
(“Службени гласник Босне и Херцеговине” бр. 12/09) 
 
 
На основу члана IV. 4. 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 ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ТАЈНИХ ПОДАТАКА   
 

Члан 1.   

У Закону о заштити тајних података ("Службени гласник БиХ", број 54/05), у члану 2. иза ријечи: 
"Босне и Херцеговине", додају се ријечи: "међународне или регионалне организације, ако је 
прописано споразумом између Босне и Херцеговине, са једне, и међународне или регионалне 
организације, са друге стране".   

Члан 2.   

У члану 5. став (1) иза тачке а) додаје се нова тачка б), која гласи:   

"б)    посланици у Представничком дому Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине и делегати 
у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине".   

Досадашње тач. б) до х) постају тач. ц) до и).   

Став (2) мијења се и гласи:   

"(2)    Лица из става (1) овог члана имају приступ искључиво тајним подацима потребним за 
обављање њихових дужности."   

Иза става (2) додају се нови ст. (3) и (4), који гласе:   

(3)    Лица из става (1) овог члана не могу захтијевати приступ тајним подацима који се не односе на 
питања у њиховој надлежности како су прописане Уставом, законима и прописима.   

(4)    Лица из става (1) овог члана почетком мандата, односно приликом преузимања дужности 
својеручно потписују изјаву о упознавању са Законом и другим одговарајућим прописима који 
уређују безбједност тајних података и преузимају обавезе поступања према тајним подацима у складу 
са Законом и другим одговарајућим прописима."   

Члан 3.   

У члану 6. став (1) тачка а) алинеја 4) ријечи: "Државне граничне службе" замјењују се ријечима: 
"Граничне полиције Босне и Херцеговине".   

Алинеје 6) и 7), бришу се, а досадашње алинеје 8) и 9) постају алинеје 6) и 7).   

Члан 4.   

У члану 11. став (3) ријеч "или" брише се, ријечи: "органу унутрашњих послова" замјењују се 
ријечима: "агенцијама за спровођење закона" иза којих се додају ријечи: "или Министарству 
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безбједности БиХ".   

Члан 5.   

Члан 12 мијења се и гласи:   

"Члан 12.   
(Чување тајности података друге државе, међународне и регионалне организације)   

(1)    Приступ, коришћење, чување и заштита тајних података друге државе, међународне или 
регионалне организације врши се у складу са споразумом који се закључује између Босне и 
Херцеговине и друге државе, међународне или регионалне организације.   

(2)    Ако одређено питање није регулисано споразумом из става (1) овог члана, примјењује се овај 
закон и подзаконски прописи издати на основу њега.   

(3)    За приступ тајним подацима из става (1) овог члана потребне су дозволе које се издају у складу 
са споразумом из става (1) овог члана и овим законом. Сва лица којима је за обављање њихових 
дужности потребан приступ тајним подацима из става (1) овог члана морају проћи безбједносну 
провјеру и добити дозволу за приступ тајним подацима друге државе, међународне или регионалне 
организације.   

(4)    Лица која су у складу са овим или другим законом изузета из безбједносног провјеравања а 
којима је за обављање њихових дужности потребан приступ тајним подацима из става (1) овог члана 
морају проћи безбједносну провјеру прописану споразумом из става (1) овог члана и овим законом.   

(5)    Безбједносна провјера из става (3) овог члана обавља се по поступку прописаном овим законом, 
ако споразумом из става (1) овог члана није другачије прописано.   

(6)    Савјет министара БиХ ће посебним прописом, у складу са споразумом из става (1) овог члана и 
овим законом, регулисати питања начина вршења безбједносних провјера за приступ тајним 
подацима Босне и Херцеговине односно тајним подацима друге државе, међународне или регионалне 
организације."   

Члан 6.   

У члану 13. ставу (2) тачка а) постаје тачка б) а тачка б) постаје тачка а), тачка о) мијења се и гласи:   

"о)    руководиоци органа, односно правних лица на свим нивоима у БиХ која су надлежна и обављају 
послове из области наведених у члану 8. овог закона".   

У ставу (4.) иза ријечи "дозволу" запета се замјењује тачком а ријечи: "односно овлашћење" бришу 
се.   

Члан 7.   

У члану 14. ставу (1) тачке ф) и г) постају тачке б) и ц), у тачки е) ријечи: "Државне граничне 
службе", замјењују се ријечима: "Граничне полиције Босне и Херцеговине".   

Досадашње тачке б) до е) постају тачке д) до г).   

У ставу (3) иза ријечи "дозволу" запета се замјењује тачком, а ријечи: "односно овлашћење" бришу 
се.   

Члан 8.   
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У члану 15. ријечи: "спољне трговине и економских односа БиХ, уз сагласност министра одбране 
БиХ и министра безбједности БиХ" замјењују се ријечима: "безбједности БиХ".   

Члан 9.   

Иза члана 15. додају се нови чл. 15а, 15б, 15ц, 15д, 15е, 15ф, 15г, 15х. и 15и, који гласе:   

"Члан 15а.   
(Индустријска безбједносна дозвола)   

(1)    Ако постоји потреба да правно лице има приступ, дође у посјед тајног податка у оквиру послова 
степена ПОВЈЕРЉИВО и виши степен за који конкурише, онда правно лице подноси захтјев 
Државном безбједносном органу за издавање индустријске безбједносне дозволе.   

(2)    Захтјев за издавање индустријске безбједносне дозволе подноси управно тијело правног лица 
или менаxер за коју је потребно издавање индустријске безбједносне дозволе.   

(3)    Уз захтјев за издавање индустријске безбједносне дозволе, предсједник управног тијела правног 
лица или менаxер подноси истовремено захтјев за издавање безбједносних дозвола за чланове 
управног тијела и запослене који ће радити на одговарајућем послу сагласно листи радних мјеста.   

(4)    Управно тијело павног лица или менаxер подноси Државном безбједносном органу попуњен 
упитник који ће бити прописан подзаконским актом Савјета министара БиХ.   

(5)    Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ након извршених безбједносних провјера ће доставити 
извјештај о извршеним провјерама Државном безбједносном органу у којем ће бити уграђено 
мишљење Обавјештајно- безбједносне агенције БиХ о постојању или непостојању безбједносних 
сметњи за провјеравано правно лице.   

(6)    Степен тајности индустријске безбједносне дозволе одговараће нивоу личне безбједносне 
дозволе чланова управног тијела и запослених.   

Члан 15б.   
(Захтјев за вршење безбједносне провјере)   

(1)    Предсједник управног тијела правног лица или менаxер попуњава захтјев за вршење 
безбједносне провјере за правно лице и подноси га Државном безбједносном органу.   

(2)    Безбједносна провјера о финансијском стању за правно лице врши се за период од посљедњих 
пет година.   

Члан 15ц.   
(Вријеме важења индустријске безбједносне дозволе)   

(1)    Индустријска безбједносна дозвола издаје се правном лицу за које се утврди да нема 
безбједносних сметњи а важи пет година од дана издавања.   

(2)    Након добијања индустријске безбједносне дозволе, правно лице је дужно да одмах у писаној 
форми обавијести Државни безбједносни орган о свим промјенама везаним уз његову пријаву за 
издавање безбједносне дозволе.   

(3)    Промјене везано за пријаву за издавање безбједносне дозволе које настају током провјере, 
правно лице је дужно одмах јавити а у сваком случају прије издавања безбједносне дозволе.   

Члан 15д.   
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(Садржај индустријске безбједносне провјере)   

(1)    Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ врши безбједносне провјере за правно лице према 
достављеном упитнику, ради добијања безбједносне дозволе правног лица и објеката.   

(2)    Прије издавања безбједносне дозволе павном лицу, Државни безбједносни орган врши 
цертификацију објеката, која потврђује да објекат може обезбиједити и гарантовати адекватну 
безбједносну заштиту тајних података степена ПОВЈЕРЉИВО и виши степен тајности.   

(3)    Ради издавања индустријске безбједносне дозволе правном лицу врше се сљедеће безбједносне 
провјере:   

a) идентификациони подаци правног лица (назив, број и мјесто регистрације, година оснивања, 
претходне регистрације, основна дјелатност фирме, дозвола за рад, порески број и број 
запослених);   

b) економски и финансијски подаци правног лица (завршни рачуни правног лица у посљедњих 
пет година, извјештаји овлашћених ревизорских кућа, пословни односи са страним 
партнерима; листа банака и других финансијских институција код којих су имали рачун у 
посљедње три године);   

c) имовински подаци о правном лицу (потраживања и дуговања правног лица, подаци о нето 
приходима и расходима на крају финансијске године за посљедње три године);   

d) партнерство:   

1) доминантни предмет пословања правног лица,   
2) име и презиме, адреса (назив и мјесто регистрације) партнера,   
3) степен доприноса сваког партнера са ограниченом одговорношћу,   
4) преглед страних партнера у посљедњих пет година (име, презиме, држављанство, назив 

партнера, вријеме трајања партнерства, адреса),   
5) подаци о пословној нето активи/имовини за претходни финансијски период,   
6) акциони капитал/дионице,   
7) дуговања.   

(4)    Зависно од облика организовања правног лица, поред провјера које су утврђене у ставу (3) овог 
члана, врше се и додатне провјере за правно лице која попуњавају образац који садржи:   

а)    Дионичко друштво   

1) вриједност пословне имовине,   
2) број, врста и номинална вриједност дионица/акција,   
3) име, презиме, адреса (назив, сједиште/мјесто) дионичара који имају удио у дионицама 

предузећа 25% и више дионица дионичара и њихов процентуални удио у регистрованом 
капиталу са изводом из регистрације предузећа,   

4) име, презиме и адреса чланова надзорног одбора,   
5) листа страних чланова управног и надзорног тијела у задњих пет година (име, презиме, 

држављанство, вријеме трајања партнерства мјесто и држава),   
6) процентуални удио у компанији у којем се испитује предузеће, а у којој је дионичар (број, 

врста и набавна цијена подржана извјештајем дионичарског рачуна),   
7) наплативи дуг након одређеног терећења његове одредбе, исплаћивање наплативе суме и 

датум,   
8) удио у капиталу испитиваног предузећа у класификацији удјела и дивиденди по особним 

емитентима (име, мјесто, сума удјела у капиталу).   

б)    Друштво са неограниченом солидарном одговорношћу   

1) име и презиме оснивача друштва и висина улога оснивача,   
2) оснивач предузећа,   
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3) вриједност пословне имовине,   
4) број, врста и номинална вриједност дионица/ акција,   
5) име, презиме, адреса (назив, сједиште/мјесто) дионичара који имају удио у дионицама 

предузећа 25% и више дионица дионичара и њихов процентуални удио у регистрованом 
капиталу са изводом из регистрације предузећа,   

6) име, презиме и адреса чланова надзорног одбора,   
7) листа страних чланова управног и надзорног тијела у задњих пет година (име, презиме, 

држављанство, вријеме трајања партнерства мјесто и држава),   
8) процентуални удио у компанији у којој се испитује предузеће, а у којој је дионичар (број, 

врста и набавна цијена подржана извјештајем дионичарског рачуна),   
9) наплативи дуг након одређеног терећења његове одредбе, исплаћивање наплативе суме и 

датум.   

ц)    Командитно друштво   

1) име и презиме чланова који одговорају за обавезе друштва неограничено солидарно са својом 
цјелокупном имовином,   

2) име и презиме осталих чланова друштва који одговарају за обавезе друштва до износа 
његових улога уписаних у судски регистар,   

3) доминантни предмет пословања компаније,   
4) оснивач предузећа,   
5) вриједност пословне имовине,   
6) број, врста и номинална вриједност дионица/акција,   
7) име, презиме, адреса (назив, сједиште/мјесто) дионичара који имају удио у дионицама 

предузећа 25% и више дионица дионичара и њихов процентуални удио у регистрованом 
капиталу са изводом из регистрације предузећа,   

8) име, презиме и адреса чланова надзорног одбора,   
9) листа страних чланова управног и надзорног тијела у посљедњих пет година (име, презиме, 

држављанство, вријеме трајања партнерства, мјесто и држава),   
10) подаци о пословној нето активи/имовини за претходни финансијски период,   
11) акциони капитал/дионице,   
12) дуговања,   
13) процентуални удио у компанији у којој се испитује предузеће, а у којој је дионичар (број, 

врста и набавна цијена подржана извјештајем дионичарског рачуна),   
14) наплативи дуг након одређеног терећења његове одредбе, исплаћивање наплативе суме и 

датум.   

д)    Друштво са ограниченом одговорношћу   

1) оснивач предузећа,   
2) вриједност пословне имовине,   
3) број, врста и номинална вриједност дионица/акција,   
4) име, презиме, адреса (назив, сједиште/мјесто) дионичара који имају удио у дионицама 

предузећа 25% и више дионица дионичара и њихов процентуални удио у регистрованом 
капиталу са изводом из регистрације предузећа,   

5) име, презиме и адреса чланова надзорног одбора,   
6) листа страних чланова управног и надзорног тијела у посљедњих пет година (име, презиме, 

држављанство, вријеме трајања партнерства, мјесто и држава),   
7) подаци о пословној нето активи/имовини за претходни финансијски период,   
8) акциони капитал/дионице,   
9) дуговања,   
10) процентуални удио у компанији у којој се испитује предузеће, а у којој је дионичар (број, 

врста и набавна цијена подржана извјештајем дионичарског рачуна),   
11) наплативи дуг након одређеног терећења његове одредбе, исплаћивање наплативе суме и 

датум.   
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Члан 15е.   
(Жалба на одлуку)   

(1)    Против одлуке Државног безбједносног органа којом се утврђује постојање безбједносних 
сметњи, може се изјавити жалба Комисији из члана 14. овог закона, у року од 15 дана од дана доставе 
рјешења којим се одбија захтјев за издавање индустријске безбједносне дозволе (у даљњем тексту: 
Комисија).   

(2)    Комисија је дужна да у року од 30 дана од дана достављања жалбе, донесе одлуку по жалби 
правног лица којем је одбијен захтјев за издавање индустријске безбједносне дозволе.   

(3)    Против одлуке Комисије може се тужбом покренути управни спор код Суда БиХ у року од два 
мјесеца од дана достављања одлуке по жалби.   

Члан 15ф.   
(Позив на тендер)   

(1)    Позив на тендер у вези са уговорима мора садржавати одредбу која захтијева да правно лице 
мора имати безбједносну дозволу, издату у складу са Законом.   

(2)    Током трајања уговора, Државни безбједносни орган надзираће придржавање свих његових 
безбједносних одредаба а било која повреда закона или уговора биће пријављена Државном 
безбједносном органу.   

(3)    Правно лице које није успјело на тендеру мораће вратити сву тендерску документацију у оквиру 
одређеног рока.   

Члан 15г.   
(Листа правних лица)   

(1)    Државни безбједносни орган објавиће на интернет страници листу правних лица са тачно 
одрђеним идентификационим ознакама правног лица и степен тајности за коју је издата индустријска 
безбједносна дозвола, са датумом важења индустријске безбједносне дозволе.   

(2)    Листа правних лица чији је датум важења индустријске безбједносне дозволе, садржаваће 
основне идентификационе податке правног лица и датум истека његове индустријске безбједносне 
дозволе.   

Члан 15х.   
(Евиденције)   

(1)    Државни безбједносни орган водиће евиденције о издатим безбједносним дозволама правних 
лица.   

(2)    Садржај евиденција биће прописан подзаконским актом Државног безбједносног органа.   

Члан 15и.   
(Подзаконски акти)   

Подзаконским актом Савјета министара БиХ биће прописане ближе одредбе које ће се односити на 
начин издавања индустријске дозволе, процедуре издавања индустријске безбједносне дозволе, 
садржај и облик упитника, евиденције, процедуре рада са уговорима, као и друге одредбе које нису 
прописане Законом, а односе се на област индустријске безбједности."   
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Члан 10.   

У члану 19. у тачки д) ријеч "БиХ" замјењује се ријечју "државних".   

Члан 11.   

У члану 30. став (1) мијења се и гласи:   

"(1)    Лица која раде или се пријављују за рад на радно мјесто на којем се производе тајни подаци, у 
органу који се бави обавјештајним или питањима из области одбране и безбједности, биће предмет 
основног безбједносног провјеравања у складу са поступком за издавање дозволе за приступ тајним 
подацима степена ПОВЈЕРЉИВО."   

Иза става (4) додају се нови ст. (5) и (6), који гласе:   

"(5)    Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ дужна је да достави резултате спроведене 
безбједносне провјере надлежном руководиоцу органа, односно институције из става (3) овог члана у 
року од 90 дана од дана пријема захтјева, уз могућност продужетка рока провјере за додатних 30 
дана. У случају потребе продужетка рока, Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ обавијестиће 
надлежног руководиоца органа, односно институцију из става (3) овог члана.   

(6)    Поступак безбједносне провјере биће обустављен у сљедећим случајевима:   

a) на писмени захтјев лица за које се врши безбједносна провјера, а уз повлачење из члана 47. 
став (1) тачка д) Закона;   

b) на писмени захтјев надлежног руководиоца органа, односно институције из става (3) овог 
члана."   

Досадашњи став (5) постаје став (7).   

Став (6) брише се.   

Члан 12.   

Иза члана 30. додаје се нови члан 30а, који гласи:   

"Члан 30а.   

(1)    Безбједносну дозволу за приступ тајним подацима за физичка лица која су запослена у домаћим 
или страних правним лицима, међународним или регионалним организацијама издаје Државни 
безбједносни орган, односно у складу са закљученим међународним споразумима ако се ради о 
подацима друге земље или стране организације.   

(2)    Захтјев за вршење безбједносне провјере лица из става (1) овог члана подноси се Државном 
безбједносном органу који ће потпуне захтјеве прослиједити Обавјештајно-безбједносној агенцији 
БиХ.   

(3)    Безбједносна дозвола за приступ тајним подацима лицима из става (1) овог члана издаје се на 
основу обављене безбједносне провјере коју, на захтјев Државног безбједносног органа, врши 
Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ, која у оквиру вршења безбједносних провјера сарађује, по 
потреби, са другим државним органима и институцијама.   

(4)    Одлуку о постојању односно непостојању безбједносних сметњи за лица из става (1) овог члана 
доноси министар безбједности БиХ и доставља је руководиоцу правног лица из става (1) овог члана."   
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Члан 13.   

Наслов члана 31. мијења се и гласи:   

"(Вршење безбједносних провјера)"   

Члан 14.   

У члану 31. став (2) ријечи: "Безбједносно-обавјештајној комисији за надзор над радом ОБАБиХ 
Парламентарне скупштине БиХ", замјењују се ријечима: "Комисији коју ће именовати Савјет 
министара БиХ".   

Члан 15.   

У члану 32. став (2) иза ријечи "сметња" додају се ријечи: "или које су поднијеле писмени захтјев за 
обустављање безбједносне провјере", иза ријечи "обављена" додају се ријечи: "или обустављена".   

Члан 16.   

У члану 33. став (2) мијења се и гласи:   

"(2)   Изузетно од одредаба чл. 30. и 31. овог закона, основну безбједносну провјеру обављаће 
Државна агенција за истраге и заштиту (SIPA) за сљедећа лица:"   

У ставу (4) иза броја "(1)", додају се ријечи: " и (2)".   

Став 5. брише се.   

Досадашњи став (6) постаје став (5).   

Члан 17.   

У члану 35. у ставу (1) додаје се нова реченица која гласи:   

"Рок за издавање дозволе је 30 дана од дана пријема резултата безбједносне провјере."   

У ставу (2) ријечи: "које је потребно издавање дозволе" замјењују се ријечима: "лица која су предмет 
безбједносне провјере".   

Члан 18.   

У члану 36. став (1) мијења се и гласи:   

"(1)    Лицима којима је потребан приступ тајним подацима, дозволу за приступ тим подацима у 
складу са одредбама овог и других посебних закона издаје министар безбједности БиХ или по 
његовом овлашћењу замјеник министра безбједности БиХ, узимајући у обзир мишљење 
Обавјештајно-безбједносне агенције БиХ у које могу бити уграђена мишљења одговарајућих органа 
из члана 30. став (5) и члана 56. овог закона."   

На крају става (2) додаје се нова реченица која гласи:   

"О издатим дозволама министар одбране БиХ мјесечно ће обавијестити Министарство безбједности 
БиХ."   

У ставу (4) ријечи: "односно министар одбране БиХ, дужни су мјесечно, а по потреби и чешће, 
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обавијестити Безбједносно- обавјештајну комисију за надзор над радом ОБАБиХ Парламентарне 
скупштине БиХ (у даљњем тексту: Комисија)" замјењују се ријечима: "дужан је годишње, а по 
потреби и чешће, обавијестити Заједничку комисију за надзор над радом Обавјештајно-безбједносне 
агенције Босне и Херцеговине Парламентарне скупштине БиХ (у даљем тексту: Заједничка 
комисија)."   

Иза става (4) додаје се нови став (5), који гласи:   

"(5)    Лицима из члана 5. овог закона издаће се дозвола за приступ тајним подацима чији ће садржај и 
изглед утврдити подзаконским прописом Министарство безбједности БиХ."   

Члан 19.   

Члан 37. мијења се и гласи:   

"Члан 37.   
(Издавање дозвола за запослене у међународним организацијама)   

(1)    Дозволу за приступ тајним подацима за држављане БиХ запослене у страним предузећима и 
међународним организацијама издаје Министарство безбједности БиХ.   

(2)    О издатим дозволама из става (1) овог члана министар безбједности БиХ дужан је да годишње, а 
по потреби и чешће, у писаној форми обавијести Заједничку комисију."   

Члан 20.   

У члану 39. у ставу (3) ријечи: "обавијестиће министра безбједности БиХ, односно министра одбране 
БиХ, у складу са чл. 36. и 37. овог закона (у даљњем тексту: лица надлежна за издавање дозвола) који 
ће, на основу сумње да постоје безбједносне сметње, одбити издавање дозволе за приступ тајним 
подацима", замјењују се ријечима: "руководилац органа који је поднио захтјев за вршење 
безбједносне провјере обавијестиће министра безбједности БиХ."   

Члан 21.   

У члану 45. у ставу (1) ријечи: "Безбједносно- обавјештајној комисији за надзор над радом ОБАБиХ 
Парламентарне скупштине БиХ", замјењују се ријечима: "Комисији коју ће именовати Савјет 
министара БиХ."   

Члан 22.   

У члану 46. иза става (1) додаје се нови став (2), који гласи:   

"(2)    ОБАБиХ и други надлежни органи у поступку вршења безбједносних провјера за лица која су 
боравила у иностранству дуже од три мјесеца, ако са односном државом нема закључен међународни 
споразум, могу извршити провјеру и провјеравати податке на основу сарадње са институцијама, 
послодавцима, судовима, тужилаштвима и другим надлежним државним, ентитетским и другим 
органима у БиХ."   

Члан 23.   

У члану 48. тачка б) иза ријечи "степена" додају се ријечи: "ПОВЈЕРЉИВО и".   

У тачки ц) иза ријечи "степена" додају се ријечи: "ПОВЈЕРЉИВО, ТАЈНО и".   

 

 9



Члан 24.   

У члану 52. ријеч "изјаву" брише се.   

Члан 25.   

У члану 53. став (1) мијења се и гласи:   

"(1)    Подаци из основног, посебног и додатног упитника за прву безбједносну провјеру у поступку 
издавања дозволе за приступ тајним подацима степена ПОВЈЕРЉИВО, ТАЈНО и ВРЛО ТАЈНО нема 
временског ограничења."   

Члан 26.   

У члану 54. став (1) ријечи: "генерални директор ОБАБиХ" замјењују се ријечима: "руководилац 
органа".   

Члан 27.   

У члану 62. став (5) мијења се и гласи:   

"(5)    Централни регистар одговоран је за пријем, евиденцију, руковање и дистрибуцију тајних 
података одређеног степена који се размјењују са другом државом, међународном или регионалном 
организацијом."   

Иза става (5) додају се нови ст. (6) и (7), који гласе:   

"(6)    Сваки орган може уз претходну цертификацију Државног безбједносног органа успоставити 
подрегистар који ће бити одговоран за пријем, евиденцију и руковање тајним подацима који се том 
органу доставе од Централног регистра.   

(7)    Сва питања која се односе на пријем, евиденцију, руковање и дистрибуцију између Централног 
регистра и подрегистра биће регулисана посебним актом који доноси министар безбједности БиХ."   

Члан 28.   

У члану 63. став (1) иза ријечи "се" додају се ријечи: "у изузетним ситуацијама".   

Члан 29.   

У члану 65. ријечи: "писане дозволе" замјењује се ријечима: "писмене сагласности".   

Члан 30.   

У члану 72. став (1) иза ријечи "провјере" додају се ријечи: "у којој нису утврђене безбједносне 
сметње", иза ријечи: "проћи ће" додаје се ријеч "обавезну".   

Члан 31.   

У члану 77. став (4) мијења се и гласи:   

"(4)    Државни безбједносни орган издаће члановима и запосленим у Заједничкој комисији службену 
легитимацију ради обављања послова у складу са овим законом."   

Иза става (4) додаје се нови став (5), који гласи:   
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"(5)    Облик и садржај легитимације из става (4) овог члана утврдиће Државни безбједносни орган."   

Члан 32.   

У члану 78. став (1) иза ријечи: "казниће се" додају се ријечи: "за прекршај".   

Члан 33.   

У члану 79. став (1) иза ријечи: "казниће се" додају се ријечи: "за прекршај".   

Члан 34.   

Иза члана 83. додаје се нови члан 83а, који гласи:   

"Члан 83а.   

Органи, организације и институције Босне и Херцеговине, ентитета и осталих нивоа државне 
организације Босне и Херцеговине дужни су, најкасније у року од 18 мјесеци од дана ступања на 
снагу овог закона, да обезбиједе да сви званичници и запослени, који због природе послова које 
обављају морају имати приступ тајним подацима, добију одговарајуће дозволе у складу са овим 
законом."   

Члан 35.   

У члану 84. ријечи: "годину дана" замјењују се ријечима: "три године", иза ријечи "снагу" додаје се 
ријеч "овог".   

Члан 36.   

Иза члана 87. додају се нови чл. 87а, 87б. и 87ц. који гласе:   

"Члан 87а.   
(Прелазне одредбе)   

(1)    Надлежни органи, организације и институције дужни су, најкасније у року од 18 мјесеци од дана 
ступања на снагу овог закона, да донесу и усагласе постојеће проведбене прописе за спровођење 
донесене на основу овог закона.   

(2)    Надлежни органи, организације и институције дужни су, најкасније у року од 18 мјесеци од дана 
ступања на снагу овог закона осигурати услове за чување тајних податка у складу са Законом.   

Члан 87б.   

Савјет министара БиХ дужан је у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона именовати 
Комисију из члана 14. односно члана 21. овог закона.   

Члан 87ц.   

(1)    Жалбе уложене против рјешења лица надлежних за издавање дозвола којима је одбијен захтјев 
за издавање дозволе за приступ тајним подацима а које су поднесене Заједничкој безбједносно-
обавјештајној комисији за надзор над радом ОБАБиХ до ступања на снагу овог закона, рјешаваће се 
по одредбама Закона о заштити тајних података ("Службени гласник БиХ", број 54/05).   

(2)    Ступањем на снагу овог закона жалбе из става (1) овог члана ће рјешавати Комисија из члана 14. 
односно члана 21. овог закона."   
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Члан 37.   

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

ПСБиХ, број 288/09 
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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