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Službeni glasnik BiH, broj 41/16 

 

 

Na temelju članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 

30. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 24. svibnja 2016. godine i na 19. sjednici Doma naroda, održanoj 

27. svibnja 2016. godine, usvojila je  

 

 

ZAKON  

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FINANCIRANJU POLITIČKIH STRANAKA  
 

 

Članak 1.  
 

U Zakonu o financiranju političkih stranaka ("Službeni glasnik BiH", broj 95/12) u članku 3. (Izvori 

financiranja) u stavku (1) točki e) riječi: "člankom 10." zamjenjuju se riječima: "člankom 7.".  

U istom članku i stavku točka g) briše se.  

 

Članak 2.  
 

U članku 9. (Zabranjene aktivnosti) u stavku (2) iza riječi "banaka" stavlja se točka, a riječi: "u kojima je 

udio državnog osnivačkog kapitala veći od 25%." brišu se.  

 

Članak 3.  
 

U članku 11. (Obveza vođenja poslovnih knjiga) iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:  

 

"(2) Politička stranka dužna je svojim internim aktima urediti sustav unutarnje financijske kontrole nad nižim 

organizacijskim dijelovima radi sprječavanja pogrešnog evidentiranja prihoda i rashoda, te zlouporabe 

financijskih sredstava.".  

 

Članak 4.  
 

U članku 12. (Obveza podnošenja financijskog izvješća) iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:  

 

"(2) Politička stranka obvezna je u svoje financijsko izvješće uključiti sve koristi ostvarene od aktivnosti 

subjekata koji su na bilo koji način povezani s političkom strankom ili su pod njezinim nadzorom.".  

 

Dosadašnji st. od (2) do (5) postaju st. od (3) do (6).  

 

Članak 5.  
 

U članku 13. (Imenovanje ovlaštene osobe u političkoj stranci) iza stavka (5) dodaje se novi stavak (6), koji 

glasi:  

 

"(6) Politička stranka dužna je javno prikazati porijeklo i način utroška sredstava prikupljenih tijekom 

protekle kalendarske godine (računovodstvene godine). Završni račun i financijsko izvješće u kojem se 

podrobno navode izvori prihoda, podaci o fizičkim i pravnim osobama koje su dale dobrovoljne priloge te 

podaci o namjeni, odnosno aktivnostima za koje su sredstva utrošena, javni su dokumenti i objavljuju se na 

internetskoj stranici političke stranke.".  

 

Članak 6.  
 

U članku 14. (Nadležnosti Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine) iza stavka (3) dodaje se 

novi stavak (4), koji glasi:  

 

"(4) Svaku sumnju o kaznenom djelu koje se može dovesti u vezu s financiranjem političkih stranaka i 
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financiranjem izborne kampanje Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine obvezno je prijaviti 

nadležnom tužiteljstvu i drugim tijelima nadležnim za provedbu zakona.".  

 

Članak 7.  
 

U članku 19. (Novčane kazne za prekršaj političkih stranaka) riječi: "5.000,00 KM (pet tisuća konvertibilnih 

maraka)" zamjenjuju se riječima: "10.000,00 KM (deset tisuća konvertibilnih maraka).".  

 

U istom članku i stavku u točki c) iza riječi "banaka" stavlja se zarez, a riječi: "u kojima je udio državnog 

osnivačkog kapitala veći od 25%." briše se.  

 

Iza točke c) dodaju se nove točke od d) do k) koje glase:  

 

"d) osigura sredstva iz izvora koji nisu propisani člankom 3. ovog Zakona,  

e) povrijedi odredbe članka 9. ovoga Zakona,  

f) ne vodi evidenciju o svojim prihodima i rashodima u skladu s propisima, 

g) ne dostavi propisana financijska izvješća u skladu s Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine 

(članak 12. stavak (3)),  

h) ne podnese financijsko izvješće u skladu sa ovim Zakonom (članak 12. stavak (4)),  

i) ne dostavi dodatna financijska izvješća (članak 12. stavak (5)),  

j) ne imenuje ovlaštenu osobu koja je odgovorna za podnošenje izvješća i ovlaštena za kontaktiranje 

sa Središnjim izbornim povjerenstvom Bosne i Hercegovine (članak 13.),  

k) ne obavijesti Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od 

imenovanja ovlaštene osobe ili bilo kakve promjene statusa ovlaštene osobe.  

 

U istome članku iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi: 

 

"(2) Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM (dvije stotine konvertibilnih maraka) do 2.000,00 KM (dvije 

tisuće konvertibilnih maraka) za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka kaznit će se i fizička osoba koja izvrši 

prekršaj.".  

 

Članak 8.  
 

U članku 20. (Novčane kazne za prekršaj do trostrukog iznosa) iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji 

glasi:  

 

"(2) Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM (dvije stotine konvertibilnih maraka) do 2.000,00 KM (dvije 

tisuće konvertibilnih maraka) za prekršaj iz stavka (1) ovoga članka kaznit će se i fizička osoba koja izvrši 

prekršaj."  

 

Članak 9.  
 

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".  
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