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Članak 9. 
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u 

"Službenom glasniku BiH". 

Broj 01,02-02-1-929/16 
14. srpnja 2016. godine 

Sarajevo 
Predsjedatelj 

Zastupničkog doma 
Parlamentarne skupštine BiH 

Mladen Bosić, v. r. 

Predsjedatelj 
Doma naroda 

Parlamentarne skupštine BiH 
Safet Softić, v. r.

 
 

На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине, 
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 32. 
сједници Представничког дома, одржаној 27. јуна 2016. 
године, и на 21. сједници Дома народа, одржаној 14. јула 
2016. године, усвојила је 

ЗАКОН 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА 

ЗАКОНА О УПРАВНОМ ПОСТУПКУ 

Члан 1. 
У Закону о управном поступку ("Службени гласник 

БиХ", бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 и 41/13) иза члана 19. 
додаје се нови члан 19а, који гласи: 

"Члан 19а. 

20. Управна ствар 

(1) Управна ствар је свака ствар у којој јавноправни орган 
у управном поступку одлучује о праву, обавези или 
правном интересу странке непосредно примјењујући 
законе, друге прописе и опште акте којима се уређује 
одговарајућа управна област. 

(2) Изузетно од одредбе става (1) овог члана, управна ствар 
је она ствар која је неким законом изричито одређена 
као таква." 

Члан 2. 
У члану 78. став (2) мијења се и гласи: 

"(2) Ако је пребивалиште или мјесто боравка лица којем се 
достављање има извршити непознато или ако 
достављач утврди да лице којем се писмено има 
доставити не станује на адреси на којој се достава 
покушава обавити или ако је утврђено да лице коме се 
достава има обавити не станује на адреси свог 
посљедњег познатог боравишта или пребивалишта, а 
његово садашње боравиште или радно мјесто 
достављач не може утврдити, орган који је издао 
писмено јавно ће позвати странку да преузме писмено 
путем објављивања позива на својој огласној плочи и 
службеној интернет страници институције, а када се 
ради о писмену које се доставља у складу сa чланом 76. 
овог закона, позив ће се објавити на огласној плочи и 
службеној интернет страници институције. " 
Иза става (2) додаје се нови став (3), који гласи: 

"(3) Достављање се сматра извршеним по истеку осам дана 
од дана објављивања писмена на огласној плочи и 
службеној интернет страници институције." 

Члан 3. 
У члану 116. иза става (2) додају се нови ст. (3) и (4), 

који гласе: 
"(3) Ако орган утврди да је странка поднијела захтјев који 

се заснива на истом правном и истом или сличном 
чињеничном основу поводом којег је поступак по 
захтјеву исте странке у току пред тим органом или по 

чијем захтјеву је раније ријешено, управни орган ће 
закључком одбацити захтјев. 

(4) Против закључка из става (3) овог члана допуштена је 
посебна жалба." 

Члан 4. 
У члану 209. иза става (3) додаје се нови став (4), који 

гласи: 
"(4) Изузетно од одредбе става (3) овог члана, није 

дозвољена посебна жалба на закључак о исправци 
рјешења који је донио другостепени орган, с тим да 
незадовољна странка може овакав закључак побијати у 
управном спору." 

Члан 5. 
У члану 235. иза става (2) додаје се нови став (3), који 

гласи: 
"(3) Поступак по жалби се обуставља закључком ако до 

доношења рјешења по жалби првостепени орган 
достави доказ другостепеном органу да је поступио по 
захтјеву странке." 

Члан 6. 
У члану 253. став (1) ријечи: "Ако нема другостепеног 

органа, рјешење може поништити или укинути Савјет 
министара" бришу се. 

Члан 7. 
У члану 255. став (2) иза ријечи: "другостепени орган", 

интерпункцијски знак "," мијења се интерпункцијским 
знаком ".", а остатак текста се брише. 

Члан 8. 
У члану 257. став (3) иза ријечи "орган" 

интерпункцијски знак "," мијења се интерпункцијским 
знаком ".", а ријечи: "а ако другостепеног органа нема - 
одговарајући орган из става (1) члана 253. овог закона." 
бришу се. 

Члан 9. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 01,02-02-1-929/16 
14. јула 2016. године 

Сарајево 
Предсједавајући 

Представничког дома 
Парламентарне скупштине 

БиХ 
Младен Босић, с. р.

Предсједавајући 
Дома народа 

Парламентарне скупштине 
БиХ 

Сафет Софтић, с. р.
 

 
Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, 

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 32. sjednici 
Predstavničkog doma, održanoj 27. juna 2016. godine, i na 21. 
sjednici Doma naroda, održanoj 14. jula 2016. godine, usvojila je 

ZAKON 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA 

ZAKONA O UPRAVNOM POSTUPKU 

Član 1. 
U Zakonu o upravnom postupku ("Službeni glasnik BiH", 

br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 i 41/13) iza člana 19. dodaje se 
novi član 19a., koji glasi: 

"Član 19a. 

20. Upravna stvar 

(1) Upravna stvar je svaka stvar u kojoj javnopravni organ u 
upravnom postupku odlučuje o pravu, obavezi ili pravnom 
interesu stranke neposredno primjenjujući zakone, druge 
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propise i opće akte kojima se uređuje odgovarajuća upravna 
oblast. 

(2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog člana, upravna stvar je 
ona stvar koja je nekim zakonom izričito određena kao 
takva." 

Član 2. 
U članu 78. stav (2) mijenja se i glasi: 

"(2) Ako je prebivalište ili mjesto boravka lica kojem se 
dostavljanje ima izvršiti nepoznato ili ako dostavljač utvrdi 
da lice kojem se pismeno ima dostaviti ne stanuje na adresi 
na kojoj se dostava pokušava obaviti ili ako je utvrđeno da 
lice kome se dostava ima obaviti ne stanuje na adresi svog 
posljednjeg poznatog boravišta ili prebivališta, a njegovo 
sadašnje boravište ili radno mjesto dostavljač ne može 
utvrditi, organ koji je izdao pismeno javno će pozvati 
stranku da preuzme pismeno putem objavljivanja poziva na 
svojoj oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici 
institucije, a kada je riječ o pismenu koje se dostavlja u 
skladu s članom 76. ovog zakona, poziv će se objaviti na 
oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici institucije." 
Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: 

"(3) Dostavljanje se smatra izvršenim po isteku osam dana od 
dana objavljivanja pismena na oglasnoj ploči i službenoj 
internetskoj stranici institucije." 

Član 3. 
U članu 116. iza stava (2) dodaju se novi st. (3) i (4) koji 

glase: 
"(3) Ako organ utvrdi da je stranka podnijela zahtjev koji se 

zasniva na istom pravnom i istom ili sličnom činjeničnom 
osnovu povodom kojeg je postupak po zahtjevu iste stranke 
u toku pred tim organom ili po čijem zahtjevu je ranije 
riješeno, upravni organ će zaključkom odbaciti zahtjev. 

(4) Protiv zaključka iz stava (3) ovog člana dopuštena je 
posebna žalba." 

Član 4. 
U članu 209. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: 

"(4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog člana, nije dozvoljena 
posebna žalba na zaključak o ispravci rješenja koji je donio 
drugostepeni organ, s tim da nezadovoljna stranka može 
ovakav zaključak pobijati u upravnom sporu." 

Član 5. 
U članu 235. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi: 

"(3) Postupak po žalbi obustavlja se zaključkom ako do 
donošenja rješenja po žalbi prvostepeni organ dostavi dokaz 
drugostepenom organu da je postupio po zahtjevu stranke." 

Član 6. 
U članu 253. stav (1) riječi: "Ako nema drugostepenog 

organa, rješenje može poništiti ili ukinuti Vijeće ministara" brišu 
se. 

Član 7. 
U članu 255. stav (2) iza riječi: "drugostepeni organ" 

interpunkcijski znak "," mijenja se interpunkcijskim znakom ". ", 
a ostatak teksta se briše. 

Član 8. 
U članu 257. stav (3) iza riječi "organ" interpunkcijski znak 

"," mijenja se interpunkcijskim znakom ".", a riječi: "a ako 
drugostepenog organa nema - odgovarajući organ iz stava (1) 
člana 253. ovog zakona." brišu se. 

Član 9. 
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 01,02-02-1-929/16 
14. jula 2016. godine 

Sarajevo 
Predsjedavajući 

Predstavničkog doma 
Parlamentarne skupštine BiH 

Mladen Bosić, s. r.

Predsjedavajući 
Doma naroda 

Parlamentarne skupštine BiH 
Safet Softić, s. r.

 

DOM NARODA 
PARLAMENTARNE SKUPŠTINE 

BOSNE I HERCEGOVINE 

818 
Na temelju članka IV.3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, 

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na 21. 
sjednici, održanoj 14. srpnja 2016. godine, usvojio je 

POSLOVNIK 
O DOPUNAMA POSLOVNIKA DOMA NARODA 

PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I 
HERCEGOVINE 

Članak 1. 
U Poslovniku Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne 

i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 58/14, 88/15 i 96/15) 
u članku 95. u stavku (3) iza točke d) dodaje se nova točka e), 
koja glasi: 

"e) mišljenje Agencije za zaštitu osobnih podataka u 
Bosni i Hercegovini o usklađenosti prijedloga zakona 
koji se odnose na obradu osobnih podataka sa 
standardima zaštite osobnih podataka;". 

Dosadašnje toč. e) i f) postaju toč. f) i g). 
U istome članku u stavku (4) iza interpunkcijskog znaka 

zarez dodaju se riječi: "mišljenje Agencije za zaštitu osobnih 
podataka u Bosni i Hercegovini o usklađenosti prijedloga zakona 
koji se odnose na obradu osobnih podataka sa standardima zaštite 
osobnih podataka i". 

Članak 2. 
(Stupanje na snagu) 

Ove dopune Poslovnika Doma naroda Parlamentarne 
skupštine Bosne i Hercegovine stupaju na snagu osmoga dana od 
dana objave u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 02-02-1-1787/16 
14. srpnja 2016. godine 

Sarajevo

Predsjedatelj
Doma naroda 

Parlamentarne skupštine BiH 
Safet Softić, v. r.

 
 

На основу члана IV 3.б) Устава Босне и Херцеговине, 
Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине 
на 21. сједници, одржаној 14. јула 2016. године, усвојио је 

ПОСЛОВНИК 
О ДОПУНАМА ПОСЛОВНИКА ДОМА НАРОДА 
ПАРЛАМЕНТАРНЕ СКУПШТИНЕ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1. 
У Пословнику Дома народа Парламентарне скупштине 

Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 58/14, 
88/15 и 96/15) у члану 95. у ставу (3) иза тачке д) додаје се 
нова тачка е) која гласи: 
  


