
(“Службени гласник Босне и Херцеговине” бр. 12/09) 
 
 

На основу члана IV4.а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и 
Херцеговине, на 44. сједници Представничког дома, одржаној 21. јануара 2009. године, и на 24. 
сједници Дома народа, одржаној 29. јануара 2009. године, усвојила је   
 
 

ЗАКОН 
 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМАЗАКОНА О ОБАВЈЕШТАЈНО-БЕЗБЈЕДНОСНОЈ 
АГЕНЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ   

 
 

Члан 1.   

У Закону о Обавјештајно-безбједносној агенцији Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 
12/04, 20/04 и 56/06) у члану 6. став 2. ријечи у загради: "(у даљем тексту: Предсједништво)" бришу 
се.   

У ставу 7. иза ријечи у загради "(Предсједништво)" додаје се ријеч "БиХ", иза ријечи: "Савјета 
министара" додају се ријечи: "Босне и Херцеговине (у даљем тексту: предсједавајући Савјета 
министара БиХ)", ријечи: "Безбједносно-обавјештајну комисију Парламентарне скупштине Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Безбједносно-обавјештајна комисија)" замјењују се ријечима: 
"Заједничку комисију за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и 
Херцеговине".   

У ставу 9. на крају додаје се нова реченица која гласи: "Овај извјештај доставља се у јуну за 
претходну годину".   

Члан 2.   

У члану 7. став 1. алинеја 5. на крају се додаје нова реченица, која гласи:   

"Предсједништво БиХ доставља Парламентарној скупштини БиХ Платформу обавјештајно-
безбједносне политике, најкасније до 1. новембра за наредну годину."   

Члан 3.   

У члану 10. алинеја 5. иза ријечи "Агенције" тачка и запета се бришу и додају ријечи: "најкасније до 
1. маја за претходну годину;".   

Члан 4.   

У члану 18. ст. 1. и 2. мијењају се и гласе:   

"Представнички дом и Дом народа Парламентарне скупштине БиХ заједнички оснивају Заједничку 
комисију за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине (у даљем 
тексту: Заједничка комисија).   

Заједничка комисија има 12 чланова, по шест из сваког дома."   

Став 3. брише се.   

Досадашњи став 4. постаје став 3.   
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Члан 5.   

У члану 19. став 4. алинеја 4. мијења се и гласи:   

"4. разматра и усваја извјештај генералног директора о раду, активностима и трошковима Агенције, 
те посебно анализира начин трошења буxетских средстава;".   

У алинеји 5. иза ријечи "разматра" додају се ријечи: "и усваја".   

Члан 6.   

У члану 23. став 2. брише се.   

Члан 7.   

У члану 26. ставу 2. иза ријечи: "кривичног дјела злоупотребе положаја или" додају се ријечи: 
"кривичног дјела одавања тајних података односно".   

Члан 8.   

У члану 28. иза става 1. додаје се нови став 2, који гласи:   

"Генерални директор може, уз претходно прибављену сагласност предсједавајућег Савјета министара 
БиХ, након консултације са Извршним обавјештајним одбором, доносити и друге подзаконске 
прописе за спровођење овог закона за које се укаже потреба доношења."   

Члан 9.   

У члану 33. став 1. алинеја 6. ријеч "основаним" брише се.   

Члан 10.   

У члану 39. у ст. 1. и 2. ријеч "провјеру" замјењује се ријечима: "спровођење конкурса".   

У ставу 3. ријечи: "конкурсне комисије" замјењују се ријечима: "Комисије за спровођење конкурса".   

Члан 11.   

У члану 44. став 2. иза ријечи "као" додају се ријечи: "14, 15. и", иза ријечи "мјеста" додају се ријечи: 
"и дужину трајања увећаног стажа".   

Члан 12.   

У члану 45. иза става 2. додаје се нови став 3, који гласи:   

"Запослени у Агенцији не могу бити лица за која се безбједносном провјером по Закону о заштити 
тајних података ("Службени гласник БиХ", број: 54/05) утврди постојање безбједносне сметње. 
Запослени у Агенцији морају испуњавати и безбједносне услове који се утврђују путем безбједносне 
провјере по овом закону."   

Досадашњи ст. 3, 4, 5, 6. и 7. постају ст. 4, 5, 6, 7. и 8.   

Члан 13.   

У члану 59. иза става 5. додаје се нови став 6, који гласи:   
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"Генерални директор може суспендовати запосленог у Агенцији до окончања дисциплинског 
поступка."   

Досадашњи став 6. постаје став 7.   

Члан 14.   

У члану 60. иза тачке д) додаје се нова тачка е), која гласи:   

"е)    неиспуњавање безбједносних услова утврђених путем безбједносне провјере по овом закону или 
постојање безбједносне сметње утврђене безбједносном провјером по Закону о заштити тајних 
података;".   

Досадашње тачке е), ф), г), х), и) и ј) постају тачке ф), г), х) и), ј) и к).   

Иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:   

"У случајевима из става 1. тачка е) овог члана, на запосленог у Агенцији код којег се безбједносне 
сметње утврде безбједносном провјером по Закону о заштити тајних података, као и на запосленог у 
Агенцији код којег је неиспуњавање безбједносних услова утврђено путем безбједносне провјере по 
овом закону, примјењују се одредбе Закона о заштити тајних података о правним лијековима као и о 
радноправном статусу, с тим да лицима којима је коначном одлуком утврђена безбједносна сметња 
односно неиспуњавање безбједносних услова радни однос престаје, уз отпремнину утврђену 
законом."   

Члан 15.   

Скраћени називи институција утврђених у чл. 1. и 4. овог закона проводе се у свим одредбама Закона, 
у одговарајућим падежима.   

Члан 16.   

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".   
 
 

ПСБиХ, број 287/09 
29. јануара 2009. године 

Сарајево 
   
 

Предсједавајући 
Представничког дома 

Парламентарне скупштине БиХ 
Бериз Белкић, с. р.    

Предсједавајући 
Дома народа 

Парламентарне скупштине БиХ 
Др Младен Иванић, с. р.  
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