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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БИХ, број 41/16 

 

  

На основу члана IV.4.а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и 

Херцеговине, на 30. сједници Представничког дома, одржаној 24. маја 2016. године и на 19. сједници 

Дома народа, одржаној 27. маја 2016. године, усвојила је  

 

 

ЗАКОН  

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА  
 

 

Члан 1.  
 

У Закону о финансирању политичких партија ("Службени гласник БиХ", број 95/12) у члану 3. 

(Извори финансирања) у ставу (1) тачка е) ријечи: "чланом 10.", замјењују се ријечима: "чланом 7.".  

 

У истом члану и ставу тачка г) брише се.  

 

Члан 2.  
 

У члану 9. (Забрањене активности) у ставу (2) иза ријечи "банака" ставља се тачка, а ријечи: "у којима 

је удио државног оснивачког капитала већи од 25%." брише се.  

 

Члан 3.  
 

У члану 11. (Обавеза вођења пословних књига), иза става (1), додаје се нови став (2) који гласи:  

 

"(2) Политичка партија дужна је својим интерним актима уредити систем унутрашње финансијске 

контроле над нижим организационим дијеловима ради спречавања погрешног евидентирања прихода 

и расхода, те злоупотребе финансијских средстава.".  

 

Члан 4.  
 

У члану 12. (Обавеза подношења финансијског извјештаја) иза става (1), додаје се нови став (2) који 

гласи:  

 

"(2) Политичка партија обавезна је у свом финансијском извјештају укључити све користи остварене 

од активности субјеката који су на било који начин повезани са политичком партијом или су под 

њеном контролом.".  

 

Досадашњи ст. од (2) до (5) постају ст. од (3) до (6).  

 

Члан 5.  
 

У члану 13. (Именовање овлашћеног лица у политичкој партији), иза става (5), додаје се нови став (6) 

који гласи:  

 

"(6) Политичка партија дужна је јавно приказати поријекло и начин утрошка средстава прикупљених 

у току протекле календарске године (рачуноводствене године). Завршни рачун и финанцијски 

извјештај у којем се подробно наводе извори прихода, подаци о физичким и правним лицима која су 

дала добровољне прилоге, те подаци о намјени, односно активностима за које су средства утрошена, 

јавни су документи и објављују се на веб страници политичке партије.".  

 

Члан 6.  
 

У члану 14. (Надлежности Централне изборне комисије Босне и Херцеговине), иза става (3) додаје се 
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нови став (4) који гласи:  

 

"(4) Сваку сумњу о кривичном дјелу које се може довести у везу са финансирањем политичких 

партија и финансирањем изборне кампање Централна изборна комисија Босне и Херцеговине 

обавезна је пријавити надлежном тужилаштву и другим органима надлежним за провођење закона.".  

 

Члан 7.  
 

У члану 19. (Новчане казне за прекршај политичких партија) ријечи: "5.000,00 КМ (пет хиљада 

конвертибилних марака)", замјењују се ријечима: "10.000,00 КМ (десет хиљада конвертибилних 

марака).".  

 

У истом члану и ставу у тачки ц) иза ријечи "банака" ставља се запета, а ријечи: "у којима је удио 

државног оснивачког капитала већи од 25%." брише се.  

 

Иза тачке ц) додају се нове тачке од д) до к) које гласе:  

 

 

"д) обезбиједи средства из извора који нису прописани чланом 3. овог закона, 

е) крши одредбе члана 9. овог закона,  

ф) не води евиденцију о својим приходима и расходима у складу са прописима,  

г) не достави прописане финансијске извјештаје у складу са Изборним законом Босне и 

Херцеговине (члан 12. став (3)),  

х) не поднесе финансијски извјештај у складу са овим законом (члан 12. став (4)), и) не 

достави додатне финансијске извјештаје (члан 12. став (5)),  

ј) не именује овлашћено лице које је одговорно за подношење извјештаја и овлашћено да 

контактира са Централном изборном комисијом Босне и Херцеговине (члан 13.), 

к) не обавијести Централну изборну комисију Босне и Херцеговине у року од петнаест дана 

од именовања овлашћеног лица или било какве промјене статуса овлашћеног лица.".  

 

У истом члану иза става (1) додаје се нови став (2) који гласи:  

 

"(2) Новчаном казном у износу од 200,00 КМ (двије стотине конвертибилних марака) до 2.000,00 КМ 

(двије хиљаде конвертибилних марака) за прекршај из става (1) овог члана казниће се и физичко лице 

које изврши прекршај.".  

 

Члан 8.  
 

У члану 20. (Новчане казне за прекршај до троструког износа) иза става (1) додаје се нови став (2) 

који гласи:  

 

"(2) Новчаном казном у износу од 200,00 КМ (двије стотине конвертибилних марака) до 2.000,00 КМ 

(двије хиљаде конвертибилних марака) за прекршај из става (1) овог члана казниће се и физичко лице 

које изврши прекршај.".  

 

Члан 9.  
 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објаве у "Службеном гласнику БиХ".  

 

Број 01,02-02-1-1033/16 

27. маја 2016. године 

Сарајево 

 

Предсједавајући 

Представничког дома 

Парламентарне скупштине БиХ 

Младен Босић, с. р. 

Предсједавајући 

Дома народа 

Парламентарне скупштине БиХ 

Мр Огњен Тадић, с. р. 


