(“Службени гласник Босне и Херцеговине” бр. 63/08)

На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и
Херцеговине, на 31. сједници Представничког дома, одржаној 18. јуна 2008. године, и на 19. сједници
Дома народа, одржаној 23. јула 2008. године, усвојила је

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СУКОБУ ИНТЕРЕСА У
ИНСТИТУЦИЈАМА ВЛАСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Члан 1.
У Закону о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ",
бр. 16/02, 14/03 и 12/04) у члану 1. у ставу 1. ријечи: "Овим законом" замјењују се ријечима: "С
циљем спречавања сукоба интереса овим законом" а ријеч "дужности" замјењује се ријечима: "јавне
функције".
Ставови 2, 3. и 4. бришу се.
У досадашњем ставу 5. који постаје став 2. ријечи: "јавних дужности" замјењују се ријечима: "јавне
функције".
Члан 2.
У члану 2. иза става 2. додају се нови ст. 3, 4. и 5, који гласе:
"3. Изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници који обављају јавне функције
треба да се понашају савјесно и одговорно, да не угрожавају повјерење и поуздање грађана, те да
поштују законске и друге прописе којима се одређују права, обавезе и одговорности у обављању
јавних функција.
4. У обављању јавне функције изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници
морају се придржавати етике позива и функције коју обављају.
5. У обављању јавне функције изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници не
смију свој приватни интерес стављати изнад јавног интереса."
Досадашњи ст. 3, 4, 5. и 6. постају ст. 6, 7, 8. и 9.
У ставу 3. који је овим измјенама постао став 6, у другој реченици, ријеч "Званичници" замјењује се
ријечима: "Изабрани званичници, носиоци извршне функције и савјетници".
У ставу 6. који је овим измјенама постао став 9, у првој реченици, иза ријечи "обављају" додају се
ријечи: "у складу са законским прописима о платама и накнадама запослених у институцијама Босне
и Херцеговине и другим прописима", а друга реченица: "Осим ако је то овим законом изричито
прописано изабрани званичници, носиоци извршне функције и савјетници не смију примати никакву
другу накнаду" брише се.
Члан 3.

У члану 3. у тачки а) иза ријечи "представља" додају се ријечи: "и заступа", а иза ријечи "подузетник"
додају се ријечи: ", односно физичко лице које самостално на тржишту обавља дјелатности ради
стицања добити."
Иза тачке а) додаје се нова тачка б) која гласи:
"б) "сродници" су блиски сродници, сродници у правој линији, сродници у побочној линији до
трећег степена, сродници по тазбини до другог степена и дијете брачног друга;"
У досадашњој тачки б) која је овим измјенама постала тачка ц) ријеч "званичника" брише се, а
ријечи: ", његов брат, сестра, те родитељи и дијете брачног друга (пасторак/пасторка)" замјењују се
ријечима: "изабраног званичника, носиоца извршне функције и савјетника;"
Иза досадашње тачке б) која је овим измјенама постала тачка ц) додаје се нова тачка д) која гласи:
"д) "интересно повезано лице" подразумијева сродника или лице које је са изабраним званичником,
носиоцем извршне функције и савјетником у личној, политичкој, економској или другој вези која би
могла утицати на објективност у раду изабраног званичника, носиоца извршне функције и
савјетника;"
Досадашње тачке ц), д), е), ф), г), х), и) и ј) постају тачке е), ф), г), х), и), ј), к) и л).
У тачки ц) која је овим измјенама постала тачка е), у алинеји 2) ријечи: "и чланови" замјењују се
ријечима: "Представничког дома и делегате у Дому народа".
Алинеја 3) мијења се и гласи:
"3) изабрани и именовани званичници од стране Предсједништва Босне и Херцеговине (у даљњем
тексту: Предсједништво БиХ), домова Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине или
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Парламентарна скупштина БиХ)
и Савјет министара БиХ, а који нису обухваћени Законом о државној служби у институцијама Босне
и Херцеговине, односно за чији је избор или именовање сагласност дало Предсједништво БиХ,
домови Парламентарне скупштине БиХ или Парламентарна скупштина БиХ и Савјет министара
БиХ;"
У тачки д) која је овим измјенама постала тачка ф) ријечи: "директори, замјеници и помоћници
директора органа државне управе, агенција и дирекција, те завода именовани од Савјета министара
БиХ или Парламентарне скупштине БиХ, односно Предсједништва БиХ, који нису обухваћени
Законом о државној служби у институцијама БиХ;" замјењују се ријечима: "директори и замјеници
директора органа државне управе, агенција, дирекција, завода, установа и других институција Босне
и Херцеговине који су изабрани и именовани од Предсједништва БиХ, домова Парламентарне
скупштине БиХ или Парламентарне скупштине БиХ и Савјета министара БиХ, а који нису
обухваћени Законом о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, односно за чији је
избор или именовање сагласност дало Предсједништво БиХ, домови Парламентарне скупштине БиХ
или Парламентарна скупштина БиХ и Савјет министара БиХ;"
Тачка ф) која је овим измјенама постала тачка х) мијења се и гласи:
"х) "улагање капитала" је улагање новца, ствари и права у власничку структуру предузећа;"
У тачки х) која је овим измјенама постала тачка ј) ријечи: "чланова породице" замјењује се ријечима:
"блиског сродника" и број "100" замјењује се бројем "200".
Тачка ј) која је овим измјенама постала тачка л) мијења се и гласи:

"л) "јавно предузеће" је предузеће како је то дефинисано законима о јавним предузећима;"
Иза тачке л) додају се нове тачке м), н), о) и п) које гласе:
"м) "јавна функција" подразумијева послове изабраног званичника, носиоца извршне функције и
савјетника који произлазе из функције коју обавља;
н) "владе" подразумијевају: Савјет министара БиХ, Владу Федерације БиХ, Владу Републике
Српске, Владу Брчко Дистрикта БиХ, владе кантона, градоначелнике и начелнике општина који су
овлашћени да располажу новчаним средствима, имовином и правима;
о) "лична услуга" је свако дјеловање којим се једна страна обавезује да обави одређени посао, а
друга да јој плати за то одређену накнаду, а који не произлази из радног односа и
п) "институције Босне и Херцеговине" подразумијевају све институције Босне и Херцеговине које
су основане Уставом и законом Босне и Херцеговине."
Члан 4.
У члану 4. у ставу 1. ријечи: "пословном одбору," бришу се, а ријечи: "извршном одбору" замјењују
се ријечима: "скупштини, управи или менаџменту".
У ставу 2. ријеч "пословодном," брише се, ријеч "дирекцији," замјењују се ријечима: "обављају
дужности директора дирекције" а ријечи: "функције директора" бришу се.
Став 4. мијења се и гласи:
"4. Изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници морају поднијети оставку на
сваку од неспојивих функција и послова најкасније у року од три дана након преузимања јавне
функције."
Досадашњи став 5. брише се.
Члан 5.
У члану 5. у ставу 1. иза ријечи "савјетници" додају се ријечи: "за вријеме обављања јавне функције и
шест мјесеци након престанка обављања те функције,", ријечи: "пословодног одбора" бришу се,
ријечи: "извршног одбора" замјењују се ријечима: "скупштине, управе или менаџмента" и друга
реченица: "Ова одредба примјењује се шест мјесеци након што званичници, носиоци извршних
функција и савјетници престану обављати функцију" брише се.
У ставу 2. иза ријечи: "савјетници" додају се ријечи: ",за вријеме обављања јавне функције и шест
мјесеци након престанка обављања те функције,", ријеч "пословодног," брише се, ријеч "ни"
замјењују се ријечима: "нити директори дирекције или", ријечи: ",нити директори" и друга реченица:
"Ова одредба примјењује се шест мјесеци након што званичници, носиоци извршних функција и
савјетници престану обављати функцију" брише се.
Став 3. брише се.
Члан 6.
У члану 6. у ставу 1. ријечи: "пословодног одбора, управног одбора" замјењују се ријечју
"скупштине", ријечи: "извршног одбора" замјењују се ријечима: "управе или менаџмента", иза ријечи:
"чији је члан" додаје се ријеч "изабрани" и иза ријечи: "преузимања функције" додају се ријечи: "и за
вријеме обављања функције изабраног,".

У ставу 2. у првој реченици ријечи: "пословодног одбора, управног одбора" замјењују се ријечју
"скупштине", ријечи: "извршног одбора" замјењују се ријечима: "управе или менаџмента", ријеч
"владама" замјењује се ријечима: "институцијама које се финансирају из буџета" и у другој реченици
ријеч "Владом" замјењује се ријечима: "институцијама које се финансирају из буџета".
Члан 7.
У члану 7. у ставу 1. у првој реченици иза ријечи: "Изабрани званичници" додају се ријечи: "и
носиоци извршних функција", ријечи: "тај званичник или његови блиски сродници" замјењују се
ријечима: "тај изабрани званичник, носилац извршне функције или интересно повезана лица" и у
другој реченици ријеч "званичници" замјењује се ријечима: "Изабрани званичници и носиоци
извршне функције".
У ставу 2. ријечи: "његов блиски сродник" замјењују се ријечима: "интересно повезана лица".
Члан 8.
Иза члана 8. додаје се нови члан 8а, који гласи:
"Члан 8а.
Ангажман блиских сродника
Под условима дефинисаним у чл. 4, 5, 6. и 8. овог закона, ангажман блиских сродника изабраног
званичника, носиоца извршне функције и савјетника такође доводи до ситуације у којој за овог
изабраног званичника, носиоца извршне функције и савјетника долази до сукоба интереса."
Члан 9.
У члану 9. у ставу 1. ријеч "званичницима" замјењују се ријечима: "изабраном званичнику, носиоцу
извршне функције и савјетнику".
У тачки б) иза ријечи "функција" додају се ријечи: "мимо законских прописа о платама и накнадама
запослених у институцијама Босне и Херцеговине и других прописа;".
У тачки ф) ријечи: "извршење увида" замјењују се ријечју "увид".
У тачки х) ријечи: "блиског сродника" замјењују се ријечима: "интересно повезаних лица и".
У тачки и) ријеч "одлуку" брише се, ријечи: "блиског сродника" замјењују се ријечима: "интересно
повезаних лица" и ријечи: "другом блиском сроднику" замјењују се ријечима: ", другом интересно
повезаном лицу".
Члан 10.
У члану 10. у ставу 1. ријеч "дужности" замјењује се ријечима: "јавне функције", ријеч: "новац"
брише се и ријеч "званичник" замјењују се ријечима: "изабраном званичнику, носиоцу извршне
функције и савјетнику" у одговарајућем падежу.
У ставу 2. број "100" замјењује се бројем "200,00".
У ставу 4. ријечи: "Изборној комисији и они постају власништво БиХ" замјењују се ријечима: "и
предати институцији власти које су их изабрале, или именовале и у чије име обављају повјерену јавну
функцију.", у истом ставу додају се друга, трећа и четврта реченица које гласе: "Институције су
дужне да у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог закона посебним актом пропишу поступак,

начин евидентирања, предаје и чувања примљених поклона. Институције су дужне да информацију о
предатим поклонима доставе Централној изборној комисији Босне и Херцеговине (у даљњем тексту:
Централна изборна комисија БиХ) у року од 15 дана од дана сачињавања информације. Централна
изборна комисија БиХ дужна је да успостави централни регистар поклона које су изабрани
званичници, носиоци извршне функције или савјетници примили у обављању јавне функције."
У ставу 5. ријечи: ", а ако добије наведено, дужан их је пријавити и они постају власништво БиХ"
бришу се.
У ставу 8. ријеч "званичника," замјењује се ријечима: "изабраног званичника, носиоца извршне
функције и савјетника,".
Члан 11.
У члану 11. у ставу 1. у првој реченици ријечи: "осим дужности у политичкој партији" бришу се,
ријечи: "вршити другу извршну" замјењују се ријечју "обављати", а иза ријечи: "дужност" додају се
ријечи: "овлашћених лица у фондацијама и удружењима, основаним у складу са законима о
удружењима и фондацијама, а која се финансирају из буџета било којег нивоа власти, у износу већем
од 10.000 КМ годишње, односно у износу већем од 50.000 КМ годишње у фондацијама и
удружењима из области културе и спорта."
Досадашњи ст. 2. и 3. бришу се.
Друго поглавље - Отвореност
Члан 12.
У члану 12. ријечи: "Правилима и" бришу се.
Члан 13.
Чл. 13,14, 15. и 16. бришу се.
Члан 14.
Назив Трећег поглавља - Имплементација мијења се и гласи:
"Треће поглавље - ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА И ПОСТУПАК ПРЕД ЦЕНТРАЛНОМ ИЗБОРНОМ
КОМИСИЈОМ БиХ"
У члану 17. у ставу 1. у тачки а) ријеч "политику" замјењује се ријечју "политичку", иза ријечи:
"интегритета" додаје се ријеч "јавне", а ријечи: ", а не лица које врши ту функцију" бришу се.
У тачки ц) ријеч "обрасцима" замјењује се ријечју "обрасце".
У тачки д) ријеч "представљају" замјењују се ријечју "представља".
Тачка е) мијења се и гласи:
"е) подноси годишњи извјештај о свом раду Парламентарној скупштини БиХ, Предсједништву БиХ
и јавности и".
У тачки ф) ријечи: "о сваком" замјењују се ријечима: "у сваком".

У ставу 2. ријечи: "државног буџета" замјењују се ријечима: "Буџета институција Босне и
Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине".
Члан 15.
У члану 18. у ставу 1. ријечи: "покреће се на захтјев Изборне комисије или на захтјев лица о коме се
ради" замјењују се ријечима: "покреће се по службеној дужности".
У ставу 3. ријеч "извршне" брише се.
У ставу 6. ријечи: "мора прибавити изјаву лица на које се санкција односи" замјењују се ријечима:
"дужна је омогућити лицу против којег се води поступак да да изјаву".

Члан 16.
Члан 19. "Тужбе" мијења се и гласи:
"Члан 19.
(Жалбени поступак)
1. Жалбу на одлуку Централне изборне комисије БиХ, из области примјене овог закона, рјешава
Апелационо одјељење Суда Босне и Херцеговине.
2. Жалба се подноси у року од 15 дана од дана пријема одлуке, преко Централне изборне комисије
БиХ."
Члан 17.
У члану 20. у ставу 1. у првој реченици иза броја "8" додаје се број ",8а.", ријеч "или" замјењује се
везником "и", ријечи: "непосредно или посредно изабрану дужност" замјењује се ријечима: "функцију
изабраног званичника, носиоца извршне функције или савјетника" и у другој реченици ријеч:
"званичник" замјењује се ријечима: "изабрани званичник".
У ставу 2. ријечи: "тај званичник или носилац извршне функције" замјењују се ријечима: "тај
изабрани званичник, носилац извршне функције или савјетник", а иза броја "10.000 КМ", ријеч
"Званичник" замјењује се ријечима: "Изабрани званичник".
Ст. 3, 4. и 5. бришу се.
У досадашњем ставу 6. који постаје став 3. ријечи: "на основу овог поглавља плаћају се Изборној
комисији", замјењују се ријечима: "уплаћују се у Буџет институција Босне и Херцеговине и
међународних обавеза Босне и Херцеговине".
Члан 18.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а биће
објављен и у "Службеним новинама ФБиХ", "Службеном гласнику РС" и "Службеном гласнику
Брчко Дистрикта БиХ".
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