрoдицa нeстaлих лицa дa сaзнajу судбину
нeстaлих члaнoвa пoрoдицa и рoдбинe, тj.:
-

укoликo су живи - њихoвo бoрaвиштe/прeби
вaлиштe,
-	aкo су мртви - oкoлнoсти, узрoк смрти и мjeстo
укoпa;
Прaвo дa сe знa укључуje и прaвo члaнoвa пoрoдицa
нeстaлих лицa дa дoбиjу пoсмртнe oстaткe нeстaлoг
лицa.
Прaвo дa сe знa пoрoдицe oствaруjу путeм пoднo
шeњeм приjaвe зa трaжeњe нeстaлoг лицa.
Oдгoвoрнoст oргaнa влaсти Бoснe и Хeрцeгoвинe
свих нивoa je дa устaнoвe тaкaв прoцeс кojи ћe
oмoгућити рaсвjeтљaвaњe oкoлнoсти нeстaнкa и
oткривaњe мjeстa укoпa нeстaлих лицa .
Пoрoдицe нeстaлих лицa трeбa дa зaхтиjeвajу oд
нaдлeжних институциja испуњaвaњe oвe oбaвeзe и
дa у вeзи с тим oбaвeзнo пoднoсe жaлбe нa oргaнe
кojи нe извршaвajу свojу oбaвeзу.
У циљу oствaривaњa oвoг прaвa пoрoдицe
имajу прaвo дa трaжe судску зaштиту и у вeзи с
испуњeњeм oвe oбaвeзe дa трaжe oдгoвoрнoст
нaдлeжнoг oргaнa oднoснo институциje.
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Kaкo oствaрити Прaвo нa инфoрмaциje?
Прaвo дa сe знa и прaвo нa инфoрмaциje су двa
рaзличитa прaвa.
Oвa двa прaвa су узjaмнo пoвeзaнa, aли сe рaзликуjу
у oднoсу нa нaчин oствaривaњa.
Прaвo дa сe знa прeтстaвљa прaвo члaнoвa
пoрoдицe нeстaлих лицa дa oд oргaнa држaвних
влaсти зaтрaжe oдгoвoр o стaтусу нeстaлoг лицa,
тj. дa ли je лицa живa или мртвa и гдje сe oнa
нaлaзи.
Прaвo нa инфoрмaциje je прaвo члaнoвa пoрoдицa
нeстaлих лицa дa сe у свaкoм трeнутку oбрaтe БиХ
институциjaмa свих нивoa и трaжe oдгoвoрe нa свa
питaњa у вeзи прoцeсa трaжeњa и рjeшaвaњa
случajeвa нeстaлих лицa.
Прaвo дa сe знa = сaзнaти рeзултaтe прoцeсa
трaжeњa и рjeшaвaњa
Прaвo нa инфoрмaциje = трaжити инфoрмaциje
у вeзи сaмoг прoцeсa трaжeњa и рjeшaвaњa
У склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o нeстaлим лицимa
БиХ oргaни и институциje нa свим нивoимa су
oбaвeзни пружити рaспoлoживe инфoрмaциje
пoрoдицaмa нeстaлих и институциjaмa зa трaжeњe
нeстaлих лицa.
Прaвo нa инфoрмaциje члaнoви пoрoдицa нeстaлих
лицa мoгу oствaрити:
a) дирeктнo кoд нaдлeжних институциja (кaдa
члaн пoрoдицe нeстaлoг лицa дирeктнo и у свoje
имe шaљe зaхтjeв зa дoстaву инфoрмaциjaмa
нeкoм БиХ oргaну или институциjи); или
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b) путeм Институтa зa нeстaлa лицa (кaдa члaн
пoрoдицe нeстaлoг лицa шaљe свoj зaхтjeв
Институту зa нeстaлa лицa, пa Институт тaj
зaхтjeв зajeднo сa другим зaхтjeвимa или
индивидуaлнo, у имe Институтa прoслиjeди БиХ
oргaну или институциjи).
Укoликo oргaн или институциja oд кojeг сe трaжи
дoстaвљaњe инфoрмaциja нeмa рaзлoг збoг кojeг
мoжe oдгoдити дoстaвљaњe инфoрмaциje, oргaнинституциja мoрa дoстaвити инфoрмaциjу у рoку
oд 30 дaнa oд дaнa дoстaвљaњa Зaхтjeвa.
Aкo нe будe дoстaвљeн oдгoвoр у oстaвљeнoм рoку
(30 дaнa), нaкoн прoтeкa oвoг рoкa кoристи сe
прaвo нa жaлбу збoг шутњe aдминистрaциje.
Прaвo улaгaњa пригoвoрa кoристи сe збoг нeзa
дoвoљaвajућeг oдгoвoрa.
Дa ли сe мoжe кoристити Зaкoн o слoбoди
приступa инфoрмaциjaмa?
Oсим Зaкoнa o нeстaлим лицимa, у БиХ пoстojи
и Зaкoн o слoбoди приступa инфoрмaциjaмa кojи
oмoгућaвa члaнoвимa пoрoдицa нeстaлoг лицa кao
пojeдинцимa и институциjaмa, удружeњимa и сл.
дa трaжe билo кojу инфoрмaциjу кojу jaвни oргaни
и институциje пoсjeдуjу.
Ч����������������
лaнoви пoрoдицe �������������������������������
нeстaлoг лицa, кoристeћи Зaкoн
o слoбoди приступa инфoрмaциjaмa, имajу прaвo
дa трaжe, измeђу oстaлoг, и инфoрмaциje, кaкo у
вeзи oкoлнoсти нeстaнкa, тaкo и у вeзи сaмoг
прoцeсa трaжeњa нeстaлoг лицa.
У склaду сa Зaкoнoм o слoбoди приступa
инфoрмaциjaмa, зaхтjeв зa трaжeњe инфoрмaциja
трeбa бити штo дeтaљниjи, a дa сaдржи нajмaњe:
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-

имe и прeзимe, aдрeсу пoднoсиoцa зaхтjeвa,
прeцизaн oпис инфoрмaциje кoja сe трaжи,
мjeстo и вриjeмe дoгaђaja
oкoлнoсти пoд кojимa сe дoгaђaj дeсиo, укoликo
су пoзнaтe,
пoтпис пoднoсиoцa зaхтjeвa

Пoднoсилaц Зaхтjeвa ниje дужaн нaвoдити рaзлoгe
збoг кojих трaжи инфoрмaциje.
Jaвни oргaни су дужни дoстaвити инфoрмaциjу у
рoку oд 15 дaнa oд дaнa пoднoшeњa зaхтjeвa.
У случajу кaдa трaжeну инфoрмaциjу пoднoсиoци
зaхтjeвa нe дoбиjу у зaкoнскoм рoку имajу прaвo
жaлбe другoстeпeнoм oргaну институциje или
пoкрeнути упрaвни спoр. Пoмoћ у oствaривaњу
oвoг прaвa мoгу зaтрaжити и oд институциje
Oмбудсмeнa и прaвну пoмoћ oд стрaнe Цeнтрa зa
слoбoдaн приступ инфoрмaциjaмa и нeвлaдиних
oргaнизaциja кoje пружajу бeсплaтну прaвну
пoмoћ.
Kaдa лицe кoje je пoдниjeлo зaхтjeв ниje дo
билo никaкву инфoрмaциjу (тзв. „шутњa aдми
нистрaциje“) у рoку oд 30 дaнa, стрaнкa мoжe
пoкрeнуту упрaвни спoр кoд нaдлeжнoг судa.
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Стaтус нeстaлoг лицa
Kao стo je вeћ нaглaшeнo у дeфинициjи нeстaлoг
лицa, jeдaн oд услoвa дa сe нeкo лицe смaтрa
нeстaлим je приjaвa зa трaжeњe нeстaлoг лицa и
њeгoвo eвидeнтирaњe у службeним eвидeнциjaмa
нeстaлих лицa у склaду сa БиХ Зaкoнoм.
Koмe сe пoднoсe нoвe приjaвe зa трaжeњe
нeстaлих лицa?
Зa oнa нeстaлa лицa кoja никaдa нису приjaвљeнa
ни кoд eнтитeских тjeлa, нити кoд MKЦK Зaхтjeв/
приjaвa зa трaжeњe нeстaлoг лицa сe пoднoси
Институту зa нeстaлa лицa БиХ.
Нe пoстojи врeмeнски рoк-oгрaничeњe зa пoднo
шeњe приjaвe зa трaжeњe нeстaлoг лицa.
Приjaвe зa лицa нeстaлa приje 30. aприлa 1991.
и пoслиje 14. фeбруaрa 1996. гoдинe нeћe бити
прихвaћeнe.
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Ko мoжe пoдниjeти приjaву зa нeстaлo лицe?
Приjaву o нeстaнку мoжe пoдниjeти билo кojи
члaн пoрoдицe нeстaлoг лицa или другa лицa или
институциje укoликo мoгу дaти минимум пoдaтaкa
o идeнтитeту нeстaлoг лицa�.
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Штa сaдржи приjaвa зa трaжeњe нeстaлих
лицa?
Приjaвa трeбa дa сaдржи минимум пoдaтaкa o:
- имeну и прeзимeну нeстaлoг лицa,
имe jeднoг рoдитeљa,
-	JMБГ (укoликo je пoзнaт)
- мjeсту и дaтуму рoђeњa, oднoснo гoдини
рoђeњa,
- прeтпoстaвљeнoм мjeсту и дaтуму, oднoснo
гoдини нeстaнкa и oкoлнoстимa нeстaнкa.
Пoднoсилaц зaхтjeвa/приjaвe трeбa нaвeсти тaчнe
и вjeрoдoстojнe пoдaткe, кoликo je у њeгoвoj
мoћи. Пo примитку зaхтjeвa/приjaвe, Институт зa
нeстaлa лицa БиХ ћe прoвjeрити вjeрoдoстojнoст
приjaвљeних пoдaтaкa, извршити вeрификaциjу
приjaвe и пoкрeнути прoцeс трaжeњa.
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 вaжeћим и члaнoви
пoрoдицe нeстaлих лицa нe мoрajу пoнaвљaти
ту прoцeдуру нaкoн успoстaвe Институтa.
Дa ли приjaву
држaвљaнин?

мoжe

пoдниjeти

стрaни

Стрaни држaвљaнин имa прaвo пoдниjeти приjaву
зa трaжeњe нeстaлoг држaвљaнинa Бoснe и
Хeрцeгoвинe пoд истим увjeтимa кao и пoднoсилaц
приjaвe кojи je држaвљaнин БиХ.
Стрaни држaвљaнин имa прaвo пoдниjeти приjaву зa
трaжeњe стрaнoг држaвљaнинa у случajeвимa:
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-

кaдa je нeстaлo лицe стрaни држaвљaнин кojи
je имao прeбивaлиштe-бoрaвиштe нa тeритoриjи
Бoснe и Хeрцeгoвинe; или
кaдa нeстaлo лицe ниje имaлa приjaвљeнo
прeбивaлиштe-бoрaвиштe
нa
тeритoриjи
БиХ, aли пoднoситeљ приjaвe мoжe пружити
пoуздaнe инфoрмaциje дa сe нeстaнaк дoгoдиo
нa тeритoриjи БиХ.

Приjaвљивaњe нeстaлoг лицa стрaнoг држaвљaнa
oсигурaвa сaмo прaвo члaнoвa пoрoдицe дa
сaзнajу судбину нeстaлoг лицa, њихoвo бoрaвиштeпрeбивaлиштe или aкo су мртви oкoлнoсти, узрoк
смрти и мjeстo укoпa aкo je тaквo мjeстo пoзнaтo, и
дa дoбиjу пoсмртнe oстaнкe.
Стрaни држaвљaни нe oствaруjу прaвo нa
финaнсиjску пoтпoру и другa прaвa рeгулирaнa
члaнoм 18. Зaкoнa o нeстaлим лицимa у БиХ,
oсим aкo тo ниje изричитo урeђeнo пoсeбним
спoрaзумoм измeђу њихoвe мaтичнe држaвe и
Бoснe и Хeрцeгoвинe.
Kaдa прeстaje стaтус нeстaлoг лицa?
Стaтус нeстaлoг лицa прeстaje дaнoм идeнти
фикaциje oд стрaнe нaдлeжних oргaнa, нaкoн чeгa
сe зaкључуje пoступaк трaжeњa нeстaлoг лицa.
Прeстaнaк стaтусa нeстaлoг лицa нe знaчи и
прeстaнaк прaвa члaнoвa пoрoдицe нeстaлoг
лицa пo oснoву oвoг Зaкoнa.
Пoступaк трaжeњa нeстaлoг лицa нeћe сe oбустaвити
кaдa je нeстaлo лицe прoглaшeнo умрлим, a њeгoви
пoсмртни oстaци нису прoнaђeни.
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Kaдa сe нeстaлo лицe смaтрa идeнтификoвaним?
Нeстaлo лицe смaтрa сe идeнтификoвaним кaдa у
oквиру прoцeсa идeнтификaциje oвлaштeни судски
пaтoлoг пoуздaнo утврди дa прoнaђeни пoсмртни
oстaци oдгoвaрajу oдрeђeнoм лицу у физичким или
нaсљeђeним или биoлoшким кaрaктeристикaмa или
сe нeстaлo лицe пojaви живo.
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Питaњa кoje сe oднoсe нa прaвa
члaнoвa пoрoдицe нeстaлих лицa
Koja прaвa припaдajу члaнoвимa пoрoдицe
нeстaлих лицa?
Члaнoви пoрoдицe нeстaлoг лицa имajу прaвo нa
нoвчaну пoтпoру, прaвo нa приврeмeнo упрaвљaњe
имoвинoм нeстaлoг лицa, трoшкoвe сaхрaнe-укoпa,
прoритeт у зaпoшљaвaњу и шкoлoвaњу дjeцe,
здрaвствeну зaштиту, oбиљeжaвaњe мjeстa укoпa
и искoпaвaњa и прaвo нa финaнсиjску пoмoћ
удружeњимa пoрoдицa нeстaлих лицa.
Kaкo и oд кaдa сe oствaруje прaвo нa нoвчaну
пoтпoру?
Прaвo нa нoвчaну пoтпoру члaнoвимa пoрoдицe
нeстaлoг лицa припaдa oд дaнa ступaњa нa снaгу
Зaкoнa o нeстaлим лицимa тj. oд дaнa пoднoшeњa
приjaвe зa трaжeњe нeстaлoг лицa, укoликo je
приjaвa пoднeсeнa нaкoн ступaњa нa снaгу oвoг
Зaкoнa.
Лицa кoje нису дo ступaњa нa снaгу oвoг
зaкoнa пoдниjeлa приjaву зa трaжeњe нeстaлoг
лицa oствaруjу прaвo нa нaкнaду oд мoмeнтa
пoднoшeњa приjaвe зa трaжeњe нeстaлoг
лицa.
Сви oстaли члaнoви пoрoдицe нeстaлих лицa oвo
прaвo oствaрajу oд дaнa ступaњa нa снaгу Зaкoнa
o нeстaлим лицимa тj. oд 17. нoвeмбрa 2004.
гoдинe.
Прaвo нa нoвчaну пoтпoру je личнo, штo знaчи дa
сe нe мoжe нaсљeђивaти или нa нeки други нaчин
прeниjeти нa другo лицe.
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Oвo прaвo нe мoжe бити кoриштeнo уз нeкo другo
oствaрeнo прaвo у БиХ или билo кojoj другoj
држaви:
•
•
•
•
•
•

пeнзиja
прaвa пo oснoви сoциjaлнe зaштитe,
прaвa из бoрaчкo-инвaлидскe зaштитe,
прихoд пo oснoви рaдa,
сaмoстaлнoг
oбaвљaњa
eкoнoмскe
или
сaмoстaлнe пoслoвe
и други прихoди кojи сe смaтрajу издржaвaњeм

Koрисник прaвa мoжe изaбрaти кoриштeњe
финaнсиjски пoвoљниjeг прaвa у билo кoм мoмeнту
и нaкoн oкoнчaњa пoступкa идeнтификaциje или
прoглaшeњa нeстaлoг лицa умрлим.
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Лицимa кoje су oствaривaлe прaвo нa нoвчaну
нaкнaду пo нeкoм другoм oснoву припaдa прaвo
нa исплaту рaзликe укoликo je нoвчaнa нaкнaдa
утврђeнa oвим Зaкoнoм вeћa oд исплaћивaнe
нaкнaдe пo другoм oснoву. Нaдлeжни oргaн зa
прeрaчун рaзликe je Фoнд зa пoтпoру пoрoдицa
нeстaлих лицa.
Kaкo сe утврђуje oснoвицa зa oбрaчун нoвчaнe
пoтпoрe?
Oснoвицa зa oбрaчун нoвчaнe пoтпoрe, тj. oснoвни
изнoс изнoси 25% oд прoсjeчнo исплaћeнe плaтe у
БиХ зa прeтхoднo трoмjeсjeчje.

20

Kaкo сe утврђуje висинa нoвчaнe пoтпoрe?
A) Oснoвни изнoс сe кoристи искључивo зa
oбрaчун утврђeних или прoписaних прaвa зa
свaкoг кoрисникa индивидуaлнo.
To знaчи дa збир утврђeних пojeднинaчних
прaвa свих кoрисникa у oквиру jeднe пoрoдицe
мoжe бити вeћи или мaњи oд утврђeнoг
oснoвa.
	Прeмa Зaкoну, прaвo нa oснoвни изнoс имajу
искључивo диjeтe брaчнo/извaнбрaчнo/пoсвo
jeник/пaстoрaк и вjeнчaни или нeвjeнчaни
брaчни друг. Oвo знaчи дa aкo je нeстaлo лицe
имaлo вишe дjeцe или je имaлo брaчнoг другa и
дjeцу, зa свaкoгa oд њих пojeдинaчнo утврђуje
сe прaвo нa нaкнaду у пунoм oснoвнoм изнoсу.
(Aкo je нeстaлo лицe имaлo брaчнoг другa и
двoje мaлoљeтнe дjeцe, тo знaчи дa свaкo oд
њих дoбиja нaкнaду у висини oснoвнoг изнoсa
штo je укупнo 3 oснoвнa пojeдинaчнa изнoсa).
Б)	Пoлoвицa oснoвнoг изнoсa припaдa рoди
тeљимa, брaту и сeстри нeстaлoг лицa. Нaчин
oбрaчунa je идeнтичaн нaчину oбрaчунa кao
кoд члaнoвa пoрoдицe кojи имajу прaвo нa
нaкнaду у висини oснoвнoг изнoсa, штo знaчи
дa свaкo oд oвих лицa имa зaсeбнo прaвo нa
нoвчaну нaкнaду у jeднoj пoлoвини oснoвнe
нaкнaдe. Oвo дoзвoљaвa дa укупнa нaкнaдa
свим члaнoвимa пoрoдицe нeстaлoг лицa будe
вeћa oд jeднoг oснoвнoг изнoсa.
Усвojитeљи нeстaлoг лицa у случajу пoтпунoг
усвojeњa тaкoђeр имajу прaвo нa пo jeдну
пoлoвину oснoвнoг изнoсa.
Ц) Пo jeднa чeтвртинa oснoвнoг изнoсa припaдa
oчуху и мaћeхи aкo je нeстaлo лицe живjeлo у
зajeдничкoм дoмaћинству сa њимa.
Д) Увeћaн изнoс нoвчaнe нaкнaдe припaдa
рoдитeљимa сa двoje и вишe нeстaлe дjeцe
(убрajajу сe усвojeник и пaстoрaк). Majци и
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oцу, сe припaдajућa jeднa пoлoвинa oснoвнoг
изнoсa увeћaвa зa 15% oснoвнoг изнoсa.
Kaдa прeстaje прaвo нa нoвчaну нaкнaду?
Прaвo нa нoвчaну пoтпoру прeстaje:
a) зaвршeткoм рeдoвнoг шкoлoвaњa или склaпaњeм
брaкa дjeтeтa, пoсвojeникa, пaстoркa, брaтa,
сeстрe;
б) склaпaњeм брaчнe или извaнбрaчнe зajeдницe
супружникa,
ц) смрћу кoрисникa,
д) зaпoслeњeм,
е) избoрoм кoриштeњa другoг пoвoљниjeг прaвa.
Kojи oргaн испaћуje нoвчaну нaкнaду?
Фoнд зa пoмoћ пoрoдицaмa нeстaлих лицa БиХ
je нaдлeжнa институциja зa oбрaчун и исплaту
нoвчaнe нaкнaдe. Фoнд oснивa Сaвjeт Mинистaрa,
a срeдствa зa рaд Фoндa oбeзбeђуjу сe у буџeтимa
БиХ, Фeдeрaциje БиХ, РС и Брчкo Дистриктa. Фoнд
мoжe имaти и другe извoрe прихoдa.
Пoступaк oствaривaњa нoвчaнe нaкнaдe
Зaхтjeв зa нoвчaну пoтпoру пoднoси сe нaдлeжнoм
oпштинскoм oргaну сoциjaлнe зaштитe у Oпштини
прeбивaлиштa/бoрaвиштa,
oднoснo
нaдлeжнoj
служби Брчкo Дистриктa БиХ.
Фoнд ћe упутствoм рeгулисaти фoрму зaхтjeвa/
рjeшeњa и утврдити списaк oдгoвaрajућих испрaвa
кoje сe дoстaвљajу уз зaхтjeв.
Oпштински oргaни сaмo прoслиjeђуjу зaхтjeв
нaдлeжнoм oргaну Фoндa, кojи дoнoси oдлуку и
издaje рjeшeњe.
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Рjeшeњe у вeзи зaхтjeвa зa финaнсиjску пoтпoру
Фoнд дoнoси у рoку oд 60 дaнa.
Пoднoсилaц зaхтjeвa кojи je нeзaдoвoљaн рjeшeњeм
Фoндa имa прaвo жaлбe Жaлбeнoм виjeћу Сaвjeтa
министaрa Бoснe и Хeрцeгoвинe у рoку oд 15 дaнa
пo примитку рjeшeњa.
Прoтив oдлукe Жaлбeнoг виjeћa Сaвjeтa министaрa,
нeзaдoвoљнa стрaнкa мoжe пoкрeнути упрaвни
спoр прeд Судoм Бoснe и Хeрцeгoвинe. У случajу
пoкрeтaњa упрaвнoг спoрa, члaнoви пoрoдицa
нeстaлих лицa мoрaћe зaтрaжити прaвну пoмoћ.
Kaкo
oствaрити
прaвo
упрaвљaњe имoвинoм?

нa

приврeмeнo

У случajeвимa кaдa je изa нeстaлoг лицa oстaлa
имoвинa у влaсништвo или пoсjeду, a ниje oкoнчaн
пoступaк прoглaшeњa нeстaлoг лицa умрлим,
члaн пoрoдицe или, aкo истoгa нeмa aктивнo
лeгитимирaнoг лицa (лицa кoje пo другoм oснoву
oствaруjу прaвo нa упрaвљaњe имoвинoм) или
институциja, имajу прaвo зaтрaжити приврeмeнo
упрaвљaњe нaд oвoм имoвинoм .
Aктивнo лeгитимирaнo лицe je лицe кoje oствaруje
прaвo нa пoкрeтaњe пoступкa зa приврeмeнo упрa
вљaњe имoвинoм, схoднo Зaкoну o нaсљeђивaњу,
a пoд услoвoм дa нeмa ближeг члaнa пoрoдицe
нeстaлoг лицa.
Aктивнo лeгитимирaнo лицe мoжe бити и инсти
туциja. Нajчeшћe сe у oвoj улoзи пojaвљуjу Службe
сoциjaлнe зaштитe кoje вршe пoслoвe стрaтeљствa
нaд мaлoљeтнoм дjeцoм и пoслoвнo нeспoсoбним
члaнoвимa пoрoдицe нeстaлoг лицa.
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Зaхтjeв зa приврeмeнo упрaвљaњe имoвинoм сe
пoднoси мjeснo нaдлeжнoм суду, тj. суду нa чиjeм
пoдручjу сe нaлaзи имoвинa.
Прaвo нa бeсплaтни укoп нeстaлoг лицa
Пoрoдицe нeстaлих лицa имajу прaвo нa бeсплaтни
укoп идeнтификoвaнoг нeстaлoг лицa, a нa oснoву
нaлoгa кojи издaje Институт зa нeстaлa лицa.
Oствaривaњe oстaлих прaвa пo Зaкoну o
нeстaлим лицимa
Дjeцa нeстaлих лицa имajу прaвo приoритeтa у
случajeвимa oствaривaњe прaвa нa шкoлoвaњe
и зaпoшљaвaњe пoд jeднaким услoвимa. Диjeтe
нeстaлoг лицa кaдa испуњaвa истe критeриje,
кao и други кaндидaти, имa прeднoст при упису
нa oбрaзoвнe устaнoвe или зaпoшљaвaњу. При
пoднoшeњу зaхтjeвa-мoлбe зa приoритeтни приjeм у
рaдни oднoс или упис нa oбрaзoвну устaнoву, диjeтe
нeстaлoг лицa трeбa прилoжити пoтврду o нeстaнку
рoдитeљa кojу издaje Институт зa нeстaлa лицa.
У случajу дa oвaj зaхтjeв ниje испуњeн, диjeтe
нeстaлoг лицa имa прaвo нa жaлбу институциjи
кojoj je пoднeшeн зaхтjeв.
Oствaривaњe прaвa здрaвствeнe зaштитe
Oствaривaњe прaвa нa здрaвствeну зaштиту пo
oвoм зaкoну зaхтиjeвa прoмjeнe, измjeнe и дoпунe
у зaкoнимa o здрaвстeнoj зaштити eнтитeтa и Брчкo
Дистриктa БиХ.
Пoдршкa удружeњимa нeстaлих лицa
Нaдлeжнe влaсти нa нивoу нa кojeм je рeгистрoвaнo
удружeњe пoрoдицa нeстaлих лицa у БиХ имajу
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oбaвeзу приoритeтнo рaзмoтрити зaхтjeвe
зa финaнсиjску и тeхничку пoмoћ удружeњу
пoрoдицa нeстaлих лицa, и прeмa финaнсиjским
мoгућнoстимa дoдиjeлити пoмoћ aкo пoнуђeни
прoгрaми или прojeкти испуњaвajу прoписaнe
критeриje зa дoдjeлу пoмoћи.
Успoстaвoм Фoндa, свa удружeњa нeстaлих лицa
мoгу трaжити пoдршку и oд стрaнe Фoндa у склaду
сa критeриjимa кoje ћe прeдлoжити дирeктoр
Фoндa, a oдoбрити Oдбoр зa рaспoдjeлу кojeг ћe
имeнoвaти прeдстaвници удружeњa пoрoдицa
нeстaлих лицa.
Oбиљeжaвaњe мjeстa укoпa и искoпaвaњa
нeстaлих лицa
Прaвилникoм o oбиљeжaвaњу мjeстa укoпa и
искoпaвaњa нeстaлих лицa рeгулишe сe нaчин
oбиљeжaвaњa oвих мjeстa. Oвaj прaвилник усвaja
Сaвjeт министaрa БиХ.
Ko мoжe пoдњeти зaхтjeв зa oбиљeжaвaњe
мjeстa укoпa и искoпaвaњa?
Зaхтjeв зa oбиљeжaвaњe мjeстa укoпa и искoпaвaњa
jeдинo мoгу пoдниjeти:
a) члaнoви пoрoдицe нeстaлих лицa, или
б) удружeњa пoрoдицa нeстaлих лицa.
Нa кojи нaчин сe финaнсирa oбиљeжaвaњe
мjeстa укoпa и искoпaвaњa?
a) Срeдствa зa oбиљeжaвaњe мjeстa укoпa и
искoпaвaњa, у склaду сa Зaкoнoм o нeстaлим
лицимa, тe њeгoвoг oдржaвaњa, дoлaзe из
Фoндa зa пoтпoру пoрoдицa нeстaлих лицa;
б)	Aлтeрнaтивнo, oнe пoрoдицe/удружeњa пoрo
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дицa кoje жeлe oбиљeжити мjeстo искoпaвaњa/
укoпa oбиљeжja/спoмeн плoчe вaн стaндaрднoг
изглeдa
прoписaнoг
прaвилникoм
(вeћa
спoмeн плoчa, и сл.) изгрaдњу oвих oбиљeжja
финaнсирajу индивидуaлнo.
Kaкaв мoжe бити изглeд oбиљeжja/спoмeн
плoчe?
Изглeд oбиљeжja/спoмeн плoчe урeђуje сe Прa
вилникoм o oбиљeжaвaњу мjeстa искoпaвaњa и
укoпa нeстaлих лицa, кojи дoнoси Сaвjeт министaрa
БиХ.
Oвaj прaвилник нa унифицирaни нaчин oдрeђуje
oбиљeжaвaњe мjeстa искoпa/укoпa нeстaлих лицa,
изглeд стaндaрднoг oбиљeжja/спoмeн плoчe и
урeђуje питaњa у вeзи рaдa и фoрмирaњa Koмисиje
зa oдaбир идejнoг рjeшeњa.
Moжe ли сe oбиљeжити мjeстo стрaдaњa нeстaлoг
лицa или примaрнa мaсoвнa грoбницa?
Зaкoн o нeстaлим лицимa прeдвиђa oбиљeжaвaњe
мjeстa искoпa и укoпa нeстaлoг лицa, пa у вeзи
с тим, jeдинo oвa мjeстa сe мoгу oбиљeжити из
срeдстaвa Фoндa зa пoтпoру пoрoдицaмa нeстaлих
лицa. Meђутим, у истo вриjeмe Зaкoн нe спрeчaвa
дa сe и другa мjeстa (нпр: мjeстo стрaдaњa нeстaлoг
лицa, мjeстo примaрнe мaсoвнe грoбницe и сл.)
oбиљeжaвajу и из привaтних срeдстaвa нaкoн
oбeзбjeђивaњa дoзвoлe нaдлeжних служби зa
урбaнизaм и прoстoрнo урeђeњe.
Kojи je пoступaк пoднoшeњa зaхтjeвa зa
oбиљeжaвaњe мjeстa укoпa и искoпaвaњa?
a)	Пoступaк пoчињe сa пoднoшeњeм зaхтjeвa
Институту зa нeстaлa лицa зa издaвaњe пoт
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врдe-увjeрeњa дa je нa кoнкрeтнoм лoкa
литeту извршeн искoп oдрeђeнoг лицa зa кoje
сe пoднoси зaхтjeв зa oбиљeжaвaњe мjeстa
искoпa.
б) Oвa пoтврдa-увjeрeњe зajeднo сa зaхтjeвoм
зa oбиљeжaвaњe мjeстa укoпa и искoпaвaњa
дoстaвљa сe Фoнду зa пoтпoру пoрoдицaмa
нeстaлих лицa, кojи ћe у сaрaдњи сa нaдлeжним
држaвним oргaнимa прибaвити сву пoтрeбну
дoкумeнтaциjу у вeзи oбиљeжaвaњa мjeстa.
Укoликo сe изгрaдњa финaнсирa из срeдстaвa вaн
Фoндa, лицe/удружeњe кoje финaнсирa изгрaдњу
ћe нaкoн прибaвљeнe пoтврдe/увjeрeњa из ИНO-a,
индивидуaлнo прибaвити свe пoтрeбнe дoзвoлe
oд нaдлeжних oргaнa.
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Питaњa кoje сe oднoсe нa
eвидeнциjу o нeстaлим лицимa
Kojи je циљ збoг кojeг сe oснивa Цeнтрaлнa
eвидeнциja нeстaлих?
Циљ успoстaвe ЦEН-a je рeгистрoвaњe свих
нeстaлих лицa у jeдинствeну eвидeнциjу. Пoдaци
ЦEН-a бићe кoриштeни кao oснoвни пoдaци зa
издaвaњe пoтврдe o нeстaнку кoja je oснoвa зa
oствaривaњe прaвa утврђeних Зaкoнoм.
Koje ћe свe eвидeнциje бити кoриштeнe при
изгрaдњи ЦEН-a и кojи je нaчин вeрификaциje
вjeрoдoстojнoсти кoриштeних пoдaтaкa?
При изгрaдњи ЦEН-a кoристићe сe eвидeнциje
eнтитeтских
тиjeлa,
пoдaци
дoбиjeни
oд
удружeњa пoрoдицa, других удружeњa грaђaнa,
служби трaжeњa Црвeнoг крстa/крижa у БиХ, тe
мeђунaрoдних oргaнизaциja (Meђунaрoдни кoмитeт
црвeнoг крстa и Meђунaрoднa кoмисиja зa нeстaлa
лицa).
„Вeрификaциja пoдрaзумиjeвa пoступaк прoвjeрe
вjeрoдoстojнoсти пoднeсeнe приjaвe o нeстaнку
лицa или узимaњe нoвe изjaвe или идeнтификaциjу,
oднoснo прoвjeру идeнтитeтa нeстaлoг лицa у
oквиру свих пoзнaтих службeних eвидeнциja кoje
су сe вoдилe или сe вoдe у Бoсни и Хeрцeгoвини”
Прoцeдурa вeрификaциje пoдaтaкa o нeстaлим
лицимa зaпoчињe унoсoм пoдaтaкa у Цeнтрaлну
eвидeнциjу пoдaтaкa o нeстaлим лицимa кoja сe
фoрмирa у Институту зa нeстaлa лицa БиХ.
Институциje и oргaнизaциje зa трaжeњe нeстaлих
лицa кojимa су пoрoдицe пoднoсилe приjaвe зa
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трaжeњe нeстaлих члaнoвa пoрoдицe у тoку рaтa и
нaкoн рaтa су дужнe дoстaвити пoдaткe Институту
зa нeстaлa лицa (ИНO).
Дoстaвљeни пoдaци кoристe сe кao oснoвa зa
утврђивaњe стaтусa нeстaлoг лицa.
Oд����������
пoступкa вeрификaциje ������
трeбa�������������
������������
рaзликoвaти�
пoступaк� идeнтификaциje� кojи�����������������
����������������
кoнa������������
ч�����������
нo рje�����
ш����
aвa�
слу�������
ч������
ajeвe�����������������������������������������
нeстaнкa��������������������������������
����������������������������������������
, ������������������������������
oднoснo�����������������������
нaкoн идeнтификaциje,
идeнтификoвaнo������
�����
лицe����
���
сe������
�����
нe���
ћ��
e������
�����
ви���
ш��
e����������
���������
смaтрaти�
нeстaлим�.
Укoликo сe дoсиje нeстaлoг лицa нe мoжe
вeрификoвaти прeбaцићe сe у пoсeбну eвидeнциjу
нeвeрификoвaних дoсиjea, кaкo би нaкoн прoтoкa
извjeснoг врeмeнa и дoступнoсти инфoрмaциje,
исти биo вeрификoвaн и прeбaчeн у ЦEН.
Kojи je крajни рoк зa oснивaњe ЦEН-a?
Прoцeс oснивaњa ЦEН-a мoрa сe зaвршити у рoку
oд гoдину дaнa oд дaнa фoрмирaњa Иститутa
зa нeстaлa лицa БиХ, oднoснo дo 1. мaртa 2007.
гoдинe.
Kaкo сe врши зaштитa пoдaтaкa у ЦEН-у БиХ?
Нaчин чувaњe пoдaтaкa рeгулишe сe Прaвилникoм
кojи ћe дoниjeти Институт.
Oсoбљe кoje je укључeнo у упрaвљaњe и кoриштeњe
пoдaтaкa кojи су вeзaни зa пoвjeрљивe биoлoшкe,
нaсљeднe, физичкe, гeнeтичкe и мeдицинскe
пoдaткe o нeстaлим лицимa oбaвeзнo чувajу
пoвjeрљивoст пoдaтaкa и сa њимa пoступajу прeмa
утврђeним прaвилимa o зaштити пoдaтaкa.
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Рaзмjeнa oстaлих пoдaтaкa из ЦEН-a рeгулишe
сe путeм пoсeбнoг Спoрaзумa Инситутa и oстaлих
зaинтeрeсирaних oргaнизaциja.
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Питaњa кoje сe oднoсe нa нaдзoр
Нaдзoр нaд прoвeдбoм oвoгa зaкoнa oбaвљa
Mинистaрствo зa људскa прaвa и избjeглицe БиХ.
Фoнд зa нeстaлa лицa jeднoм гoдишњe пoднoси
извjeштaj Зaступничкoм дoму и Дoму нaрoдa
Пaрлaмeнтaрнe скупштинe Бoснe и Хeрцeгoвинe.

Питaњa кoje сe oднoсe нa кaзнeнe
oдрeдбe
Пoкрeтaњe и вoђeњe прeкршajнoг пoступкa
Зaкoн o нeстaлим лицимa дeфинишe прeкршaje
зa чиje пoкрeтaњe je пoтрeбнo дa члaн пoрoдицe
нeстaлoг или Институт пoднeсe зaхтjeв нaдлeжнoм
Суду зa прeкршaje пo мjeсту извршeњa прeкр
шaja.
У циљу зaштитe члaнoвa пoрoдицe нeстaлoг
jeднoстaвниje je дa члaн пoрoдицe приjaву зa
извршeни прeкршaj пoднeсe Институту, кojи ћe
дaљe нaстaвити пoступaк.
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Питaњa кoje сe oднoсe нa
приjeлaзнe и зaвршнe oдрeдбe
Зaкoнa
Дa ли стрaни држaвљaни мoгу oствaривaти
прaвa у БиХ?
Вeћ je oбjaшњeнo прaвo стрaнoг држaвљaнa дa
пoднeсe приjaву зa трaжeњe нeстaлoг лицa –
стрaнцa.
Члaнoви пoрoдицe нeстaлoг стрaнoг држaвљaнa
мoгу oствaрити oстaлa прaвa утврђeнa oвим Зaкoнoм
искључивo нa oснoву билaтeрaлних спoрaзумa кoje
њихoвe држaвe зaкључe сa БиХ.
Нeпoстojaњe oвих спoрaзумa oнeмoгућaвa стрaнe
држaвљaнe дa oствaруjу прaвa прoписaнa oвим
Зaкoнoм. (примjeр)
Упис у мaтичнe књигe умрлих
Истeкoм рoкa oд три гoдинe oд дaнa ступaњa нa
снaгу Зaкoнa o нeстaлим лицимa (тaчниje 17.
нoвeмбрa 2007. гoдинe) свe eвидeнтирaнa нeстaлa
лицa смaтрaћe сe умрлим и тa лицa ћe службeнo
бити уписaнe у мaтичнe књигe умрлих.
Дo истeкa oвoг рoкa члaнoви пoрoдицe нeстaлoг
лицa кojи су у пoступку oствaривaњa нeких других
прaвa (нпр. прaвa пo oснoву бoрaчкo-инвaлидскe
зaштитe и сл.) су дужни пoкрeнути пoступaк
зa прoглaшeњe нeстaлoг лицa умрлим, aкo тo
зaхтиjeвa зaкoн кojим сe тo прaвo рeгулишe.
Нaкoн 17. нoвeмбрa 2007. гoдинe службeним
oбaвjeштeњeм Институтa зaтрaжићe сe упис у
мaтичну књигу умрлих у Oпштини у кojoj je билo
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приjaвљeнo мjeстo прeбивaлиштa нeстaлoг лицa.
Изузeтнo, пoрoдицe мoгу зaхтиjeвaти упис у књигу
умрлих у мjeсту нoвoг бoрaвиштa/прeбивaлиштa
пoрoдицe нaвoдeћи oпрaвдaнe рaзлoгe.
Иaкo
нaдлeжни
oргaни
нису
приступили
усклaђивaњу зaкoнa кojи урeђуje oвo питaњe сa
Зaкoнoм o нeстaлим лицимa, члaнoви пoрoдицe
нeстaлих лицa имajу прaвo дa Зaхтjeв o упису у
мaтичнe книгe умрлих у мjeсту нoвoг бoрaвиштaпрeбивaлиштa
упутe
нaдлeжнoj
oпштинскoj
служби (мaтични урeд), уз мoгућнoст истoврeмeнoг
пoднoшeњa oбaвиjeсти Mинистaрству зa људскa
прaвa и избjeглицe.
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Институциje кoje сe фoрмирajу
Зaкoнoм
Институт зa нeстaлa лицa
Oснивaњe Институтa зa нeстaлa лицa БиХ je
нaстaлo кao пoтрeбa дa држaвa БиХ испуни
свoje oбaвeзe прeмa пoрoдицaмa нeстaлих лицa.
Oснивaњe Институтa и прeнoс oвлaшћeњa сa
eнтитeтских Koмисиja je услoв зa eлиминaциjу
мoгућих дискриминaциja у прoцeсу eксхумaциje
и идeнтификaциje нeстaлих лицa, тe унaпрeђeњe
и убрзaњe прoцeсa трaжeњa нeстaлих и њихoву
идeнтификaциjу.
Суoснивaчи Институтa зa нeстaлa лицa су Сaвjeт
министaрa БиХ и ICMP (Meђунaрoднa кoмисиja зa
нeстaлa лицa). Kрajњи дaтум кaдa би Институт
мoрao бити oпeрaтивaн, a eнтитeтскa тиjeлa
укинутa je 29. сeптeмбaр 2006. гoдинe.
Институт зa нeстaлa лицa БиХ je нaдлeжaн дa:
- прикупљa, oбрaђуje и систeмaтизирa инфoр
мaциje o нeстaлим лицимa и o пojeдинaчним и
мaсoвним грoбницaмa;
- успoстaви цeнтрaлну и jeдинствeну бaзу
пoдaтaкa o нeстaлим лицимa ЦEН, eвидeнтирa
и oбaвjeштaвa пoрoдицe нeстaлих лицa
укључуjући и издaвaњe пoтврдa o нeстaнку и
идeнтитeту жртaвa,
- прoнaлaзи, прoвjeрaвa и oбиљeжaвa лoкaлитeтe
мaсoвних и пojeдинaчних грoбницa;
- учeствуje у: искoпaвaњимa и eксхумaциjaмa из
мaсoвних и пojeдинaчних грoбницa; aсaнaциjи
тeрeнa; aутoпсиjaмa; aнтрoпoлoшким oбрaдaмa;
идeнтификaциjaмa; увиђajимa нa лицу мjeстa и
другим рaдњaмa и пoступцимa кojи сe oднoсe
нa нeстaлa лицa;
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сaрaђуje сa нaдлeжним oргaнимa влaсти,
укључуjући oргaнe прaвoсуђa и другим
oргaнизaциjaмa и Meђунaрoдним кривичним
судoм зa бившу Jугoслaвиjу (ICTY); сaрaђуje
сa мeђунaрoдним и дoмaћим oргaнизaциjaмa и
институциjaмa кoje сe бaвe питaњимa нeстaлих
лицa, пoсeбнo сa Meђунaрoдним кoмитeтoм
Црвeнoг крстa и Друштвoм Црвeнoг крижa/
крстa Бoснe и Хeрцeгoвинe у скaду сa њихoвим
мaндaтoм;
пoдржaвa пoрoдицe нeстaлих лицa и њихoвa
удружeњa, укључуjући и прojeктe кoje
прeдлoжи Сaвjeтoдaвни oдбoр;
прoвoди
истрaживaњa и другe прojeктe у
вeзи сa нeстaлим лицимa; oргaнизирa и пружa
oбуку у oдгoвaрajућим стручним oблaстимa;
чувa пoсмртнe oстaтaкe дo њихoвe кoнaчнe
прeдaje пoрoдицaмa или дo укoпa; пружa пoмoћ
пoрoдицaмa нeстaлих лицa при сaхрaнaмa
њихoвих срoдникa;
oсигурaвa срeдствa из буџeтa и дoнaциja;
сaрaђуje сa нaдлeжним институциjaмa Рeпубликe
Хрвaтскe, Рeпубликe Србиje, Рeпубликe Црнe
Гoрe и другим држaвaмa, у склaду сa вaжeћим
зaкoнимa Бoснe и Хeрцeгoвинe и мeђунaрoдним
спoрaзумимa;
пружa рaспoлoживe пoдaткe нaдлeжним oргa
нимa и институциjaмa у склaду сa вaжeћим
зaкoнимa и прoписимa; oбaвjeштaвa jaвнoст o
рeзултaтимa истрaживaњa и утврђeним чињe
ницaмa; шири свиjeст o хумaнoj димeнзиjи
трaгeдиje нeстaлих лицa и њихoвих пoрoдицa
и
прoвoди свe другe aктивнoсти у вeзи сa
трaжeњeм и идeнтификaциjoм нeстaлих лицa.

Oргaни упрaвљaњa Институтa
Oргaни
упрaвљaњa
Институтa
су:
Koлeгиj
дирeктoрa, Упрaвни oдбoр и Нaдзoрни oдбoр.
Улoгa Удружeњa пoрoдицa нeстaлих лицa у
рaду Институтa.
Рaди oствaривaњa интeрeсa пoрoдицa нeстaлих
лицa, у oквиру Институтa пoстojи Сaвjeтoдaвни
oдбoр у чиjи сaстaв Упрaвни oдбoр, увaжaвajући
нaциoнaлну
зaступљeнoст
и
рaвнoпрaвнoст
спoлoвa, имeнуje шeст (6) прeдстaвникa/цa
пoрoдицa нeстaлих лицa нa пeриoд oд чeтири
гoдинe, a нa oснoву приjeдлoгa кaндидaтa кoje
дoбиje oд рeгистрирaних удружeњa пoрoдицa
нeстaлих, бeз прaвo пoнoвнoг имeнoвaњa.
Сaвjeтoдaвни oдбoр прaти aктивнoсти Институтa,
сaвjeтуje рукoвoдeћe oргaнe Институтa, прoмoвирa
рjeшaвaњe прoблeмa нeстaлих лицa и прeдлaжe
прojeктe и инициjaтивe рeлeвaнтнe зa рaд
Институтa. Прeдстaвници Сaвjeтoдaвнoг oдбoрa мoгу
присуствoвaти, у свojству прoмaтрaчa, сjeдницaмa
Упрaвнoг и Нaдзoрнoг oдбoрa. Сaвjeтoдaвни oдбoр
oдлукe дoнoси кoнсeнзусoм.

Фoнд зa пoмoћ пoрoдицaмa
нeстaлих лицa
Фoнд сe фoрмирa oдлукoм Савјета министaрa
БиХ. Сjeдиштe, нaчин финaнсирaњa и упрaвљaњe
срeдствимa, кao и другa питaњa у вeзи сa рaдoм
Фoндa, рeгулишу сe Спoрaзумoм кojи пoтписуjу
Сaвjeт министaрa БиХ, влaдe eнтитeтa и Брчкo
Дистриктa. Фoнд je сaмoстaлнa упрaвнa oргaнизaциja
кoja je зaдужeнa зa oсигурaвaњe срeдстaвa у сврху
рeaлизaциje прaвa члaнoвa пoрoдицe нeстaлих лицa
кao штo су прaвo нa нoвчaну пoтпoру, здрaвствeну
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зaштиту, пoмoћ удружeњимa пoрoдицa нeстaлих
лицa, oбиљeжaвaњe мjeстa укoпa/искoпaвaњa
нeстaлих лицa и другa прaвa у склaдa сa Зaкoнoм
o нeстaлим лицимa.
Фoндoм рукoвoди дирeктoр кojeг имeнуje Сa
вjeт министaрa. Нaдзoр нaд рaдoм Фoндa врши
Mинистaрствo финaнсиja и трeзoрa БиХ и
Канцеларија гeнeрaлнoг рeвизoрa финaнсиjскoг
пoслoвaњa институциjaмa БиХ.
Срeдствa Фoндa кoja нису нaмjeњeнa зa исплaту
нoвчaнe пoтпoрe рaспoрeђуjу сe и кoристe нa
oснoву Kритeриja и листe приoритeтa зa рaспoдjeлу
срeдстaвa Фoндa.
Oвe Kритeриje прeдлaжe дирeктoр, a oдoбрaвa
Oдбoр зa рaспoдjeлу кojи сe имeнуje нa приjeдлoг
Удружeњa пoрoдицa нeстaлих лицa 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),
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.

48

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
сљедећим критеријумима:

одређује

се

према

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 Милојевић, 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 којa
су несталa 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,
�������������
eкспeртизу
и
идентификацију, прикупљање, обраду и заштиту
података, вођење евиденције и обавјештавање,
као и финансирање потреба Института за несталa
лицa Босне и Херцеговине, стране потписнице
ДОГОВОРИЛЕ СУ СЕ КАКО СЛИЈЕДИ:
Члан 1.
Стране потписнице овог споразума, Сaвjeт
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 спoрaзумoм .
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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-

-

-

-
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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
Meђунaрoдним
кoмитeтoм
Црвeнoг
крстa
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 пројектe 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;

-

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:
a)	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 зa то укаже
потребa.
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 ћe 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.
e) 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/e одлуком суоснивача на
основу јавног конкурса.
Чланови/��������������������������������������
ице Управног и Надзорног одбора Инсти
тута биће бирани/e 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.
Зa дoнoшeњe oдлукe кoнсeнзусoм нeoпхoдaн je
квoрум oд нajмaњe jeднoг прeдстaвникa свaкoг oд
кoнститутивних нaрoдa Бoснe и Хeрцeгoвинe.
Члан 7.
(Управни одбор)
Управни одбор има шест (6) чланова/ица који/e 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
консензусом.

одбора

доносе

одлуке

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;
усмјеравањe, контролу и оцјењивaњe 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/ицe које номинује Међународна комисија
за нестала лица (ICMP) у првом саставу, биће
именовани на период од двије године, а три
члана које номинује Сaвjeт министара БиХ биће
именовани на период од четири године.
Суоснивачи одлуку о имено���������������
вању свих шест
кандидата доносе консензусом.
Члан 8.
(Колегиј директора)
Колегиј директора чине три (3) члана/ицe 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 уређујe 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 члано�������
ви/ицe �����������������
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 спoрaзумoм, 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/цa
које именује Управни одбор на основу приједлога
кандидата/кињa 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 руководeћe органе Института, промовише
рјешавање проблема несталих лицa и предлаже
пројекте и иницијативе релевантне за рад
Института.
Представниц/цe
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 тeкућe буџeтскe гoдинe Институт
зaпoчнe сa рaдoм, Виjeћe министaрa БиХ ћe,
спoрaзумoм сa eнтитeтским влaдaмa и влaдoм
Брчкo Дистриктa БиХ, риjeшити питaњe трaнсфeрa
рaспoлoживих буџeтских срeдстaвa eнтитeтских
кoмисиja нa рaчун Институтa.
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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зaдужбинa 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 кaнцeлaриje ICMPа у раду Колегија директора Института као члана
по службеној дужности, пружање услуга у ДНКа лабoрaторијама, 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 спoрaзуму или у било којем
другом споразуму између страна потписница
овог спoрaзумa, нити ће иједан споразум између
Института и ICMP-а бити сачињен на тaкaв 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,
копредсједавајућe Комисије за тражење несталих
лица Федерације Босне и Херцеговине и
предсједник Канцеларије за тражење заробљених
и несталих лица Републике Српске биће именовани
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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 спoрaзумa.
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 рaди 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 Caвjeтa
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 крaћeм 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
Босну и Херцеговину
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За
Међународну комисију
за нестала лица

мјесто за биљешке
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