
(“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine” br. 63/08)  

 

Temeljem članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 31. 
sjednici Zastupničkog doma, održana 18. lipnja 2008. godine, i na 19. sjednici Doma naroda, održanoj 23. srpnja 
2008. godine, usvojila je   
 
 

ZAKON   
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUKOBU INTERESA U INSTITUCIJAMA 

VLASTI BOSNE I HERCEGOVINE   
 

Članak 1.   

U Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br.16/02, 14/03 
i 12/04) u članku 1. u stavku 1. riječi: "Ovim zakonom" zamjenjuju se riječima: "S ciljem sprečavanja sukoba 
interesa, ovim Zakonom" i riječ "dužnosti" zamjenjuje se riječima: "javne funkcije".   

Stavci 2, 3. i 4. brišu se.   

U dosadašnjem stavku 5, koji postaje stavak 2, riječi: "javnih dužnosti" zamjenjuju se riječima: "javne funkcije".   

Članak 2.   

U članku 2. iza stavka 2. dodaju se novi st. 3, 4. i 5. koji glase:   

"3.    Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici koji obnašaju javne funkcije trebaju se ponašati 
savjesno i odgovorno, ne ugrožavati povjerenje i pouzdanje grañana, te poštovati zakonske i druge propise 
kojima se odreñuju prava, obveze i odgovornosti u obnašanju javnih funkcija.   

4.    U obnašanju javne funkcije izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici moraju se pridržavati 
etike poziva i funkcije koju obnašaju.   

5.    U obnašanju javne funkcije izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici ne smiju stavljati svoj 
privatni interes iznad javnoga interesa."   

Dosadašnji st. 3, 4, 5. i 6. postaju st. 6, 7, 8. i 9.   

U stavku 3, koji je ovim izmjenama postao stavak 6, u drugoj rečenici riječ "Dužnosnici" zamjenjuje se riječima: 
"Izabrani dužnosnici, nositelji izvršne funkcije i savjetnici".   

U stavku 6, koji je ovim izmjenama postao stavak 9, u prvoj rečenici iza riječi "obnašaju" dodaju se riječi: 
"sukladno zakonskim propisima o plaćama i naknadama zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine i 
drugim propisima", a druga rečenica: "Osim ako je to ovim zakonom izričito propisano, izabrani dužnosnici, 
nositelji izvršne dužnosti i savjetnici ne smiju primati nikakvu drugu naknadu" briše se.   

Članak 3.   



U članku 3. u točki a) iza riječi "predstavlja" dodaju se riječi: "i zastupa" i iza riječi "poduzetnik" dodaju se 
riječi: ", odnosno fizička osoba koja samostalno na tržištu obavlja djelatnosti radi stjecanja dobiti."   

Iza točke a) dodaje se nova točka b), koja glasi:   

"b)    "srodnicima" se smatraju bliski srodnici, srodnici u pravoj liniji, srodnici u pobočnoj liniji do trećeg 
stupnja, srodnici po tazbini do drugog stupnja i dijete bračnog druga;".   

U dosadašnjoj točki b), koja je ovim izmjenama postala točka c), riječ "dužnosnika" briše se, a riječi: ", njegov 
brat, sestra, te roditelji i dijete bračnog druga (pastorak/pastorka)"   

zamjenjuju se riječima: "izabranog dužosnika, nositelja izvršne funkcije i savjetnika;".   

Iza dosadašnje točke b), koja je ovim izmjenama postala točka c), dodaje se nova točka d), koja glasi:   

"d)    "interesno povezana osoba" podrazumijeva srodnika ili osobu koja je s izabranim dužnosnikom, nositeljem 
izvršne funkcije i savjetnikom u osobnoj, političkoj, ekonomskoj ili drugoj vezi koja bi mogla utjecati na 
objektivnost u radu izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije i savjetnika;".   

Dosadašnje toč. c), d), e), f), g), h), i) i j) postaju toč. e), f), g), h), i), j), k) i l).   

U točki c), koja je ovim izmjenama postala točka e), u alineji 2) riječi: "i članovi" zamjenjuju se riječima: 
"Zastupničkog doma i izaslanike u Domu naroda".   

Alineja 3) mijenja se i glasi:   

"3)    izabrani i imenovani dužnosnici od strane Predsjedništva Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: 
Predsjedništvo BiH), domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ili Parlamentarne skupštine Bosne i 
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlamentarna skupština BiH) i Vijeća ministara BiH, a koji nisu obuhvaćeni 
Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno za čiji je izbor ili imenovanje 
suglasnost dalo Predsjedništvo BiH, domovi Parlamentarne skupštine BiH ili Parlamentarna skupština BiH i 
Vijeće ministara BiH;".   

U točki d), koja je ovim izmjenama postala točka f), riječi: "direktori, zamjenici i pomoćnici direktora tijela 
državne uprave, agencija i direkcija te zavoda imenovani od strane Vijeća ministara BiH ili Parlamentarne 
skupštine BiH, odnosno Predsjedništva BiH, koji nisu obuhvaćeni Zakonom o državnoj službi u institucijama 
BiH;" zamjenjuju se riječima: "ravnatelji i zamjenici ravnatelja tijela državne uprave, agencija, direkcija, zavoda, 
ustanova i drugih institucija Bosne i Hercegovine koje su izabrali i imenovali Predsjedništvo BiH, domovi 
Parlamentarne skupštine BiH ili Parlamentarna skupština BiH i Vijeće ministara BiH, a koji nisu obuhvaćeni 
Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, odnosno za čiji je izbor ili imenovanje 
suglasnost dalo Predsjedništvo BiH, domovi Parlamentarne skupštine BiH ili Parlamentarna skupština BiH i 
Vijeće ministara BiH;".   

Točka f), koja je ovim izmjenama postala točka h), mijenja se i glasi:   

"h)    "ulaganje kapitala" je ulaganje novca, stvari i prava u vlasničku strukturu poduzeća;"   

U točki h), koja je ovim izmjenama postala točka j), riječi: "članova obitelji" zamjenjuju se riječima: "bliskog 
srodnika" i broj "100" zamjenjuje se brojem "200".   

Točka j), koja je ovim izmjenama postala točka l), mijenja se i glasi:   



"l)    "javno poduzeće" je poduzeće kako je to utvrñeno zakonima o javnim poduzećima;"   

Iza točke l) dodaju se nove toč. m), n), o) i p) koje glase:   

"m)    "javna funkcija" podrazumijeva poslove izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije i savjetnika koji 
proizilaze iz funkcije koju obnaša;   

n)    "vlade" podrazumijevaju: Vijeće ministara BiH, Vladu Federacije BiH, Vladu Republike Srpske, Vladu 
Brčko Distrikta BiH, kantonalne vlade, gradonačelnike i općinske načelnike koji su ovlašteni raspolagati 
novčanim sredstvima, imovinom i pravima;   

o)    "osobna usluga" je svako djelovanje kojim se jedna strana obvezuje obaviti odreñeni posao, a druga platiti 
joj za to odreñenu naknadu, a koji ne proizilazi iz radnog odnosa;   

p)    "institucije Bosne i Hercegovine" podrazumijevaju sve institucije Bosne i Hercegovine koje su osnovane 
Ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine."   

Članak 4.   

U članku 4. u stavku 1. riječi: "poslovnom odboru," brišu se, a riječi: "izvršnom odboru" zamjenjuju se riječima: 
"skupštini, upravi ili menadžmentu".   

U stavku 2. riječ "poslovodnom" briše se, a riječ: "direkciji," zamjenjuje se riječima: "obavljaju dužnosti 
ravnatelja direkcije" i riječi: "dužnosti direktora" brišu se.   

Stavak 4. mijenja se i glasi:   

"4.    Izabrani dužnosnici, nositelji izvršnih funkcija i savjetnici moraju podnijeti ostavku na svaku od nespojivih 
funkcija i poslova najkasnije u roku od tri dana nakon preuzimanja javne funkcije."   

Dosadašnji stavak 5. briše se.   

Članak 5.   

U članku 5. u stavku 1. iza riječi "savjetnici" dodaju se riječi: "za vrijeme obnašanja javne funkcije i šest mjeseci 
nakon prestanka obnašanja te funkcije,", riječi: "poslovodnog odbora" brišu se, riječi: "izvršnog odbora" 
zamjenjuju se riječima: "skupštine, uprave ili menadžmenta" i druga rečenica: "Ova se odredba primjenjuje šest 
mjeseci nakon što dužnosnici, nositelji izvršnih dužnosti i savjetnici prestanu obnašati dužnost" briše se.   

U stavku 2. iza riječi "savjetnici" dodaju se riječi: ", za vrijeme obnašanja javne funkcije i šest mjeseci nakon 
prestanka obnašanja te funkcije,", riječ: "poslovodnog," briše se, riječ "ni" zamjenjuje se riječima: "niti ravnatelji 
direkcije ili ", riječi: ", niti direktori" i druga rečenica: "Ova se odredba primjenjuje šest mjeseci nakon što 
dužnosnici, nositelji izvršnih dužnosti i savjetnici prestanu obnašati dužnosti" briše se.   

Stavak 3. briše se.   

Članak 6.   

U članku 6. u stavku 1. riječi: "poslovodnog odbora, upravnog odbora" zamjenjuju se riječju "skupštine", riječi: 
"izvršnog odbora" zamjenjuju se riječima: "uprave ili menadžmenta", iza riječi: "čiji je član" dodaje se riječ 
"izabrani" i iza riječi: "preuzimanja dužnosti" dodaju se riječi: "i za vrijeme obnašanja funkcije izabranog, ".   



U stavku 2. u prvoj rečenici riječi: "poslovodnog odbora, upravnog odbora" zamjenjuju se riječju "skupštine", 
riječi: "izvršnog odbora" zamjenjuju se riječima: "uprave ili menadžmenta", riječ "vladama" zamjenjuje se 
riječima: "institucijama koje se financiraju iz proračuna" i u drugoj rečenici riječ "Vladom" zamjenjuje se 
riječima: "institucijama koje se financiraju iz proračuna".   

Članak 7.   

U članku 7. u stavku 1. u prvoj rečenici iza riječi: "Izabrani dužnosnici" dodaju se riječi: "i nositelji izvršnih 
funkcija", riječi: "taj dužnosnik ili njegovi bliski srodnici" zamjenjuju se riječima: "taj izabrani dužnosnik, 
nositelj izvršne funkcije ili interesno povezane osobe" i u drugoj rečenici riječ: "Dužnosnici" zamjenjuje se 
riječima: "Izabrani dužnosnici i nositelji izvršne funkcije".   

U stavku 2. riječi: "njegov bliski srodnik" zamjenjuju se riječima: "interesno povezane osobe".   

Članak 8.   

Iza članka 8. dodaje se novi članak 8.a, koji glasi:   

"Član 8.a.   

Angažman bliskih srodnika   

Pod uvjetima utvrñenim čl. 4, 5, 6. i 8. ovoga Zakona, angažman bliskih srodnika izabranog dužnosnika, 
nositelja izvršne funkcije i savjetnika takoñer dovodi do situacije u kojoj za tog izabranog dužnosnika, nositelja 
izvršne funkcije i savjetnika dolazi do sukoba interesa."   

Članak 9.   

U članku 9. u stavku 1. riječ "dužnosnicima" zamjenjuju se riječima: "izabranom dužnosniku, nositelju izvršne 
funkcije i savjetniku".   

U točki b) iza riječi "dužnosti" dodaju se riječi: "mimo zakonskih propisa o plaćama i naknadama zaposlenih u 
institucijama Bosne i Hercegovine i drugih propisa;"   

U točki f) riječi: "izvršenje uvida" zamjenjuju se riječju "uvid".   

U točki h) riječi: "bliskog srodnika" zamjenjuju se riječima: "interesno povezanih osoba i".   

U točki i) riječ "odluku" briše se, riječi: "bliskog srodnika" zamjenjuju se riječima: "interesno povezanih osoba" i 
riječi: "drugom bliskome srodniku" zamjenjuju se riječima: ", drugoj interesno povezanoj osobi".   

Članak 10.   

U članku 10. u stavku 1. riječ "dužnosti" zamjenjuje se riječima: "javne funkcije", riječ "novac" briše se i riječi 
"dužnosniku," zamjenjuju se riječima: "izabranom dužnosniku, nositelju izvršne funkcije i savjetniku" u 
odgovarajućem padežu.   

U stavku 2. broj "100" zamjenjuje se brojem "200,00".   

U stavku 4. riječi: "Izbornom povjerenstvu i oni postaju vlasništvo BiH" zamjenjuju se riječima: "i predati 
instituciji vlasti koje su ih izabrale ili imenovale i u čije ime obnašaju povjerenu javnu funkciju.". U istom stavku 



dodaju se druga, treća i četvrta rečenica koje glase: "Institucije su dužne u roku od 30 dana od dana stupanja na 
snagu ovoga Zakona posebnim aktom propisati postupak, način evidentiranja, predaje i čuvanja primljenih 
darova. Institucije su dužne informaciju o predanim darovima dostaviti Središnjem izbornom povjerenstvu 
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Središnje izborno povjerenstvo BiH) u roku od 15 dana od dana 
sačinjavanja informacije. Središnje izborno povjerenstvo BiH dužno je uspostaviti središnji registar darova koje 
su izabrani dužnosnici, nositelji izvršne funkcije ili savjetnici primili tijekom obnašanja javne funkcije."   

U stavku 5. riječi: ", a ako dobije navedeno, dužan ih je prijaviti i oni postaju vlasništvo BiH" brišu se.   

U stavku 8. riječ "dužnosnika," zamjenjuje se riječima: "izabranog dužnosnika, nositelja izvršne funkcije i 
savjetnika,".   

Članak 11.   

U članku 11. u stavku 1. u prvoj rečenici riječi: ", osim dužnosti u političkoj stranci" brišu se, riječi: " vršiti 
drugu izvršnu" zamjenjuju se riječju "obnašati", i iza riječi "dužnost" dodaju se riječi: "ovlaštenih osoba u 
zakladama i udrugama, osnovanim u skladu sa zakonima o udruženjima i fondacijama, a koja se financiraju iz 
proračuna bilo koje razine vlasti, u iznosu većem od 10.000 KM godišnje odnosno u iznosu većem od 50.000 
KM godišnje u zakladama i udrugama iz područja kulture i sporta."   

Dosadašnji st. 2. i 3. brišu se.   

Drugo Poglavlje - Otvorenost   

Članak 12.   

U članku 12. riječi: "Pravilima i" brišu se.   

Članak 13.   

Članci 13, 14, 15. i 16. brišu se.   

Članak 14.  Naziv Trećeg poglavlja "Implementacija" mijenja se i glasi:   

"Treće poglavlje - PROVEDBA I POSTUPAK PRED SREDIŠNJIM IZBORNIM POVJERENSTVOM 
BiH"   

U članku 17. u stavku 1. u točki a) riječ "politiku" zamjenjuje se riječju "političku", iza riječi "integriteta" dodaje 
se riječ "javne", a riječi: ", a ne osobe koja obnaša dužnost" brišu se.   

U točki c) riječ "obrascima" zamjenjuje se riječju "obrasce".   

U točki d) riječ "predstavljaju" zamjenjuju se riječju "predstavlja".   

Točka e) mijenja se i glasi:   

"e)    podnosi godišnje izvješće o svome radu Parlamentarnoj skupštini BiH, Predsjedništvu BiH i javnosti i".   

U točki f) riječi: "o svakom" zamjenjuju se riječima: "u svakom".   

 



U stavku 2. riječi: "državnoga proračuna" zamjenjuju se riječima: "proračuna institucija Bosne i Hercegovine i 
meñunarodnih obveza Bosne i Hercegovine".   

Članak 15.   

U članku 18. u stavku 1. riječi: " pokreće se na zahtjev Izbornog povjerenstva ili na zahtjev osobe o kojoj se 
radi" zamjenjuju se riječima: "pokreće se po službenoj dužnosti".   

U stavku 3. riječ "izvršne" briše se.   

U stavku 6. riječi: "mora pribaviti očitovanje osobe na koju se sankcija odnosi" zamjenjuju se riječima: "dužna je 
omogućiti osobi protiv koje se vodi postupak davanje izjave".   

Članak 16.   

Članak 19. (Tužbe) mijenja se i glasi:   

"Članak 19.   

Žalbeni postupak   

1.    Žalbu na odluku Središnjeg izbornog povjerenstva BiH iz područja primjene ovoga Zakona rješava 
Apelacijski odjel Suda Bosne i Hercegovine.   

2.    Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana primitka odluke, posredstvom Središnjeg izbornog povjerenstva 
BiH."   

Članak 17.   

U članku 20. u stavku 1. u prvoj rečenici iza broja "8" dodaje se broj ",8.a.", riječ "ili" zamjenjuje se veznikom 
"i", riječi: "neposredno ili posredno izabranu dužnost" zamjenjuju se riječima: "funkciju izabranog dužnosnika, 
nositelja izvršne funkcije ili savjetnika" i u drugoj rečenici riječ: "dužnosnik" zamjenjuje se riječima: "izabrani 
dužnosnik".   

U stavku 2. riječi: "taj dužnosnik ili nositelj izvršne dužnosti" zamjenjuju se riječima: "taj izabrani dužnosnik, 
nositelj izvršne funkcije ili savjetnik" i iza broja "10.000 KM" riječ "Zvaničnik" zamjenjuje se riječima: 
"Izabrani dužnosnik".   

Stavci 3, 4. i 5. brišu se.   

U dosadašnjem stavku 6, koji postaje stavak 3, riječi: "na temelju ovoga poglavlja plaćaju se Izbornome 
povjerenstvu" zamjenjuju se riječima: "uplaćuju se u proračun institucija Bosne i Hercegovine i meñunarodnih 
obveza Bosne i Hercegovine".   

Članak 18.   

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH", a bit će objavljen i u 
"Službenim novinama FBiH", "Službenom glasniku RS" i "Službenom glasniku Brčko Distrikta BiH".   
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