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1. Савјет министара Босне и Херцеговине, сходно члану 12. Закона о 

министарствима и другим тијелима управе Босне и Херцеговине, те на основу 

члана 54. тачка 1. Пословника о раду Савјета министара БиХ на својој 86. сједници, 

одржаној 2005. године усвојио је Иницијални извјештај Босне и Херцеговине о 

имплементацији Међународног пакта о грађанским и политичким правима за 

период 1994-2004. године. 

 

Комитет UN за људска права, на 35. засједању, 18. и 19. октобра 2006. године уз 

учешће делегације Босне и Херцеговине усвојио је предметни извјештај а потом 

донио Закључке и препоруке којим је одредио 1. новембар 2010. године као датум 

за подношење другог периодичног извјештаја Босне и Херцеговине.  

 

Чланом 26. Закључака и препорука Комитет је затражио од Босне и Херцеговине да 

иницијални извјештај буде јавно објављен и широко презентован на службеним 

језицима општој јавности, као и правосудним, законодавним и административним 

властима. Савјет министара БиХ на 86. сједници, 14. јула 2005. године, примио је к 

знању Закључке и препоруке Комитета UN за људска права и у складу са чланом 

20. Закључака и препорука обавезао надлежне органе власти на свим нивоима да 

континуирано раде на њиховој имплементацији и да најмање једном годишње 

информишу Савјет министара БиХ о предузетим активностима, стању и 

достигнућима као и о проблемима који се јављају у области на које се односе 

Закључци и препоруке Комитета UN за људска права. Такође, Савјет министара 

БиХ обавезао је надлежне нивое власти да својим свакодневним активностима 

раде на подстицању рада цивилног сектора, посебно оних НВО које се 

непосредније баве предметном темом. 

 
2. У складу са правилом 71. став 5. Пословника  о раду  Комитета UN за људска 

права, затражено је да Босна и Херцеговина, унутар године дана поднесе 

информацију о предузетим активностима, како се то тражи Закључцима и 

препорукама Комитета – параграфи 8, 14, 19. и 23. То значи да Босна и 

Херцеговина има обавезу и задатак да информише надлежни Комитет о стању 

људских права која третирају поменути параграфи. 

 

Поштујући назначени рок Комитета UN за људска права, Босна и Херцеговина даје 

сљедећу информацију као одговоре на питања 8., 14., 19. и 23.  
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Ц. Основна питања забринутости и препоруке 
 
Питање бр. 8.  
Комитет је забринут да након одбијања релевантних уставних амандмана 26. 
априла 2006. године, државни Устав и Изборни закон и даље искључују “остале”, 
и.е. лица коа не припадају једном од “конститутивних народа” државе чланице 
(Бошњаци, Хрвати, Срби), и њихов избор у Дом народа и трочлано 
Предсједништво Босне и Херцеговине (чланови 2., 25., и 26.). 

 
       Држава чланица треба поново започети разговоре о уставним промјенама 

на транспарентан начин и на широким основама партиципирања укључити 
све чиниоце, са циљем усвајања изборног система који гарантује једнако 
уживање права свим грађанима према члану 25. Пакта, без обзира на њихову 
националност.  
 
 
3. Босна и Херцеговина цијени оправдану забринутост Комитета због неусвајања 

релевантних уставних амандмана 26.04.2006. године и што постојећи Изборни 

закон БиХ још увијек није ријешено питање грађана Босне и Херцеговине који 

припадају групи националних мањина а које Устав Босне и Херцеговине третира 

под називом “остали”, тј. лица која нису припадници једног од “конститутативних 

народа” Босне и Херцеговине (Бошњаци, Срби и Хрвати) у смислу њихове 

искључености и немогућности да буду изабрани у Дом народа и трочлано 

Предсједништво БиХ (чланови 2., 25. и 26.). Стога се од Босне и Херцеговине 

тражи да поново отвори разговоре о уставним реформама у транспарентном 

процесу и на бази широког учествовања, укључујући све интересне стране, с 

циљем усвајања изборног система који гарантује једнако уживање права свим 

грађанима Босне и Херцеговине, без обзира на њихову етничку припадност, према 

члану 25. Пакта, који гласи: „Сваки грађанин, без икаквог разликовања поменутог у 

члану 2. и без неразумних ограничења, има право и могућности: 

а) да учествује у вођењу јавних послова, било непосредно било преко слободно 
изабраних представника; 

 
б) да гласа и да буде биран на повременим исправно одржаним изборима, уз 
једнако и опште бирачко право, спроведеним тајним гласањем, којим се обезбjеђује 
слободно изражавање воље бирача; 

 

ц) да му, под општим условима једнакости, буде доступна јавна служба у његовој 

земљи”. 
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4. Полазећи од укупне структуре становништва Босне и Херцеговине приликом 

закључивања Дејтонског мировног споразума, посебна пажња посвећена је 

уставноправном обликовању будуће државне заједнице. Пред творцима Дејтонског 

Устава Босне и Херцеговине био је озбиљан задатак – како обликовати политичке и 

правне механизме који ће гарантовати равноправност народа и примјену 

конвенција о људским правима и слободама. Том приликом рјешење је пронађено у 

усвајању начела недискриминације и избјегавању да се детаљније упушта у 

рјешавање овог питања. У члану II тачка 4. Устава Босне и Херцеговине стоји: 

“Уживање права и слобода, предвиђених у овом члану или у међународним 

споразумима наведеним у Анексу I овог Устава, осигурано је свим лицима у Босни 

и Херцеговини без дискриминације по било којем основу као што је пол, раса, боја, 

језик, вјера, политичко и друго мишљење, национално и социјално поријекло, 

повезаност са националном мањином, имовина, рођење или други статус”. Ако се 

има у виду да саставни дио Устава Босне и Херцеговине чини и 15 међународних 

правних докумената који штите људска права, међу којима је и Европска повеља за 

регионалне језике мањина из 1992. године и Оквирна конвенција за заштиту 

националних мањина из 1994. године, то говори да су мањинама Уставом Босне и 

Херцеговине обезбијеђена мањинска права према највишим европским 

стандардима. 

 

5. Међутим, мањински народи у пракси Босне и Херцеговине, ипак, имају 

специфичан политички и уставно правни статус. Мада још увијек нема јасне 

дефиниције ко су “остали” и колико их има, изузев да нису Бошњаци, Срби или 

Хрвати, тј. да не припадају једном од “конститутивних народа” за очекивати је да ће 

Босна и Херцеговина у наредном времену уложити напоре да и кроз практичне 

животне активности обезбједи припадницима мањина права која им Уставом и 

припадају. У том правцу да би се потпуније заштитила ова категорија становништва 

БиХ, Уставни суд БиХ током 1998. i 2000. године учинио је напор да њихов статус 

заштити са неколико својих одлука о конститутативности народа Босне и 

Херцеговине. Након тога Високи представник за Босну и Херцеговину током априла 

2002. године, директно позивајући се на конкретне одлуке Уставног суда, донио је 

одлуке којима је измијенио и допунио уставе ентитета Босне и Херцеговине са 

директним одредбама о пропорционалној заступљености  конститутивних народа и 

“осталих” у државним органима и јавним институцијама у Босни и Херцеговини. 

Према амандманима Високог представника у Републици Српској“ Срби, Бошњаци и 

Хрвати као конститутативни народи , “остали” и грађани, равноправно и без 
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дискриминације учествују у вршењу власти у Републици Српској”. Идентичан 

амандман, наметнут је и на Устав Федерације Босне и Херцеговине. Овај принцип 

даље је разрађен кроз одредбе о структури представничких тијела и извршне 

власти. У Федерацији Босне и Херцеговине најмање четири члана једног 

конститтативног народа су заступљена у Заступничком дому, док у Дому народа 

конститувни народи имају по 17 делегата, а “осталих” седам. Нажалост, овај 

принцип још увијек није у потпуности заживио у Дому народа Ф БиХ. 

 

6. У Републици Српској уставним амандманима уведен је институт “заштите 

националног интереса”, према коме ниједан закон који се тиче питања виталног 

националног интереса не може ступити на снагу док га не усвоји Вијеће народа које 

има осам чланова из сваког конститутативног народа и четири члана из реда 

“осталих”. Као инструмент заштите виталних националних интереса уведено је и 

посебно вијеће у Уставном суду Републике Српске, у које улазе по двојица судија 

из реда три конститувна народа и један из реда “осталих”. 

Дакле, правно гледано правни и политички статус мањинских група у Босни и 

Херцеговини ријешен је у складу са опште усвојеним европским стандардима. 

Проблем је у томе што се поменуте одредбе још увијек дослиједно не примјењују у 

пракси. 

 

7. Због наведених и других проблема актуелна власт крајем марта 2006. године, 

након вишемјесечних расправа, потписала Споразум о промјени Устава Босне и 

Херцеговине, како би се, између осталог, успјешније елиминисале неке уставне 

одредбе које би због нејасноћа могле представљати дискриминацију оних који не 

припадају конститатувним народима. Иако ни актуелним Уставом Босне и 

Херцеговине, припадници националних мањина, односно “остали” нису 

формалноправно спријечени да се кандидују и да буду изабрани на најодговорније 

политичке функције у земљи, али је евидентно да се до сада припадници из реда 

“остали” не налазе на најодговорнијим функцијама, што им гарантује  постојеће 

уставно рјешење. 

 

8. Наглашавамо да предложене уставне промјене још више подстичу и гарантују  

представницима националних мањина да без икакве дискриминације равноправно 

учествују и у политичком животу земље. Да би се то и реализовало у наредном 

времену биће нужно разрадити и механизме Изборног закона којим ће се 

попуњавати гарантована мјеста за припаднике националних мањина, под називом 
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“остали”. Ово питање може бити разрађено тек након реформе нових  уставних 

промјена, што је за очекивати у скорије вријеме. За надати се да ће уставна 

категорија “остали” бити, не само формално правно, него суштински и стварно 

равноправна у свим сферама друштва, и да ће без дискриминације равноправно 

учествовати и обављати највише политичке и друштвене функције од локалне 

самоуправе па до највиших органа власти на нивоу државе. 

 

9. Пошто приједлози за уставне промјене нису прошли у току парламентарне 

процедуре, послије тога крајем 2006. године, одржани  општи парламентарни 

избори и договорено је да се након избора настави са договорима и радом на 

уставним рјешењима, гдје ће бити садржана и рјешења која се односе на права 

“осталих”, али до тога још увијек није дошло. 

 
10. По питању измјена и допуна Изборног закона Босне и Херцеговине формирана 

је интерресорна радна група са циљем да сачини Приједлог измјена и допуна 

Изборног закона Босне и Херцеговине, Закона о финансирању политичких странака 

и Закона о сукобу интереса у Босни и Херцеговини. Интерресорну радну групу чине 

по три представника Вијећа министара БиХ, Парламентарне скупштине Босне и 

Херцеговине,  из оба дома и 4 члана из Централне изборне комисије Босне и 

Херцеговине. 

Радна група на постављеним задацима интензивно ради од почетка јула 2007. 

године. Планирано је да се до 15. новембра о.г. сачини Приједлог Закона о 

измјенама и допунама Изборног закона Босне и Херцеговине и да се исти упути у 

парламентарну процедуру.  

 

11. Суштина измјена и допуна Изборног закона Босне и Херцеговине односи се на 

три нивоа: 

- први је везан за техничко информативне измјене Закона, а који су у сврху бољег 

организовања и техничке припреме за наредне локалне изборе који се требају 

одржати у октобру 2008. године, дакле годину дана прије одржавања избора морају 

бити усвојене његове измјене; 

- друга измјена односила би се на омогућавање припадницима националих мањина 

заступљеност у законодавним тијелима локалних органа власти (скупштине 

општине у Републици Српској  и општинских вијећа у Федерацији Босне и 

Херцеговине) и 

- усаглашавање цјелокупног Изборног закона са европским изборним насљеђем, 

односно са међународним стандардима у области избора. 
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12. По питању националних мањина ради се на измјени чланова 13. и 14. Изборног 

закона Босне и Херцеговине. На овај начин у складу са поменутим одредбама 

омогући ће се да припадници националних мањина буду укључени равноправно у 

изборни процес.  

 

13. Информишемо да се у складу са предстојећим уставним промјенама које се 

очекују у Босни и Херцеговини, све чешће поставља питање значења термина 

„остали“. На посланичка питања Устано-правна комисија оба дома Парламентарне 

скупшине БиХ је у циљу дефинисања термина „остали“ ово питање аплицирала за 

једну од наредних сједница Савјета министара БиХ, како би се, коначно добило 

аутнентичног тумачења термина „остали“ и на тај начин извршиле одређене 

промјене у Изборном закону БиХ везано за то питање.   
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           Питање бр. 14.  

Комитет биљежи са забринутошћу да је судбина и мјесто гдје се налазе око 
15.000 лица који су нестали током оружаног сукоба (1992 – 1995.) остаје 
неријешена. Комитет подсјећа државу чланицу да чланови породица несталих 
лица имају право знати о судбини својих сродника, и да неуспјех да истражи 
узроке и околности смрти, као и мјеста гдје се налазе нестала лица повећава 
неизвјесност и патњу за чланове породице и може представљати повреду члана 
7. Пакта (чланови 2(3), 6. и 7.). 
 
Држава чланица треба предузети тренутне и дјелотворне акције да 
истражи све неријешене случајеве несталих лица и обезбиједи без одгоде 
да Институт за нестала лица постане потпуно оперативан, а у складу са 
одлуком Уставног Суда од 13. абгуста 2005. године. Такође, треба 
обезбиједити да централна база података несталих лица буде 
финализирана и верификована, да Фонд за подршку породицама несталих 
лица буде обезбијеђен, те да плаћања породицама почну што је прије 
могуће.  
 
 
14. Питање несталих лица једно је од горућих питања, како са аспекта обавезе 

државе да исто расвијетли и оконча, тако и са најдубљег људског и моралног 

односа према породицама које још увијек нису пронашле своје најмилије. Стога 

Комитет подсјећа Босну и Херцеговину на рјешавање судбине око још 13.000 лица 

несталих за вријеме оружаног сукоба (1992-1995.), подсјећа БиХ на 

транспарентније и потпунује информисање породица несталих о судбини својих 

сродника јер неистраживање узрока и околности смрти, као и непроналажење 

гробних мјеста несталих лица повећава несигурност и патњу  чланова породица и 

најчешће значи кршење члана 7. Пакта ( чл.2(3), 6 и 7.). Од Босне и Херцеговине се 

захтијева да појача напоре у предузимању непосреднијих и дјелотворнијих корака 

на истраживању свих неријешених случајева несталих лица и да без одлагања 

сходно одлуци Уставног суда Босне и Херцеговине од 13.08.2005. године, 

обезбиједи потпуну оперативност Института за нестала лица. Комитет инсистира 

на обезбјеђењу централне базе података несталих лица и рад са пуном 

оперативношћу Фонда за подршку породицама несталих лица с основним циљем 

да се што прије започне са исплатом надокнада новчаних средстава породицама 

несталих. 

 

15. Босна и Херцеговина цијенећи озбиљност и тежину проблема који се односи на 

нестала лица у протеклом времену улагала је а и данас улаже велике напоре за 

рјешавање овог проблема. Учињени су помаци на припреми и усвајању законско-

правне регулативе. Усвојен је Закон о несталим лицима БиХ; сачињен је Водич за 

породице несталих лица; успостављене су институције које се формирају Законом: 
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Институт за нестала лица Босне и Херцеговине и Фонд за помоћ породицама 

несталих лица. 

 

16. Законом о несталим лицима, који је усвојен крајем 2004. године, утврђени су 

принципи за унапређење процеса тражења, дефиниције несталог лица, начина 

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.  

Законом је утврђено и загарантовано пуно право члановима породица несталих 

лица 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. Чланом 4. овог 

закона обавезани су органи власти 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 и у Босну и Херцеговину. 

 

17. С циљем унапређења процеса тражења несталих лица и ефикасније 

идентификације посмртних остатака несталих лица на нивоу Босне и Херцеговине 

основан је Институт за нестале, као независна институција за тражење несталих 

лица у/из Босне и Херцеговине. Суоснивачи Института за нестала лица су Савјет 

министара БиХ и ICMP (Међународна комисија за нестала лица).  

Институт је отпочео са радом, али још увијек не у пуном капацитету, што се очекује 

у новембру 2007. године. Изабрани су органи управљања: Колегиј директора, 

Управни одбор и Надзорни одбор. 

 

18. Управни одбор Института је у октобру 2007. године именовао Савјетодавни 

одбор којег чине представници удржења несталих лица у Босни и Херцеговини, и 

то по два Бошњака, Србина и Хрвата. То је тијело кроз које се остварује утицај 

породица несталих на процес тражења несталих лица.  Чланови удржења несталих 

лица у Босни и Херцеговини учестују у раду Управног одбора али без права гласа. 

Управни одбор је сачинио и усвојио основне акте Института као што су: Статут, 

Правилник о систематизацији радних мјеста, Правилник о платама и другим 

накнадама и Правилник о раду Института. Ово су акти неопходни за 

функционисање рада Института. Наведени документи су упућени Савјету 

министара БиХ ради давања сагласности на исте и биће разматрани на првој 
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наредној сједници. Након ове, законом утврђене процедуре, приступиће се 

потписивању уговора о раду са запосленим који су на основу Споразума о 

преузимању улоге суоснивача за Институт за нестала лица у Босни и Херцеговини 

(„Сл. гласник БиХ, Међународни уговори“, бр. 13/05), који је потписан од стране 

Савјета министара БиХ и Међународне комисије за нестале (ICMP). Институт ће 

тиме и формално почети са радом.  Поменути споразум у члану 5. тачка ц. утврђује 

да ће почетни састав Института чинити  преузети  запосленици из ентитетских 

комисија за нестала лица у саставу 17 Бошњака, 12 Срба и 7 Хрвата.   

Колегиј Института је сачинио и предложио на усвајање буџет потребан за рад 

Института за 2008. годину, који износи око 8,5 милиона КМ.  

 

19. По питању централе евиденције података (ЦЕН) у складу са члановима 21-23. 

Закона о несталим лицима у Босни и Херцеговини („Сл. гласник БиХ“, бр. 50/04) 

оснивање централне базе података о начину прикупљања и упуте о заштити 

података и тајности истих. Подаци у ЦЕН-у неће представљати само списак и 

идентифиkацију несталих лица, него обавезу да се на једном мјесту обезбиједе 

подаци. То ће бити једна свеобухватна база која садржи фотографије, филмове и 

друге информације које се односе на нестала лица. Овај процес треба да траје 1-2 

године. 

 

20. Радна група за имплементацију Закона о несталим лицима Босне и 

Херцеговине је усвојила идејно рјешење за ЦЕН у децембру 2006. године. Радну 

групу чине представници Министарства за људска права и избјеглице БиХ, 

ентитетских тијела за тражење несталих лица, ICMP, Међународног црвеног крста 

и представника влада ентитета и Брчко Дистрикта БиХ. 

Идејно рјешење још увијек није разматрано на Управном одбору Института, јер 

исти није био оперативан.   

 

21. Између осталог, Институт за нестале Босне и Херцеговине надлежан је да: 

прикупља, обрађује и систематизује информације о несталим лицима и о 

појединачним и масовним гробницама, успостави централну и јединствену базу 

података о несталим лицима ЦЕН, евидентира и обавјештава породице несталих 

лица укључујући и издавање потврда о нестанку и идентитету жртава, проналази, 

провјерава и обиљежава локалитете масовних и појединачних гробница, учествује 

у укопавању и ексхумацијама из масовних и појединачних гробница, асанацији 

терена, аутопсијама, антрополошким обрадама и др.  
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Међутим, Институт још увијек не ради пуним капацитетом иако је дошло до преноса 

овлаштења са ентитетских комисија, што је био и основни услов за формирање 

Института. То је чињено из разлога како би се елеминисале могуће 

дискриминаторске радње које прате процес ексхумације и идентификације 

несталих лица, те убрзало и унапређење процеса тражења несталих и њихову 

идентификацију. Важност подршке раду Института темељи се на чињеници да се у 

Босни и Херцеговини још увијек ради на расвјетљавању и проналажењу 13.000 

несталих лица. 

 

22. Да би се породицама и рођацима несталих лица олакшао приступ 

информацијама, правди и гарантованим правима, сачињен је и Водич за породице 

несталих лица, све у циљу да би  имплементација Закона о несталим у Босни и 

Херцеговини текла жељеним током. 

Мада је Закон предвидио формирање Фонда за помоћ породицама несталих лица, 

ова самостална управна оргазиција још увијек није отпочела са радом. По питању 

Фонда још увијек се не примјењују одредбе чланова 15-18. Закона о несталим 

лицима у Босни и Херцеговини. Није усвојен ни Споразум о финансирању Фонда из 

разлога што се владе Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко 

Дистрикта БиХ нису усагласили о постотку финансирања који би се издвајао за 

финансирање Фонда. Ово питање, као и питање сједишта Института делегирано је 

владама и због неусалашености ставова Фонд није у могућности исплаћивати 

новчану накнаду утврђену у члану 19. Закона о несталим лицима у Босни и 

Херцеговини.  

 

23. И поред уложених напора, како домаћих тако и међународних институција и 

организација у Босни и Херцеговини да се тражење несталих лица заврши, још 

увијек се трага за проналажењем 13.000 несталих лица. То говори да је број 

несталих лица у Босни и Херцеговини још увијек неоправдано велик, и на 

надлежним државним органима је одговорност да се питање несталих у што 

краћем року разријеши, јер за то постоје све предпоставке. 
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           Питање бр. 19.         
Комитет је забринут у вези са оскудним условима у притворским јединицама у 
ентитетским полицијским установама и затворима који су често препуни, 
немају довољно службеника, недовољно опремљени, и пружује неодговарајуће 
ванпритворске активности и вјежбе. Такође, је забринут у вези са оскудним 
хигијенским и материјалним условима, недовољно квалификованог особља и 
неодговорајућим фармако-базичном терапијом за ментално обољеле пацијенте 
и затворенике, посебно у Форезичко–психијатријском одјељењу зеничког 
затвора, као и Психијатријској болници у Сокоцу (чланови 7. и 10.).  
 
Држава чланица треба побољшати материјалне и хигијенске услове у 
притворским установама, затворима и институцијама за ментално 
обољеле у оба ентитета и обезбиједити одговарајући ниво особља, 
редовите вјежбе и ванпритворске активности за затворенике, као и 
одговарајући третман ментално обољелих пацијената. Треба 
премјестити све пацијенте из Форензичко–психијатријског одјељења 
зеничког затвора, и с тим у вези, обезбиједити да Психијатријска болница 
у Сокоцу испуњава све међународне стандарде. 
 
 
24. Комитет посебан интерес показује за досљедну имплементацију чланова 7. и 

10. Пакта, који забрањују мучење и свирепо или нехумано поступање или 

понижавање казнама и поступцима, јер са сваким лицем које је лишено слободе 

неопходно је поступати хумано и са поштовањем достојанства неодвојивог од 

личности. Наводе се примјери и траже одговори о томе шта се ради на  

побољшању лоших услова притвора у ентитетским  полицијским  установама и 

затворима (пренатрпаност, мало особља, лоша опремљеност, лоши материјални и 

хигијенски услови, недостатак стручног и обученог особља, и др.). Комитет посебно 

апострофира стање у Анексу форензичне - психијатрије у Зеници и Психијатријској 

болници у Сокоцу. Сматра да би Босна и Херцеговина требала више пажње 

посветити побољшању материјалним и хигијенским условима у објектима притвора, 

затворима и институцијама за ментално здравље у оба ентитета и убрзаније 

радити на испуњавању међународних стандарда. 

 
25. У Босни и Херцеговини егзистирају четири некохерентна и нецјеловита система 

за извршење кривичних санкција. О нецјеловитим системима говоримо због тога 

што нити један од њих не функционише као заокружена цјелина, која би својом 

укупном инфраструктуром задовољавала све аспекте извршења кривичних 

санкција (не постоје посебни казнено-поправни заводи за извршење казне затвора 

према лицима женског пола нити установе за извршење одгојних мјера, 

неадекватан смјештај и третман ризичних група; малољетници, психички обољела 

лица, овисници, инвалиди, стара и изнемогла лица и тд). Некохерентни су због тога 
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што су им законска рјешења различита и онемогућавају хоризонтални проток 

осуђених лица, а да се тиме не наруше људска права осуђених лица. 

 

А) Први систем односи се на извршење казне затвора и мјере притвора коју изриче, 

односо одређује Суд БиХ. Ова материја уређена је Законом Босне и Херцеговине о 

извршењу кривичних санкција, притвора и других мјера („Сл. гласник БиХ“, бр. 

13/05). За извршење казне затвора коју изриче Суд Босне и Херцеговине не постоји 

посебна казнено-поправна установа, већ се та казна извршава у ентитетским 

казнено-поправним установама. Једино се мјера притвора коју одреди Суд Босне и 

Херцеговине, за 20 лица, извршава у Притворској једници Суда Босне и 

Херцеговине. Пошто ови капацитети нису довољни за смјештај свих прихвореника 

Суда Босне и Херцеговине, остала притворена лица се смјештају у ентитетске 

казнено-поправне установе. Најчешће су то Казнено-поправни завод полуотвореног 

типа у Источном Сарајеву и Казнено-поправни завод полуотвореног типа у 

Сарајеву. У плану је да се адаптацијом постојећег објекта Притворске јединице 

прошире смјештајни капацитети за још 16 мјеста, што опет неће бити довољно да 

задовољи потребе Суда Босне и Херцеговине. Такође, у плану је и изградња 

посебног Казнено-поправног завода у Источном Сарајеву у којем би се извршиле 

казне затвора и мјера притвора коју изриче, одосно одређује Суд Босне и 

Херцеговине. Тренутно је у парламентарној процедури Закон о оснивању завода за 

извршење кривичних санкција, притвора и других мјера Босне и Херцеговине, а у 

току су припреме око уређења грађевинског земљишта за отпочињање изградње 

Завода. Планирани капацитет Завода је око 340 мјеста. 

Министарство правде БиХ је донијело све подзаконске акте који проистичу из 

одредаба Закона Босне и Херцеговине о извршењу кривичних санкција, притвора и 

других мјера. У те акте уграђени су стандарди европских затворских правила и 

других међународних докумената који третирају права осуђених лица, те препорука 

CPT-а. Укупни третман притвореника у Притворској јединици Суда Босне и 

Херцеговине задовољава високе Европске стандарде, што је оцјена и свих 

међународних и домаћих експерата који посјећују наведену притворску јединицу. 

 

Б) Други систем функционише у Федерацији Босне и Херцеговине. Извршење казне 

затвора у Федерацији Босне и Херцеговине регулисано је Законом о извршењу 

кривичних санкција у ФБиХ („Сл. Новине ФБиХ“, бр. 44/98 и 42/99). На подручју 

Федерације Босне и Херцеговине постоји један казнено-поправни завод затвореног 

типа, четири казнено-поправна завода полуотвореног типа и три одјељења 
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казнено-поправног завода полуотвореног типа. Укупни смјештајни капацитет су 

1052 мјеста за осуђена лица и 361 мјесто за смјештај лица на издржавању мјера 

притвора. 

 

Ц) Трећи систем, извршења кривичних санкција функционише у Републици Српској. 

Извршење кривичних санкција у Републици Српској регулисано је Законом о 

извршењу кривичних санкција у Републици Српској („Сл. Гласник РС“, бр. 64/01). 

Овај закон је усаглашен са Законом Босне и Херцеговине о извршењу кривичних 

санкција, притвора и других мјера утврђених Законом о измјенама и допунама 

Закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске („Сл. 

Гласник РС“, бр. 68/07). На подручју Републике Српске постоје два казнено-

поправна завода затвореног типа, један казнено-поправни завод полуотвореног 

типа и три окружна затвора. Укупни смјештајни капацитети су 770 мјеста за осуђена 

лица и 285 мјеста за смјештај лица на издржавању мјере притвора. 

 

Д) Четврти систем функционише у Брчко Дистрикту БиХ. Извршење кривичних 

санкција у Брчко Дистрикту БиХ регулисано је Законом о извршењу кривичних 

санкција Брчко Дистрикта БиХ („Сл. Гласник Брчко Дистрикта БиХ“, бр. 8/00 и 1/01). 

У Брчко Дистрикту БиХ не постоји казнено-поправна установа у којој би се 

извршавала казна затвора, већ се казне затвора извршавају у енититетским 

казнено-поправним установама. У Брчко Дистрикту БиХ постоји притворска 

јединица капацитета 45 мјеста за смјештај лица према којима се извршава мјера 

притвора коју одреде судови Брчко Дистрикта БиХ. 

 

26. Тренутно су сви расположиви капацитети у казнено-поправним установама у 

Босни и Херецговини попуњени. Слободних мјеста има само у одјелу Казнено-

поправног завода полуотвореног типа у Мостару и у одјелу Казнено-поправног 

завода полуотвореног типа у Зеници. Најтежа је ситуација у Казнено-поправном 

заводу полуотвореног типа у Сарајеву. У том заводу капацитети су пребукирани, а 

на издржавање казне затвора не могу се примити сва лица која су упућена на 

издржавање казне затвора, већ се чека слободно мјесто. Када је смјештај осуђених 

лица у питању, слично као у овом казнено-поправном заводу је и у Казнено-

поправном заводу полуотвореног типа у Бихаћу. И тамо се чекају слободна мјеста 

за пријем нових осуђених лица. 
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27. Без обзира што су казнено-поправни заводи у надлежности ентитетских 

министарстава праве, Министарство правде Босне и Херцеговине, у циљу помоћи у 

рјешавању проблема смјештаја притворених лица у Казнено-поправном заводу 

полуотвореног типа у Сарајеву, сачинило је Информацију о претрпаности 

смјештајних капацитета у одјељењу казнено-поправног завода полуотвореног типа 

у Сарајеву, са приједлогом закључака и у априлу 2007. године достављено је 

Савјету министара БиХ на разматрање.  Савјет министара БиХ је почетком јуна о.г. 

размотрило наведену информацију и донијело закључак да се до усвајања закона о 

државној имовини задужи Министарство правде БиХ да користећи унутрашње 

резерве, предузме активности и покуша изнаћи рјешење за растерећење 

капацитета. 

 

28. Проблем адекватног рјешавања смјештаја на лијечење лица која се тренутно 

налазе у посебном одјељењу за издржавање раније мјере безбиједности обавезног 

психијатрјског лијечења и чувања у здравственој установи при Казнено-поправном 

заводу здравственог типа у Зеници је у искључивој надлежности органа Федерације 

Босне и Херцеговине. И поред тога, Министарство правде БиХ се активно 

укључило у рјешавање овог проблема. Као резултат тих активности је и 

Информација о санацији објекта за потребе извршења мјера обавезног 

психијатриског лијечења изречених у кривичном поступку (објекат уз Психијатријску 

клинику Соколац), која је у августу 2007. године достављена Савјету министара 

БиХ на разматрање и усвајање предложених закључака.    

   

29. Будући да је током 2003. године CPT поставио минимум услова за полицијске 

објекте, током 2007. године, према извјештају CPT већина полицијских станица у 

Босни и Херцеговини се придржавала постављених критерија а било је и 

унапређења. У цјелини гледано већина ћелија у полицијским станицама још увијек 

је у лошем стању: имају мало природног свјетла, слабо умјетно освјетљење, 

недовољну вентилацију, лоше хигијенске услове. Чак су неке полицијске ћелије 

стављене ван употребе, а неке су у међувремену вршиле адаптације и надоградњу 

простора. 

 

30. Што се тиче затворских установа стање у односу на временски период од 

достављања Иницијалног извјештаја о стању грађанских и политичких права у 

Босни и Херцеговини није значајније измјењено. Чине се напори али због 
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недовољних финансијских средстава многе препоруке CPT из 2003. године до 

данас нису промјењене. 

 

31. Посебан проблем односи се на пребукираност затворских установа са 

нагласком да је још увијек значајан проблем у смјештају млађих предступника. У 

правилу још увијек нема напретка у сјештају млађих предступника. Малољетници и 

даље дијеле ћелије са одраслим или појединачним собама истог ходника чија се 

врата ноћу не закључавају. Излаз је у изградњи нових јединица, које ће бити 

примјерене потребама малољетника. Размишља се о  припреми мањих јединица, 

са мултидисциплинарним тимом (најбоље мушко-женски ), изабран и посебно 

обучен за рад с малољетницима. Препоруке су, да би било најбоље да такве 

јединице имају своју властиту управу. 

 

32. Будући да безбједоносна ситуација у појединим затворима (Зеница, Добој, Фоча 

и Сарајево) није на задовољавајућем нивоу, ни за затворенике ни за затворско 

особље због ексцеса који су се дешавали у протеклом периоду, препоруке су 

Европског комитета за спречавање тортуре и нељудског или понижавајућег 

поступања или кажњавања (CPT) да треба што прије урадити интегралне 

стратегије рјешавања насиља у затворима о казненом поступку на нивоу државе 

Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко 

Дисрикта БиХ. Ново кривично законодавство измијенило је систем кривичног 

правосуђа, трансформишући га са међународном праксом и принципима. Истражне 

функције су пренијете на тужиоца, а канцеларија истражног судије је укинута. 

Према новом законодавству, лице које је полиција лишила слободе на основи 

сумње да је починила кривично дјело мора бити спроведена тужиоцу у року од 24 

часа, а тужиоц мора у наредна 24 часа или доставити захтјев судији за предходни 

поступак за одређивање притвора или налог за пуштање. Дакле, најдужи период у 

полицијском притвору је 48 часова. 

 

33. Владавина права, међутим, захтијева не само усвајање одговарајућих 

законских норми, него и предузимање потребних активности које ће обезбиједити 

њихову примјену. Нагласак је дат на три основна права: право притвореног лица да 

обавијести блиског сродника или трећу страну по свом избору о својој ситуацији, 

право приступа адвокату и право приступа доктору. Посебно је битно да лице које 

је полиција лишила слободе буде одмах обавијештено о својим правима. 

Информације прикупљене 2007. године говоре да због непотпуног поштивања 
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законских одредби постоји и даље потреба побољшавања практичне примјене 

поменутих и других права. 

 

34. Сходно члановима 7. и 10. Пакта о грађанским и политичким правима, Босна и 

Херцеговина је доставила и презентовала Комитету UN за људска права 

Иницијални извјештај у коме је, поред осталог, презентовано стање и положај 

притвореника и затвореника у Босни и Херцеговини, Након тога, сходно члану 10. 

став 1. Европске конвенције, у више наврата вођена је конкретна активност 

иницирана од стране Европског комитета за спречавање тортуре и нељудског или 

понижавајућег поступања или кажњавања (CPT). Од прве посјете CPT-а Босни и 

Херцеговини, током априла 2003. године у Босни и Херцеговини су на снагу 

ступили нови кривични закони и закони интегралне стратегије рјешавања насиља у 

затворима. Да би то било дјелотворно потребно је и попуњавање  довољног броја 

затворског особља које је у стању извршавати своја овлаштења на адекватан 

начин. Само обучено особље може дјелотворно реаговати и препознати знакове 

реакције затвореника и одлучно и правилно реаговати на проблеме. Радна мјеста 

особља морају бити попуњена на одговарајући начин  (одговарајући број лица и 

дању и ноћу, што у тренутној пракси није случај). У овом случају кључно је питање и 

кључна компонента су пажљива процјена, класификовање и подјела ћелија 

појединачних затвореника унутар затворске популације. 

 

35. У циљу обезбјеђења и предупређења појава насиља у затворима Босне и 

Херцеговине поједине затворске установе планирају градњу одјељења високе 

безбиједности. То ће свакако допринијети обезбијеђењу сигурносног система у 

цјелини. 

 

36. Пошто је Комитет изразио посебан интерес о стању психијатријских установа, 

конкретно Психијатријске болнице на Сокоцу и Анекс форензичке психијатрије 

зеничког Затвора, према најновијим информацијама слиједи оцјена тренутног 

стања у поменутим установама. 

 

Када је ријеч о Психијатријског болници на Сокоцу стање се постепено поправља. 

Просторије у којима бораве пацијенти много су чистије и укупни хигијенски услови 

су поправљени. На собним вратима су постављене плохе за проматрање чега до 

сада није било. Једна од спаваоница претворена је у пријатну собу за посјете. 

Побољшана је попуњеност радних мјеста у Јединици за форензичну психијатрију, 
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јер је запослен још један психијатар, који је преузео одговорност за пацијенте 

отвореног одјељења уз присуство психолога и социјалног радника, те обавезно 

присуство по двије медицинске сестре. Број чувара је остао исти, два у дневној 

смјени и један или два у ноћној смјени и викендима. Премда је побољшање добро 

дошло број особља је још увијек недовољан. 

 

Третман и збрињавање свих пацијаната на нивоу Клинике одвија се на исти начин 

кроз реализацију разних видова терапије: фармакотерапија, групни рад, 

индивидуални рад, психотерапија, радноокупациона терапија и сл. У оквиру радне 

окупације проводе се сљедеће терапије: арт терапија (сликање, моделирање, 

вајање и друге радње према афинитету), Часопис „АРТ магазин“, који већ пет 

година излази, музикотерапија, библиотерапија (библиотека је опремљена са 1.200 

наслова).  

 

Судски пацијенти су смјештени у лошим условима, а нема ни довољно едукативног 

кадра за рад са судским пацијентима (средњестручни кадар и НК радници). 

Посебан проблем представљју судски пацијенти који имају утвђену стражарску 

службу, јер стражарска служба нема регулисан статус. Од стране управе Болнице 

Министарству правде и Министартсву здравља и социјалне заштите Републике 

Српске потенцирано је рјешавање сљедећих питања: да се регулишу питања 

капацитета пацијаната, процедуре, уговори, едукације и што је веома битно 

стабилно финансирање. 

 

Тренутно у Болници Соколац судских пацијаната има укупно 106. Смјештени су у 

складу са старим ЗКП-ом. Ова лица су на гранту Владе РС-а (58.000 КМ за 50-60 

лица). Другу групу чине лица која су дошла према одредбама ЗКП-а, члан 400. 

Финасирање је дискутабилно за 20-25 лица. То су осигурана лица али немају 

стабилно финасирање (Фонд здравственог осигурања ставља упитник). 

 

Трећу групу чини комбинација мјера лијечења и затвора, али за ову групу није 

обезбијеђено финасирање. Мања група не налази на лијечењу из КП Завода. Једна 

проблематична категорија која се налази на вјештачењу и посматрању 

(регистровани су за ту дјелатност). С тим у вези експертизно одјељење је 

предвиђено у систему. Повремено се ради за онолико пацијената за колико има 

обезбијеђених мјеста.  
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Болница има 4500 м2 корисног простора. Око 1200 м2 није у функцији. Мада је 

болница била намјенски саграђена 1991. године, објекат је девастиран и потребна 

су велика улагања за његово кориштење и употребу. Треба нагласити да је током 

рата кориштен као војна болница и било би добро да надлежни органи власти 

Босне и Херцеговине убрзају активности на адаптацији објекта. 

 

Жене судски пацијенти бораве са другим женама и немају стражарску службу. И 

ово питање треба бити предмет пажње јер таква пракса није добра. 

 

37. У цјелини гледано потребно је још увијек радити на јачању оспособљавања 

стручних кадрова. Постојеће особље без даљњег кадровског побољшања, теже ће 

успостављати осмишљеније терапеутско окружење, које се у таквим типовима 

установа састоји од широког низа физичких, психолошких, друштвених и радних 

активности. Међутим, и тај проблем управа Болнице покушава бар ублажити 

обуком постојећег особља, као што је рад: на питањима жалбене процедуре, 

интерног и екстерног механизма извјештавања, размјене дојмова, обуке 

медицинског особља, обукe стражара и др. Претпоставка је да то не би користило 

само запосленом особљу, него ће бити корисно и за пацијенте, њихове старатеље 

и заступнике. 

За разлику од пређашњег начина кориштења металних лисица, што је било 

неприхватљиво, уведено је кориштење магнетних везалица. Једна од новина је и 

увођење окупационе терапије, то из разлога што је најчешће једина разонода у 

слободном времену гледање ТВ-а на малом екрану. 

            

38. Треба нагласити, да је априла 2006. године, Јединицу форензичне психијатрије 

потпуно уништена у пожару. Према налазима пожар су подметнули затвореници. 

Тако се тренутно, ионако скучено стање за 30-так или више пацијената још више 

погоршано. Спаваонице су мале. Понекад у један кревет смјештена су и по два 

пацијента. Такође, у спаваоницама недостаје простор за смјештај личних ствари 

пацијената. Веома су лоши услови и за дневни боравак и одмор пацијената.  То се 

практикује у додатку зграде у којем пацијенти бораве по лијепом времену, гдје ипак 

нема довољно простора за шетњу. Недостају клупе за сједење, нити заклон када су 

лоши временски услови. 

           Биће нужно поправљати услове и у болничкој трпезарији, јер ту често пацијенти 

морају радити и обједовати. Тренутно се ради на адаптацији ресторана, очекује се 

да ће његово оспособљавање бити завршено почетком 2008. године. 
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           39. Што се тиче недобровољног смјештаја на цивилној основи у оквиру Болнице 

успопстављена је Комисија за заштиту лица с менталним поремећајима. Комисија 

према одредбама позитивних законских прописа одговорна је за надгледање 

питања, као што су: пристанак на лијечење, дјелотворност права жалбе против 

недобровољног смјештаја, информације које се односе на права пацијента и 

природу и нуспојаве предложеног лијечења и др. Комисија је овлаштена да прима 

жалбе од пацијената и да дјелује по њима. Нажалост ова комисија није још у 

потпуности оперативна. 

           Руководство Психијатријске болнице на Сокоцу чини напоре да имплементира 

позитивне законске прописе и препоруке CPT-а како би се побољшали животни 

услови пацијената а и запосленог особља. Стога у сарадњи са надлежним 

државним и ентитетским министарствима уз помоћ донатора, планира се 

адаптација и доградња неискориштеног простора како би се за сваког пацијента 

обезбиједио просторни минимум  од 4м2, услови за радне и слободне активности, 

обезбиједили пацијентима властити простори који се могу закључавати (лични 

прибор и ствари), побољшали услови и простор боравака  пацијената на отвореном 

и посебно пришло уређењу укупног простора и зелених површина, за шта у оквиру 

болничког комплекса постоје све претпоставке. 

           Да би се планирано и набројано у догледно вријеме реализовало неопходна су 

адекватна новчана средства, која би, надлежни органи власти требали 

обезбиједити, једним дијелом из државног буџета, а другим дијелом из донација 

међународних представника.  

             

           40. У Анексу форензичне психијатрије Затвора у Зеници према најновијим 

информацијама мало је примјетних промјена и побољшања у погледу материјалних 

услова за пацијенте. Међутим, примјетна је промјена смањења броја пацијената са 

69 на 32, што значи да су двије спаваонице мање претрпане.               

           Да би се обезбиједио смјештај структура на основу мањих група, што је основни 

аспект и план управе Затвора, с једне стране, очувало би се достојанство 

пацијента, а с друге стране досљедније би се остварила политика за психолошку и 

социјалну рехабилитацију  пацијената. 

           Још увијек није ријешено питање квалификованог особља. И даље је пракса да два 

психијатра посјећују Анекс три пута седмично по неколико сати, што није довољно. 

Тешко долази до испуњавања препорука CPT да се обезбиједи допринос 

мултидисциплинарног клиничког особља (социјалног радника, радног терапеута, 
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психолога). Испуњењем тих и других услова затворски службеници не би више 

морали бити присутни у кругу Анекса, што је тренутно случај. 

  

           41. Имајући у виду наведено све више сазријева свијест и схватање надлежних 

органа власти оба ентитета да се акутни проблеми могу ријешити на нивоу земље, 

што значи обједињавањем форензичне психијатрије при Психијатријској болници 

на Сокоцу и зеничком Затвору. Ово из разлога што БиХ тренутно нема 

финансијских средстава и стручности да води двије посебне сигурне јединице 

форензичне психијатрије, способне да пруже његу и лијечење категорији 

пацијената који би морали бити смјештени у оспособљене форензичне 

психијатријске јединице. 

           Босна и Херцеговина овом питању мора прићи организованије. Мора се радити на 

јасном и реалном плану у који треба да буду укључени сви релевантни актери како 

би се омогућило да нова установа у разумном року пацијентима и особљу пружи 

адекватне и сигурне услове. То значи да треба хитно превазићи противурјечне 

информације везано за “оснивача” новопредложене установе. Док се ово питање 

не ријеши треба учинити истинске напоре да се обезбиједи помоћ постојећој 

управљачкој структури како би у овом времену осигурали бар минимални услови у 

пружању његе и лијечења пацијената. Без сигурне и адекватне помоћи надлежних 

органа власти ни управна структура ових и сличних установа неће моћи испунити 

законске обавезе нити елементарна права која се од њих захтијевају и траже.  

 

42. У том смјеру у циљу поправљања стања и стварања адекватних услова који ће 

се темељити на европским стандарди и принципима, актуелне власти на нивоу 

Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко Дистрикта БиХ потписале су Меморандум о 

разумијевању о правној помоћи и службеној сарадњи у области извршења мјера 

безбиједности обавезног психијатријског лијечења у казненом поступку изречених у 

казненом поступку између БиХ, Републике Српске, Федерације Босне и 

Херцеговине и Брчко Дистрикта БиХ. Меморандум је објављен у „Службеном 

гласнику БиХ“, бр.44/06. Меморандумом је регулисано да ће се све мјере обавезног 

психијатријског лијечења изречене од било којег суда у Босни и Херцеговини 

извршавати у Психијатријској болници Соколац. Савјет министара БиХ средином 

2006. године донијело је одлуку о прихватању Меморандума и утврдио да ће 

посебном одлуком одобрити средства за санацију и оспособљавање Психијатријске 

болнице на Сокоцу, сходно оствареном договору. Формирана је посебна Јединица 

и одређен координатор за имплементацију санације поменуте болнице и 
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конституисан Надзорни одбор Пројекта. За ове намјене Савјет министара БиХ 

одобрило је иницијална средства у износу од 15.000,00 КМ Влада Швајцарске 

Конфедерације донирала је средства у износу од 2,8 милиона ЦХФ (којим ће према 

договору управљати Министарство финансија и трзора БиХ). Расписан је и 

конкурентски захтјев за израду пројекта санације Болнице, урађен пројекат 

санације и извршена ревизија пројекта. Практично све је било спремно да се 

распише тендер за извођача радова.  

 

43. Застој за реализацију презентираног настао је када је Министарство правде 

БиХ проблематизовало статус будуће установе. Од ентитета Босне и Херцеговине 

затражено је да се изјасне о назначеном проблему јер је на зајединичким 

састанцима истицан дијаментрално различит приступ статуса и објекта и будуће 

установе. 

Влада Републике Српске сматра да она треба да буде оснивач Специјалне 

болнице за форензичку психијатрију Соколац, док је Влада Федерације Босне и 

Херцеговине мишљења да то треба да буде Савјет министара БиХ.  

За очекивати је да ће овај веома значајан пројекат за цијелу Босну и Херцеговину 

бити разријешен до краја 2007. године, и да ће напокон бити створени услови за 

форензичких затвореника у складу са међународним стандардима. 

 

44. Други веома битан пројекат је изградња затвора на нивоу Босне и Херцеговине. 

Циљ овог пројекта је побољшање укупних услова смјештаја затвореника и 

притворених лица у Босни и Херцеговини. Капацитет будућег државног затвора је 

обезбјеђење услова за смјештај 300 затвореника и 50 притвореника. Његова 

изградња планирана је за крај 2008. године, али због недостатка средстава тај рок 

ће највјероватније бити пролонгиран за наредних пола године. За изградњу овог 

значајног објекта за Босну и Херцеговину потребна су средства у износу од oкo 15 

милионa Евра, што наравно Босна и Херцеговина не би могла сама финансирати. 

Али захваљујући договору са међународним донаторима у реализацији овог 

пројекта Босне и Херцеговине ће учествовати са 40% средстава, а владе САД, 

Холандије и Шведске са 60% укупно планираних средстава.  

 

45. Реализовањем ова два пројекта очекивати је да ће у Босни и Херцеговини у 

наредном периоду доћи до знатнијег побољшања општих услова затвореника и 

притворених лица. Ту се превасходно мисли на просторно растерећење затвора 

због скученог простора, побољшање хигијенско материјалних услова,  кадровско 
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побољшање и оспособљавање квалификованог затворског особља, побољшање 

ванпритворских услова и садржаја, поштивање људских права затвореника и 

пружање одговарајућег третмана и ментално обољелим пацијентима. Све 

набројано и стварање других претпоставки допринијеће општем напретку и помаку 

стања у затворима Босне и Херцеговине и реалнијем остваривању 

општеприхваћених међународних стандарда  и норми у овој области. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strana 25 

Питање бр. 23.   
Комитет биљежи са забринутошћу да држава чланица намјерава присилно 
премјестити становнике ромског насеља у Бутмиру, због недостатка 
неопходне инфраструктуре како би се спријечило загађење опскрбе водом, док 
такав план не постоји за породице које нису Роми, а живе преко пута улице. 
Такође, наводи са забринутошћу да такав план измјештања не садржи било 
какве детаље везане за  правне лијекове и компензацију доступну ромским 
породицама (чланови 2., 17. и 26.).  
 
 Држава чланица треба поново размотрити план измјештања ромског 
насеља у Бутмиру, узимајући у обзир права становника насеља које 
постоји преко 40 година, као и алтернативна рјешења како би спријечила 
загађење опскрбе водом. Подсјећамо државу чланицу да било какво 
измјештање мора бити извршено на недискриминирајући начин и мора 
бити у складу са међународним стандардима људских права, укључујући и 
права појединаца на правни лијек, компензацију, као и додјелу 
алтернативних стамбених јединица.  
 
 
46. Будући да су послови око рјешавања овог значајног питања у надлежности 

Министарства просторног уређења и заштиту околиша Кантона Сарајево, у његовој 

организацији обављене су бројне активности на измјештању ромских насеља из 

водозаштитне зоне Бутмир и Соколовић колоније.  
Предметни локалитет на којем је мимо урбанистичке сагласности и неплански 

формирано ромско насеље је водозаштитно подручје на граници прве (I) 

водозаштитне зоне. Према Закону о водама Кантона Сарајево, Правилнику о 

условима за одређивање зона санитарне заштите и заштитиних мјера за 

изворишта вода које се користе или планирају да користе за пиће и Одлукци о 

заштити изворишта воде за пиће у Сарајевском пољу („Сл. Новине Кантона 

Сарајево“, бр. 16/00) садржана су сљедећа ограничења: 

У циљу очувања квалитета површинских подземних вода на подручју Кантона 

Сарајево:  

1. забрањује се изградња или реконструкција производних капацитета, стамбених и 

других привредних и водопривредних објеката на земљишту у зони утицаја на 

квалитет подземних вода које се могу користити за пиће и на просторима на којима 

је планским и другим документима предвиђена изградња акумулација за 

снабдијевање водом за пиће становништва и привреде на подручју Кантона; 

2. Забрањује се складиштење опасних и штетних материја за квалитет воде у 

зонама санитарне заштите изворишта воде за пиће; 

3. Заштита изворишта вода које се користе за пиће, односно изворишта која су 

водопривредном односно другим планским документима одређена да се користе за 

пиће и заштита вода од загађивања на подручју Кантона су од посебног дугорочног 

значаја за Кантон, Град Сарајево, општине, правна лица и грађане Кантона. На 



Strana 26 

подручју прве (I) заштитне зоне, односно прве А (I А) заштитне зоне, забрањују се 

све активности које нису у директној вези са нормалним радом и одржавањем 

система за водоснабдијевање. Активности које се проводе у циљу нормалног 

одржавања система за водоснабдијевање не смију штетно дјеловати на изворишта.  

 

47. Од почетка јуна 2006. године надлежно кантонално министарство је отпочело 

бројне активности на измјештању ромског насеља. Одржано је више састанака и 

обилазака терена уз укључивање надлежних органа и институција на свим 

нивоима, а с циљем операционализације договора о потреби измјештања ромских 

насеља са водозаштитног подручја, као основног услова за нормализацију стања 

на том подручју. Предметним састанцима присуствовали су, поред представника 

надлежних институција и органа власти Кантона Сарајево, и представници 

удружења Рома, Вијећа Рома БиХ, представници међународнох организација и 

становника Рома насеља „Бутмир“.  

 

Према сачињеним евиденцијама на локалитету Бутмира живе 44 породице са 

укупно 236 лица, и 6 породица са 22 лица на локалитету Соколовић колоније, што 

укупно износи 50 породица са 258 чланова. Од наведеног броја евидентирано је 

укупно 124 дјеце, узраста од 0-17 година, и то у Бутмиру 112, а у Соколовић 

колонији 12.  

Без двојбе одлучено је да се из напријед наведених разлога оне измјесте на други 

локалитет.  

 

48. Након више анализираних локација понуђен је био локалитет Влакова као 

једина реална локација за формирање ромског насеља. Анализом локације 

Влаково утврђено је да је земљиште у посједу и власништву Земљорадничке 

задруге „Илиџа“. Ромско насеље би имало карактер привременог смјештаја. 

Смјештај би се обезбиједио у контејнерским јединицама за укупно 250 лица. 

Потребна  локација земљишта је од 5.000 до 6.000 м2. У склопу површине потребно 

је планирати простор за депонију секундарних сировина. За смјештај становника 

насеља потребна су 63 контејнера за смјештај лица (по четири лица у контејнерску 

јединицу), 5 контејнера инсталирали би се за санитарни чвор са туш кабинама и 2 

контејнера за депонију секундарних сировина. 

За постављање контејнера потребно је обезбиједити одговарајућу инфраструктуру 

и то: прикључак на градску водоводну мрежу, биолошки уређај за пречишћавање 

воде, прикључак на електричну мрежу са вањском расвјетом, тампонирање 
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саобраћајница, бетонске подлоге за контејнере уређење приступног пута до 

насеља и обезбиједити контејнере за смеће. За реализацију наведених активности 

постављање контејнерског насеља коштало би 640.000,00 КМ.   

 
49. Између Министарства стамбених послова Кантона Сарајево и општине Илиџа, 

01. јуна ове године, потписан је Протокол о суфинансирању Пројекта измјештања 

ромског насеља са локације Бутмир на нову локацију Влаково, општина Илиџа. 

Протокол је сачињен да се становницима поменутог насеља дугорочно омогуће 

бољи услови живота и рада. Министарство се обавезало да ће за ове активности 

издвојити до 720.000,00 КМ, а општина Илиџа обезбиједити локацију за 

измјештање ромског насеља на нову локацију у Влакову, уз сагласност 

Кантоналног Министарства привреде као власника предметног земљишта, 

прибавити идејни и изведбени пројекат опремања локације који подразумијева све 

потребне инфраструктуре, извршити одабир извођача и надзора над радовима и 

фазно и завршно извјештавати Министарство стамбених послова о динамици 

реализације овог пројекта. Протокол такође, садржи и обавезу општине Илиџа да у 

сарадњи са Удружењем грађана Рома „Наша будућност“ предузму све активности 

око пописа и евиденције броја лица која се измјештају, као и активности око 

прибављања потребних сагласности. 

На основу Протокола сачинит ће се посебан Споразум о реализацију предметног 

пројекта којим ће бити регулисана међусобна права и обавезе за потписнице 

Протокола. Планирано је да би реализација овог пројекта требала бити завршена 

до краја 2007. године. 

 

50. Став ОSCE-а и UNHCR-а је да се обезбиједи нова локација за ромску 

популацију уз претпоставку да се са те локације не могу дислоцирати у наредном 

периоду од 10 година, дакле трајно рјешење овог проблема. 

 
51. Међутим, на састанку који је одржан крајем августа 2007. године започели су 

нови разговори, из разлога што се Међународна развојна агенција Шведске „SIDA“ 

обратила са Писмом намјере Министарству стамбених послова у којем је дала 

гаранцију, да ће у наредној години издвојити средства за изградњу чврстих објеката 

за измјештање поменутог ромског насеља. Средства која ће „SIDA“ обезбиједити 

износе 5.000.000 СФК (шведских круна), што је битно утицало на одвијање даљих 

активности у рјешавању овог проблема. 
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52. Активности Министарства су биле усмјерене на обезбјеђењу локација за 

изградњу нових сталних објеката на локалитету девет општина у Кантону Сарајево, 

истичући да је рјешавање овог проблема који се тиче заштите водозаштитне зоне и 

питке воде проблем свих становника Кантона Сарајево. У том циљу затражено је 

ангажовање свих сарајевских општина да се на локалитету сваке од оштина 

изгради по један стамбени објекат са четири стамбене јединице, а да Влада 

Кантона са средствима која су обезбиједила за куповину контејнерских јединица, 

усмјери ка обезбјеђењу земљишта и инфраструктуре на тим локалитетима за 

смјештај ових објеката. Дакле, изградња 11 објеката са 4 стамбене јединице била 

би прилагођена броју чланова домаћинства. Објекти би имали приземље и високо 

поткровље. Једна стамбена јединица би била 8x8 вањских димензија. 

 

53. У Писму намјере утврђено је да ће се са извођењем радова почети у јануару 

2008. године, а да би се поменута изградња окончала средином 2008.  године. 

На овакав начин би се становници ромског насеља збринули на најбољи могући 

начин.   

Већ су сада обезбијеђени локалитети, и то општина Хаџићи земљиште 800-900 м2 

за изградњу двије стамбене јединице и општина Вогошћа за један објекат Caritas из 

Шведсдке би имао обавезу имплементације документације за изградњу објеката. 

Објекти који ће бити изграђени биће у власништву општина и корисници стамбених 

јединица ће предметне објекте користити по основу уговора о кориштењу 

стамбеног објекта, уз обавезу плаћања енергената. Уколико нека породица одсели 

или на неки други начин ријеши своје стамбено питање, стамбена јединица би се 

додијелила новој породици, такође, као привремени смјештај. 

 

54. Као сљедеће позитиване примјере активности које се проводе у Босни и 

Херцеговини по питању стамбеног збрињвања ромских породица, наводимо 

општину Илијаш у којој су изграђена два објекта за смјештај ромских породица и 

општину Стари Град и Удружење Рома „Наша будућност“, који су на име помоћи 

обезбиједили 800.000 КМ намијењених за бутмирско насеље Рома.   

 
 

55. Као што је надлежни Комитет подсјетио Босну и Херцеговину да се сва 

пресељења ромских породица морају спровести без дискриминације и у складу са 

међународним стандардима, БиХ управо тако и поступа. По питању 

дискриминације, када су у питању породице насељене у водозаштитној зони, 

предузете су све активности да се измјештање оствари у складу са утврђеним 
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стандардима како би се осигурало веома важно право грађана Сарајево на чисту 

питку воду, а истовремено без било којег вида дискриминације према 

становницима ромског насеља у односу на становнике старосједиоце који су у 

складу са постојећом законксом регулативом предратни корисници и власници 

земљишта и изграђен објеката и који се не налазе у водозаштитној зони. Дакле,  

документи просторно планског уређења су јавни документи издати од надлежних 

органа и представљају основ за законито кориштење приване имовине и посједа. 

Наглашавамо да се становници неромске националности, с друге стране цесте не 

налезе у водозаштитној зони и њихови стамбени објекти су саграђени у складу са 

урбанистичким планом општине Илиџа и не налазе се у водозаштитој зони.   

 

56. Подсјећамо да поменутно ромско насеље припада категорији бесправно 

изграђених насеља. Стамбени објекти су неусловни, чак су неки изграђени и од 

картона. Све је рађено стихијски без одговарајућих дозвола и одобрења. 

Становници немају законско право да кориште земљиште, јер је исто државно 

земљиште. Посебно треба имати у виду да предметно насеље директно 

угрожавава подручје I (прве) водозаштитне зоне, са које се водом снабдијева 

готово 92% становника Сарајева. Што се тиче питања надокнаде оно ће бити 

компензовано додјелом на кориштење условних и конфорних стамбених објеката.  

 

57. Истичемо да Босна и Херцеговина још увијек није приступила „Декади за 

укључивање Рома“, иницијативи коју је усвојило девет земаља у Централној и 

Југоисточној Европи и коју је подржала међународна заједница. Декада 

представља политичко опредјељење земаља да, када су у питању Роми, смање 

њихову неједнакост у погледу економског и укупног развоја посредством 

имплементације реформи и програма који су осмишљени да би се прекинуо тај 

зачарани круг сиромаштва и активног искључивања Рома из друштвених токова. У 

припремама за Декладу, свака земља је идентификовала ограничен број 

националних задатака чије се испуњење може мијењати, укључујући три теме које 

се међусобно преплићу. Свака земља је израдила акционе планове у којима су 

наведени циљеви и индикатори у овим областима.  

 
58. Као компензацију томе наглашавамо да је Босна и Херцеговина 2005. године 

усвојила Стратегију за рјешавање проблема Рома у Босни и Херцеговини, што је 

велики корак напријед ка свеобухватној националној политици за заштиту Рома. Да 

би Стратегија имала свој дјелотворнији учинак, пришло се изради конкретних 

акционих планова у којима ће бити дефинисане активности које ће се предузимати, 
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укључујући временски оквир, носиоце активности и детаљно разрађено буџетско 

финансирање.  

 

59. Босна и Херцеговина је већ испунула услове за пријављивање у програм 

Декаде. Уз већ постојећи Акциони план о образовању Рома и других припадника 

националних мањина, ради се на припреми акционих планова: Акциони план за 

запошљавање, Акциони план за стамбено збрињавање и Акциони план за 

здравствену заштиту. Њихова припрема је у завршној фази и надати се да ће 

Босна и Херцеговина ускоро испунити све потребне услове за  прикључивање у 

програм Декаде Рома. Потврда за то је и недавно (јуни 2006. година) одржана 

конфенција у Мостару о националној стратегији Рома у Босни и Херцеговини на 

којој се расправљало о изради акционих планова. Те и друге предузете активности 

потврђују спремност Босне и Херцеговине, да питање и проблеми националних 

мањина, међу њима најмногобројније Рома, ријешава у приоритетима и кроз израду 

акционих планова, а потом и кроз њихову досљедну реализацију. 
 
Прилог: 

- табела - списак ромских породица и  
- табела – списак дјеце, ученика основних школа. 



 1

 
SPISAK ROMSKE POPULACIJE PO DOMAĆINSTVIMA, MJESNIM 
ZAJEDNICAMA (BUTMIR I SOKOLOVIĆ KOLONIJA) I STAROSNOJ 
DOBI 
-BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA I 
-BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA (DJECE) (STAROSNE DOBI OD 0 
DO 17 GODINA) 
 
 

TABELA-ROMI -BUTMIR / S.KOLONIJA 
REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 01 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
1 1 SULEJMANOVIĆ(HAJRO)RASEMA 1704933136559 BUTMIR 74 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 1 
BROJ DJECE 0 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 02 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
2 1 SULEJMANOVIĆ(ZUHDIJA)SAFET 1512970131544 BUTMIR 36 
3 2 SEJDOVIĆ(RAMIZ)MEVLA 1009974196590 BUTMIR 33 
4 3 SULEJMANOVIĆ(SAFET)ŠEMSA 1607986175208 BUTMIR 21 
5 4 SULEJMANOVIĆ(SAFET)ŠEMSO 0401989 BUTMIR 18 
6 5 SULEJMANOVIĆ(SAFET)MIRSADA 1205991175118 BUTMIR 16 
7 6 SULEJMANOVIĆ(SAFET)AMBRA 1911995176621 BUTMIR 11 
8 7 SULEJMANOVIĆ(SAFET)ADIS 1904993171638 BUTMIR 14 
9 8 SULEJMANOVIĆ(SAFET)SANDRA 2303998176638 BUTMIR 9 
10 9 SULEJMANOVIĆ(SAFET)SAMIRA 1202003175001 BUTMIR 4 
11 10 SULEJMANOVIĆ(SAFET)ARMIN 2402005 BUTMIR 2 
12 11 SULEJMANOVIĆ(SAFET)OLIVER 0407001170044 BUTMIR 6 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 11 
BROJ DJECE 7 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 03 

RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
13 1 SULEJMANOVIĆ(BAJRO)MEHMED 0503942172178 BUTMIR 65 
14 2 SULEJMANOVIĆ(DŽEMO)HAFIZA 1801941136539 BUTMIR 66 
15 3 SULEJMANOVIĆ(MEHMED)JAGODA 0702983176512 BUTMIR 24 
16 4 SULEJMANOVIĆ(MEHMED)MALENA 0702983176504 BUTMIR 24 
17 5 SULEJMANOVIĆ(MEHMED)HALIMA 1302987176504 BUTMIR 20 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 5 
BROJ DJECE 0 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 04 

RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
18 1 SULEJMANOVIĆ(RIFET)HAJRUDIN 2511955172177 BUTMIR 51 
19 2 SULEJMANOVIĆ(ZUHDIJA)ŠEVALA 3103958136549 BUTMIR 49 
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20 3 SULEJMANOVIĆ(HAJRUDIN)SANJA 0201988176503 BUTMIR 19 
21 4 SULEJMANOVIĆ(HAJRUDIN)ANDREA 1310993 BUTMIR 14 
22 5 SULEJMANOVIĆ(HAJRUDIN)NIJAS 2201996171631 BUTMIR 11 
23 6 SULEJMANOVIĆ(HAJRUDIN)MERDAN 2001989170108 BUTMIR 18 
24 7 SULEJMANOVIĆ(HAJRUDIN)ERMNIN 230199170096 BUTMIR 16 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 7 
BROJ DJECE 3 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 05 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
25 1 SULEJMANOVIĆ(HAJRUDIN)GALIB 0303977171523 BUTMIR 30 
26 2 SULEJMANOVIĆ(RAMIZ)RAMIZA 0605982176505 BUTMIR 25 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 2 
BROJ DJECE 0 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 06 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
27 1 SULEJMANOVIĆ(ČAZIM)HIMZO 0103982135034 BUTMIR 25 
28 2 SEFEROVIĆ(NAZIF)VERA 1007982135034 BUTMIR 25 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 2 
BROJ DJECE 0 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 07 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
29 1 SULEJMANOVIĆ(FEHIM)SANDALA 0105969197800 BUTMIR 38 
30 2 SULEJMANOVIĆ(SANDALA)DŽANA 2601998197806 BUTMIR 9 
31 3 SULEJMANOVIĆ(SANDALA)ĐANI 2601994192826 BUTMIR 13 
32 4 SULEJMANOVIĆ(SANDALA)VALTER 2601994192818 BUTMIR 13 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 4 
BROJ DJECE 3 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 08 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
33 1 SULEJMANOVIĆ(MEHMED)HASENIJA 3009979176501 BUTMIR 28 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 1 
BROJ DJECE 0 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 09 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
34 1 SULEJMANOVIĆ(MEHMED)FERID 2707973171511 BUTMIR 34 
35 2 ADŽOVIĆ(MOMČILO)BEBA 1802979155021 BUTMIR 28 
36 3 SULEJMANOVIĆ(FERID)MARIO 1801999171504 BUTMIR 8 
37 4 SULEJMANOVIĆ(FERID)KRISTINA 0502998176501 BUTMIR 9 
38 5 SULEJMANOVIĆ(FERID)ŠABAN 1408005170039 BUTMIR 2 
39 6 SULEJMANOVIĆ(FERID)LATIFA 0210003176082 BUTMIR 4 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 6 
BROJ DJECE 4 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 10 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
40 1 SULEJMANOVIĆ(MEHMED)RATKO 1811979171511 BUTMIR 27 
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41 2 SULEJMANOVIĆ(EDHEM)SNJEŽANA 3008978197800 BUTMIR 29 
42 3 SULEJMANOVIĆ(RATKO)MALENA 1712000175072 BUTMIR 6 
43 4 SULEJMANOVIĆ(RATKO)SANDRA 1009002175054 BUTMIR 5 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 4 
BROJ DJECE 2 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 11 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
44 1 SULEJMANOVIĆ(MEHMED)MEHMED 1101976172005 BUTMIR 31 
45 2 SEFEROVIĆ(IFET)IZETA 2703980176779 BUTMIR 27 
46 3 SULEJMANOVIĆ(MEHMED)RUBIN 2004002 BUTMIR 5 
47 4 SULEJMANOVIĆ(MEHMED)ROMINA 0101995 BUTMIR 12 
48 5 SULEJMANOVIĆ(MEHMED)AMELA 0101001 BUTMIR 6 
49 6 SULEJMANOVIĆ(MEHMEDA)EDIN 0707998179331 BUTMIR 9 
50 7 SULEJMANOVIĆ(MEHMED)KASANDRA  BUTMIR  
51 8 SULEJMANOVIĆ(MEHMED)HALIMA  BUTMIR  

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 8 
BROJ DJECE 4 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 12 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
52 1 SULEJMANOVIĆ(OMER)MEHMED 1704936172009 BUTMIR 71 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 1 
BROJ DJECE 0 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 13 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
53 1 SULEJMANOVIĆ(RIFET)NURA 0605960177036 BUTMIR 47 
54 2 SULEJMANOVIĆ(ĆAZIM)LAZAR 2003983 BUTMIR 24 
55 3 SULEJMANOVIĆ(ĆAZIM)BEBI 2701992 BUTMIR 15 
56 4 SULEJMANOVIĆ(ĆAZIM)MACA 1010994197184 BUTMIR 13 
57 5 SULEJMANOVIĆ(ĆAZIM)EJUB 1503977191608 BUTMIR 30 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 5 
BROJ DJECE 2 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 14 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
58 1 SEFEROVIĆ(NAZIF)NUSRET 0405958131542 BUTMIR 49 
59 2 SULEJMANOVIĆ(KASIM)VASVIJA 0504955176551 BUTMIR 52 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 2 
BROJ DJECE 0 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 15 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
60 1 SEFEROVIĆ(IBRO)MURADIF 1501961151972 BUTMIR 46 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 1 
BROJ DJECE 0 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 16 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
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61 1 SEFEROVIĆ(NAZIF)NAZIF 0110953130009 BUTMIR 54 
62 2 SEFEROVIĆ(AGO)ESMA 0606957136171 BUTMIR 50 
63 3 SEFEROVIĆ(NAZIF)DALIBORKA 0803983135027 BUTMIR 24 
64 4 SEFEROVIĆ(NAZIF)SLAĐANA 2504998176501 BUTMIR 9 
65 5 SEFEROVIĆ(NAZIF)VIOLETA 0706991179135 BUTMIR 16 
66 6 SEFEROVIĆ(NAZIF)NEDŽAD 2710985130005 BUTMIR 22 
67 7 SEFEROVIĆ(NAZIF)KENTI 2603989130009 BUTMIR 18 
68 8 SEFEROVIĆ(NAZIF)RASEMA 0908994176503 BUTMIR 13 
69 9 SEFEROVIĆ(NAZIF)KASANDRA 1011999176505 BUTMIR 8 
70 10 SEROVIĆ(NAZIF)FERID 0101995171505 BUTMIR 12 
71 11 SEFEROVIĆ(NAZIF)KASANDRO 3012001171509 BUTMIR 5 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 11 
BROJ DJECE 6 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 17 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
72 1 SEFEROVIĆ(NAZIF)HAMDIJA 1203974130007 BUTMIR 33 
73 2 SEFEROVIĆ(LATIF)BEHARA 0104978179134 BUTMIR 29 
74 3 SEFEROVIĆ(HAMDIJA)REUF 0309994171519 BUTMIR 13 
75 4 SEFEROVIĆ(HAMDIJA)ENES 0203993150000 BUTMIR 14 
76 5 SEFEROVIĆ(HAMDIJA)SAMSON 1302999171508 BUTMIR 8 
77 6 SEFEROVIĆ(HAMDIJA)DŽEKSON 2110000171503 BUTMIR 7 
78 7 SEFEROVIĆ(HAMDIJA)JELENA 1502999176630 BUTMIR 8 
79 8 SEFEROVIĆ(HAMDIJASAMANTA 0506004176511 BUTMIR 3 
80 9 SEFEROVIĆ(HAMDIJA)SAMIR 1708002171631 BUTMIR 5 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 9 
BROJ DJECE 7 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 18 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
81 1 SEFEROVIĆ(MEHMED)MUFIK 0702968131537 BUTMIR 39 
82 2 SEJDOVIĆ(IBRAHIM)ALEMA 0709971177178 BUTMIR 36 
83 3 SEFEROVIĆ(MUFIK)DRAGANA 2112989136534 BUTMIR 17 
84 4 SEFEROVIĆ(MUFIK)MUHAREM 2911990 BUTMIR 16 
85 5 SEFEROVIĆ(MUFIK)GRANA 2012988136536 BUTMIR 18 
86 6 SEFEROVIĆ(MUFIK)SINAN 1501993 BUTMIR 14 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 6 
BROJ DJECE 3 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 19 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
87 1 SEFEROVIĆ(MUFIK)DŽEVAD 0507985130016 BUTMIR 22 
88 2 SEFEROVIĆ(HAMDIJA)LENKA 2809989155793 BUTMIR 18 
89 3 SEFEROVIĆ(DŽEVAD)EMIN 1608004170077 BUTMIR 3 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 3 
BROJ DJECE 1 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 20 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
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90 1 SEFEROVIĆ(MEHMED)BEKRIJA 0603970131538 BUTMIR 37 
91 2 SEFEROVIĆ(BEKRIJA)VIŠNJA 2411987 BUTMIR 19 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 2 
BROJ DJECE 0 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 21 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
92 1 SEFEROVIĆ(OMER)HAJRIJA 030394613006 BUTMIR 61 
93 2 OSMANOVIĆ(GALIB)ELIZABETA 3110990345008 BUTMIR 17 
94 3 SEFEROVIĆ(BEKRIJA)LJUBO 0110985131538 BUTMIR 22 
95 4 SULEJMANOVIĆ(ĆAZIM)SUZANA 0605980 BUTMIR 27 
96 5 SEFEROVIĆ(BEKRIJA)HAJRIJA 2011989 BUTMIR 17 
97 6 SEFEROVIĆ(BEKRIJA)MUNIBA 0505994 BUTMIR 13 
98 7 SEFEROVIĆ(BEKRIJA)GIGAN 2610995 BUTMIR 12 
99 8 SEFEROVIĆ(BEKRIJA)TULJE 2012001176039 BUTMIR 5 
100 9 SEFEROVIĆ(BEKRIJA)SAMIR 2810000170045 BUTMIR 7 
101 10 SEFEROVIĆ(BEKRIJA)TAIBA  BUTMIR  

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 10 
BROJ DJECE 6 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 22 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
102 1 SEFEROVIĆ(MAHMUT)HAJRIJA 0303946135006 BUTMIR 61 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 1 
BROJ DJECE 0 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 23 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
103 1 SEFEROVIĆ(BEKRIJA)ŠEFKIJA 1503949131558 BUTMIR 58 
104 2 SEFEROVIĆ(ŠEFKIJA)ZUHDIJA 0101991 BUTMIR 16 
105 3 SEFEROVIĆ(ŠEFKIJA)ŠEVKIJA 0101997 BUTMIR 10 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 3 
BROJ DJECE 2 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 24 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
106 1 HADŽOVIĆ(BAHTO)BEBA 2409967176500 BUTMIR 40 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 1 
BROJ DJECE 0 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 25 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
107 1 SULEJMANOVIĆ(MEHMED)BAJRO 211197112006 BUTMIR 35 
108 2 SULEJMANOVIĆ(RAMIZ)NAZIFA 1211976177007 BUTMIR 31 
109 3 SULEJMANOVIĆ(BAJRO)ROMANO 0810003171029 BUTMIR 4 
110 4 SULEJMANOVIĆ(BAJRO)ROMEO 3101006170007 BUTMIR 1 
111 5 SEJDOVIĆ(NAZIFA)SANJA 0101989 BUTMIR 18 
112 6 SEJDOVIĆ(NAZIFA)DUDIJA 0911992197172 BUTMIR 15 
113 7 SEJDOVIĆ(NAZIFA)MAJKON 0101001 BUTMIR 6 
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114 8 SEJDOVIĆ(NAZIF)GORDANA 0101002 BUTMIR 5 
115 9 SEJDOVIĆ(NAZIF)SAMANTA 0101999 BUTMIR 8 
116 10 SEJDOVIĆ(NAZIF)MUHAREMA  BUTMIR  

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 10 
BROJ DJECE 6 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 26 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
117 1 HUSEINOVIĆ(ALAGA)HAJRIJA 0512962196595 BUTMIR 44 
118 2 SEJDOVIĆ(RAMIZ)RAMBO 0111990191603 BUTMIR 17 
119 3 SEJDOVIĆ(RAMIZ)HAJRUDIN 2011986191592 BUTMIR 20 
120 4 SEJDOVIĆ(RAMIZ)ROKI 1510988191592 BUTMIR 19 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 4 
BROJ DJECE 1 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 27 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
121 1 SEJDOVIĆ(RIFET)FATIMA 1306940177001 BUTMIR 67 
122 2 SEJDOVIĆ(MEHMED)HALIDA 2311975177028 BUTMIR 31 
123 3 SEJDOVIĆ(MEHMED)SAKIB 2608983 BUTMIR 24 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 3 
BROJ DJECE 0 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 28 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
124 1 SEJDOVIĆ(MUSTAFA)MEHMED 1009941172009 BUTMIR 66 
125 2 SEJDOVIĆ(MEHMED)LIBER 2603989 BUTMIR 18 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 2 
BROJ DJECE 0 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 29 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
126 1 SEJDOVIĆ(MEHMED)ENVER 0403979172009 BUTMIR 28 
127 2 SULEJMANOVIĆ(HIMZO)FADILA 0604980198610 BUTMIR 27 
128 3 SEJDOVIĆ(ENVER)ALDIN 2207004170017 BUTMIR 3 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 3 
BROJ DJECE 1 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 30 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
129 1 SEJDOVIĆ(MEHMED)HALID 0507981170009 BUTMIR 26 
130 2 SULEJMANOVIĆ(ĆAZIM)HALIDA 1902985176504 BUTMIR 22 
131 3 SEJDOVIĆ(HALID)DENIS 1302002171503 BUTMIR 5 
132 4 SEJDOVIĆ(HALID)TAJSON 2510003 BUTMIR 4 
133 5 SEJDOVIĆ(MEHMEDA)LJUBINKA 2102987175073 BUTMIR 20 
134 6 SEJDOVIĆ(MEHMED)ZDRAVKO 2305971172005 BUTMIR 36 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 6 
BROJ DJECE 2 
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REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 31 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
135 1 SEJDOVIĆ(MEHMED)JERKO 1502968172009 BUTMIR 39 
136 2 SULEJMANOVIĆ(MEHMED)BAHRIJA 2111971177008 BUTMIR 35 
137 3 SEJDOVIĆ(JERKO)DALIBOR 0707987170057 BUTMIR 20 
138 4 SEJDOVIĆ(JERKO)DAVOR 3005988170049 BUTMIR 19 
139 5 SEJDOVIĆ(JERKO)MILOŠ 0801991170130 BUTMIR 16 
140 6 SEJDOVIĆ(JERKO)DAVID 2601995 BUTMIR 12 
141 7 SEJDOVIĆ(BAHRIJA)ROBERTINA  BUTMIR  
142 8 SEJDOVIĆ(BAHRIJA)ELMA 1004997 BUTMIR 10 
143 9 SEJDOVIĆ(JERKO)ELVEDINA  BUTMIR  
144 10 SEJDOVIĆ(JERKO)NIHADA 1303001 BUTMIR 6 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 10 
BROJ DJECE 4 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 32 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
145 1 RAMOVIĆ(ĐEMO)ZURIFA 0610970176775 BUTMIR 37 
146 2 SEJDOVIĆ(ZDRAVKO)LJUBICA 2411989175138 BUTMIR 17 
147 3 RAMOVIĆ(ZURIFA)JASMINA 2005998 BUTMIR 9 
148 4 RAMOVIĆ(ZURIFA)EMIRA 2807993 BUTMIR 14 
149 5 RAMOVIĆ(ZURIFA)AMELA 1807993 BUTMIR 14 
150 6 RAMOVIĆ(ZURIFA)DŽEMILA 28110001 BUTMIR 6 
151 7 RAMOVIĆ(ZURIFA)ZLATA 1412002176092 BUTMIR 4 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 7 
BROJ DJECE 6 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 33 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
152 1 SEJDOVIĆ(ŠEČO)ISMET 0104942131534 BUTMIR 65 
153 2 SEFEROVIĆ(LATIF)FATIMA 0605942176539 BUTMIR 65 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 2 
BROJ DJECE 0 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 34 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
154 1 SULEJMANOVIĆ(MEHMED)VEHBIJA 2802978171512 BUTMIR 29 
155 2 SULEJMANOVIĆ(HAJRUDIN)TANJA 0201981176508 BUTMIR 26 
156 3 SULEJMANOVIĆ(VEHBIJA)SEJDO 0212000170000 BUTMIR 6 
157 4 SULEJMANOVIĆ(VEHBIJA)MUNIBA 1911002175017 BUTMIR 4 
158 5 SULEJMANOVIĆ(VEHBIJA)FADIL  BUTMIR  
159 6 SULEJMANOVIĆ(VEHBIJA)AHMED  BUTMIR  

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 6 
BROJ DJECE 2 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 35 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
160 1 SULEJMANOVIĆ(HAJRUDIN)NEBOJŠA 0605983171507 BUTMIR 24 
161 2 SULEJMANOVIĆ(ZAIM)LJILJANA 1602987176508 BUTMIR 20 
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162 3 SULEJMANOVIĆ(NEBOJŠA)AIDA 0603005175018 BUTMIR 2 
BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 3 

BROJ DJECE 1 
REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 36 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
163 1 SULEJMANOVIĆ(MEHM.)SABAHETA 1008969177651 BUTMIR 38 
164 2 SULEJMANOVIĆ(ZAIM)SENADA 2806989175116 BUTMIR 18 
165 3 SULEJMANOVIĆ(ZAIM)SAMIRA  BUTMIR  
166 4 SULEJMANOVIĆ(ZAIM)BEHKA  BUTMIR  
167 5 SULEJMANOVIĆ(ZAIM)BIBICA  BUTMIR  
168 6 SULEJMANOVIĆ(ZAIM)NEZMIRA  BUTMIR  

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 6 
BROJ DJECE 0 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 37 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
169 1 RAMOVIĆ(ŠEVKO)AVDIJA 1305948130016 BUTMIR 59 
170 2 RAMOVIĆ(AVDIJA)ALMASA 3110989176502 BUTMIR 18 
171 3 RAMOVIĆ(AVDIJA)ANDRIJANA 2407987135026 BUTMIR 20 
172 4 RAMOVIĆ(AVDIJA)DALIBOR 0312984 BUTMIR 22 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 4 
BROJ DJECE 0 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 38 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
173 1 RAMOVIĆ(AVDIJA)LJUBO 2707981 BUTMIR 26 
174 2 KOVIĆ(DRAGAN)DRAGANA 0608986 BUTMIR 21 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 2 
BROJ DJECE 0 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 39 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
175 1 RAMOVIĆ(AVDIJA)GRINGO 1007974171501 BUTMIR 33 
176 2 OSMANOVIĆ(MIRSO)MIRSADA 1408973176555 BUTMIR 34 
177 3 RAMOVIĆ(GRINGO)MIRSO 2004000170057 BUTMIR 7 
178 4 RAMOVIĆ(GRINGO)SENA 0105997176509 BUTMIR 10 
179 5 RAMOVIĆ(GRINGO)ČAMIL 1701994171501 BUTMIR 13 
180 6 RAMOVIĆ(GRINGO)AMIRA 1807003176112 BUTMIR 4 
181 7 RAMOVIĆ(GRINGO)AIDA 0109005175005 BUTMIR 2 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 7 
BROJ DJECE 5 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 40 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
182 1 RAMOVIĆ(AVDIJA)SALTAN 1005975171529 BUTMIR 32 
183 2 RAMOVIĆ(NAZIF)BEHIJA 2109975135003 BUTMIR 32 
184 3 RAMOVIĆ(SALTAN)KRUNO 0105005170008 BUTMIR 2 
185 4 RAMOVIĆ(SALTAN)SAMANTO 2905000171506 BUTMIR 7 
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186 5 RAMOVIĆ(SALTAN)SANJI 2505998171522 BUTMIR 9 
187 6 RAMOVIĆ(SALTAN)SERĐO 2509996171512 BUTMIR 11 
188 7 RAMOVIĆ(SALTAN)HARIS 0301002170019 BUTMIR 5 
189 8 RAMOVIĆ(SALTAN)BRUNO 1110003171101 BUTMIR 4 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 8 
BROJ DJECE 6 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 41 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
190 1 SULEJMANOVIĆ(ARIF)SANDRO 1204989170005 BUTMIR 18 
191 2 SULEJMANOVIĆ(ARIF)ZORICA 0303985176518 BUTMIR 22 
192 3 SULEJMANOVIĆ(ARIF)NURIJA 0109995 BUTMIR 12 
193 4 SULEJMANOVIĆ(ARIF)SANDRA 2201992 BUTMIR 15 
194 5 SULEJMANOVIĆ(GALIB)SANDRO 1009003171117 BUTMIR 4 
195 6 SULEJMANOVIĆ(GALIB)ELVIRA 2308004175001 BUTMIR 3 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 6 
BROJ DJECE 4 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA42 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
196 1 SEJDOVIĆ(MEHMED)DRENKO  BUTMIR  
197 2 SEJDOVIĆ(ZUHDIJA)HATIĐA  BUTMIR  
198 3 SEJDOVIĆ(DRENKO)JASMIN  BUTMIR  
199 4 SEJDOVIĆ(DRENKO)ADELISA  BUTMIR  
200 5 SEJDOVIĆ(DRENKO)GOCA  BUTMIR  
201 6 SEJDOVIĆ(DRENKO)DANIJEL  BUTMIR  

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 6 
BROJ DJECE 0 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 43 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
202 1 SEJDOVIĆ(ALIJA)MUHAREM 0101980172040 BUTMIR 27 
203 2 SEJDOVIĆ(MEHMED)HALIDA 2311975 BUTMIR 31 
204 3 SEJDOVIĆ(MUHAREM)SAMANTA 0101001 BUTMIR 6 
205 4 SEJDOVIĆ(MUHAREM)SEDINA 0101002 BUTMIR 5 
206 5 SEJDOVIĆ(MUHAREM)SEDIJA 0101000 BUTMIR 7 
207 6 SEJDOVIĆ(MUHAREM)SAMIR 0101004 BUTMIR 3 
208 7 SEJDOVIĆ(MUHAREM)SANDALA 0101997 BUTMIR 10 
209 8 SULEJMANOVIĆ(NAMKA)MIGO 1107988174141 BUTMIR 19 
210 9 HADŽOVIĆ(BEBA)MUNIBA 0505994177170 BUTMIR 13 
211 10 SEFEROVIĆ(BEKRIJA)SAMIR 2810000170045 BUTMIR 7 
212 11 SEJDOVIĆ(JERKO)HARIS 2610004170008 BUTMIR 3 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 11 
BROJ DJECE 8 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 44 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
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213 1 SEFEROVIĆ(MUNIR)DRENKO 2612984 BUTMIR 22 
214 2 SEFEROVIĆ(VIŠNJA)SABASTIJAN 0802006170063 BUTMIR 1 
215 3 SEFEROVIĆ(VIŠNJA)ZUMRA 1909004175079 BUTMIR 3 
216 4 SEFEROVIĆ(LJUBO)ERVINA 0301005175062 BUTMIR 2 
217 5 SEFEROVIĆ(LJUBO)JASMIN 0408999170002 BUTMIR 8 
218 6 SEJDOVIĆ(ISMET)VASVIJA 0105983176506 BUTMIR 24 
219 7 SULEJMANOVIĆ(MEHMED)ARIF 0211966171546 BUTMIR 41 
220 8 SULEJMANOVIĆ(ZUHDIJA)OLGA 3010967176504 BUTMIR 40 
221 9 SULEJMANOVIĆ(ARIF)SERĐO 0103986171502 BUTMIR 21 
222 10 SULEJMANOVIĆ(ARIF)ZIJAD 0104004171500 BUTMIR 3 
223 11 SULEJMANOVIĆ(ARIF)RASIM 1010998171503 BUTMIR 9 
224 12 SEJDOVIĆ(ŠERIF)PATRICIJA 0604997176505 BUTMIR 10 
225 13 SEJDOVIĆ(ŠERIF)GIULIJANA 2405999176507 BUTMIR 8 
226 14 SULEJMANOVIĆ(SANDALA)HAVA 1309989168309 BUTMIR 18 
227 15 SULEJMANOVIĆ(SANDALA)LJILJANA 1401986197891 BUTMIR 21 
228 16 SULEJMANOVIĆ(SAFET)KEMAL 2411006170029 BUTMIR 0 
229 17 SULEJMANOVIĆ(ZAIM)SENADA 2806989175116 BUTMIR 18 
230 18 SEJDOVIĆ(SAKIB)ŽAD 2408006175003 BUTMIR 1 
231 19 SULEJMANOVIĆ(TANJA)DŽEVADA 2611995 BUTMIR 11 
232 20 SEFEROVIĆ( )KEMAL 1505006170062 BUTMIR 1 
233 21 RAMOVIĆ(LJUBO)GORAN 2606006 BUTMIR 1 
234 22 SULEJMANOVIĆ(GALIB)DAVID 0702007170003 BUTMIR 0 
235 23 SEJDOVIĆ(JERKO)ADIS 2609002170029 BUTMIR 5 
236 24 SEJDOVIĆ(JERKO)KENTI 0606007170001 BUTMIR 0 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 24 
BROJ DJECE 16 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 45 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
237 1 SULEJMANOVIĆ(ZUHDIJA)AVDIJA 2402960131531 SOKOLOVIĆI 47 
238 2 SULEJMANOVIĆ(AVDIJA)BRENDA 0101996 SOKOLOVIĆI 11 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 2 
BROJ DJECE 1 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 46 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
239 1 SULEJMANOVIĆ(AVDIJA)IBRAHIM 0604986170114 SOKOLOVIĆI 21 
240 2 SULEJMANOVIĆ(BAJRO)SANJA 1310989106476 SOKOLOVIĆI 18 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 2 
BROJ DJECE 0 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 47 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
241 1 SULEJMANOVIĆ(KADRIJA)ZAHIDA 0101955 SOKOLOVIĆI 52 
242 2 SULEJMANOVIĆ(AVDIJA)TARZAN 0101990 SOKOLOVIĆI 17 
243 3 SULEJMANOVIĆ(AVDIJA)RAMBO 0101993 SOKOLOVIĆI 14 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 3 
BROJ DJECE 2 
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REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 48 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
244 1 SULEJMANOVIĆ(AVDIJA)RENATO 0101980 SOKOLOVIĆI 27 
245 2 HADŽOVIĆ(MUHAMED)RUMINA 0101976 SOKOLOVIĆI 31 
246 3 SULEJMANOVIĆ(RENATO)DŽEVAD 0101200 SOKOLOVIĆI 7 
247 4 SULEJMANOVIĆ(RENATO)RIBANA 0101201 SOKOLOVIĆI 6 
248 5 SULEJMANOVIĆ(RENATO)DAVID 0101203 SOKOLOVIĆI 4 
249 6 SULEJMANOVIĆ(RENATO)BRUSLI 0101205 SOKOLOVIĆI 2 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 6 
BROJ DJECE 4 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 49 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
250 1 SULEJMANOVIĆ(AVDIJA)DALIBOR 0101983 SOKOLOVIĆI 24 
251 2 SULEJMANOVIĆ(AVDIJE)AIŠA 0101980 SOKOLOVIĆI 27 
252 3 SULEJMANOVIĆ(DALIBOR)ROBERTO 0101001 SOKOLOVIĆI 6 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 3 
BROJ DJECE 1 

REDNI BROJ DOMAĆINSTVA 50 
RBR RBR ČL. PREZIME I IME JMBG MZ STAROST
253 1 JAŠAREVIĆ(SMAIL)HARUN 0101976 SOKOLOVIĆI 31 
254 2 SULEJMANOVIĆ(AVDIJA)ESMA 0101979 SOKOLOVIĆI 28 
255 3 SULEJMANOVIĆ(MUHAMED)KOBRA 0101998 SOKOLOVIĆI 9 
256 4 SULEJMANOVIĆ(EMRAH)TARZAN 0101000 SOKOLOVIĆI 7 
257 5 JAŠAREVIĆ(HARUN)ISMAIL 0101004 SOKOLOVIĆI 3 
258 6 JAŠAREVIĆ(HARUN)ŠEMSA 0101006 SOKOLOVIĆI 1 

BROJ ČLANOVA DOMAĆINSTVA 6 
BROJ DJECE 4 

UKUPNO ČLANOVA: 258 (BUTMIR 236, SOKOLOVIĆ KOLONIJA 22)  
UKUPNO PORODICA: 50 (BUTMIR 44, SOKOLOVIĆ KOLONIJA 6) 
UKUPNO DJECE OD 0 DO 17 GODINA: 124 (BUTMIR 112, SOKOLOVIĆ KOLONIJA 12) 
 
NAPOMENA: 
-Svi članovi sa RBR ČL. = 1 su nosioci domaćinstva. 
-Za 18 članova (tabela dolje) nemamo podataka JMBG niti godinu rođenja. 

RBR REDNI BROJ 
DOMAĆINSTVA PREZIME I IME JMBG MZ STAROST

50 11 SULEJMANOVIĆ(MEHMED)KASANDRA  BUTMIR  

51 11 SULEJMANOVIĆ(MEHMED)HALIMA  BUTMIR  

101 21 SEFEROVIĆ(BEKRIJA)TAIBA  BUTMIR  

116 25 SEJDOVIĆ(NAZIF)MUHAREMA  BUTMIR  

141 31 SEJDOVIĆ(BAHRIJA)ROBERTINA  BUTMIR  

143 31 SEJDOVIĆ(JERKO)ELVEDINA  BUTMIR  

158 34 SULEJMANOVIĆ(VEHBIJA)FADIL  BUTMIR  

159 34 SULEJMANOVIĆ(VEHBIJA)AHMED  BUTMIR  
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RBR REDNI BROJ 
DOMAĆINSTVA PREZIME I IME JMBG MZ STAROST

165 36 SULEJMANOVIĆ(ZAIM)SAMIRA  BUTMIR  

166 36 SULEJMANOVIĆ(ZAIM)BEHKA  BUTMIR  

167 36 SULEJMANOVIĆ(ZAIM)BIBICA  BUTMIR  

168 36 SULEJMANOVIĆ(ZAIM)NEZMIRA  BUTMIR  

196 42 SEJDOVIĆ(MEHMED)DRENKO  BUTMIR  

197 42 SEJDOVIĆ(ZUHDIJA)HATIĐA  BUTMIR  

198 42 SEJDOVIĆ(DRENKO)JASMIN  BUTMIR  

199 42 SEJDOVIĆ(DRENKO)ADELISA  BUTMIR  

200 42 SEJDOVIĆ(DRENKO)GOCA  BUTMIR  

201 42 SEJDOVIĆ(DRENKO)DANIJEL  BUTMIR  

 
SPISAK DJECE ROMSKE POPULACIJE KOJA SU UKLJUČENA U OSNOVNO 

OBRAZOVANJE 
 
I OSNOVNA ŠKOLA 
 
Rb. RAZRED PREZIME I IME JMBG 

1 III MUJIĆ MUFIDIN 1701999170031 
2 III HRUSTIĆ FERIDA 2306998175029 
3 III HRUSTIĆ SENAD 2508996110045 
4 IV BERIŠA SABEDINO 1505998172177 
5 IV ALIOSKI DEJVIT 2404998171637 
6 VI ALIOSKI EMRAN 0402995171636 

 
UKUPAN BROJ UČENIKA ROMA 6 
 
VIII OSNOVNA ŠKOLA 
 
Rb. RAZRED PREZIME I IME JMBG 
1 VI MUSIĆ ENVER 2808995 
2 II OSMANOVIĆ MEVLUDIN 2212997 
3 I OSMANOVIĆ SAMANTA 3003001175041 
4 I OSMANOVIĆ ADELISA 0812999175001 
 
UKUPAN BROJ UČENIKA ROMA 4 
 
UKUPAN BROJ UČENIKA ROMA UKLJUČENIH U OSNOVNO OBRAZOVANJE 10 
 


