(Службени гласник БиХ бр. 56/06)
На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и
Херцеговине, на 81. сједници Представничког дома, одржаној 20. јуна 2006. године, и на 60.
сједници Дома народа, одржаној 7. јула 2006. године, усвојила је

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ОБАВЈЕШТАЈНО-БЕЗБЈЕДНОСНОЈ
АГЕНЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
У Закону о обавјештајно-безбједносној агенцији Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ",
бр. 12/04 и 20/04) у члану 1. ставу 1. иза ријечи "анализирање" додаје се запета и ријеч "обраду".
У члану 1. ставу 2. иза ријечи "Устава" додају се ријечи: "и закона".
Члан 2.
У члану 5. ставу 1. иза ријечи "анализирање" додаје се зарез и ријеч "обраду".
У члану 5. ставу 2. ријеч "укључујући" замјењује се ријечима: "а нарочито".
Члан 3.
У члану 6. ставу 4. иза ријечи "Агенцији" додају се ријечи: "или лица која могу бити извор
Агенцији".
У члану 6. иза става 4. додају се нови ставови 5. и 6. који гласе:
"Агенција је одговорна и за спровођење безбједносних провјера и осталих активности које су јој
дате у надлежност Законом о заштити тајних података ("Службени гласник БиХ", број 54/05).
Агенција прикупља стратешке војне податке и обавља противобавјештајне активности како је
прописано Законом о одбрани Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 88/05)."
У члану 6. ставу 7. ријеч "повјерљиве" замјењује се ријечју "тајне".
Члан 4.
У члану 7. ставу 1. алинеји 5. ријечи: "обавјештајне политике" замјењују се ријечима:
"обавјештајно-безбједносне политике".
Члан 5.
У члану 8. алинеји 1. ријечи: "безбједносно-обавјештајној политици" замјењују се ријечима:
"обавјештајно-безбједносној политици".
У алинеји 5. на крају реченице тачка се замјењује тачком са запетом и иза алинеје 5. додаје се нова
алинеја 6. која гласи:

"6. одобрава Правилник о поступку вршења безбједносних провјера прописаних Законом о
заштити тајних података."
Члан 6.
У члану 9. ријечи: "безбједносно-обавјештајне политике" замјењују се ријечима: "обавјештајнобезбједносне политике".
Члан 7.
У члану 11. иза става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
"Обавјештајно-безбједносно-савјетодавном службом руководи секретар,којег именује
предсједавајући. Изузетно од одредбе става 3. овог члана, секретар није државни службеник и на
њега се примјењују одредбе Закона о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ", бр. 12/02, 19/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05 и 2/06) које
регулишу статус савјетника."
Члан 8.
У члану 17. ријечи: "у погледу тајних података о службеним, војним или државним тајнама"
замјењују се ријечима: "у погледу тајних података".
Члан 9.
У члану 18. ставу 2. на крају реченице иза ријечи "Агенција" додају се ријечи: "и добијају дозволу за
приступ тајним подацима на начин утврђен Законом о заштити тајних података". Остали дио текста
става брише се.
У члану 18. став 3. мијења се и гласи:
"У случајевима када се у складу са Законом о заштити тајних података одбије издавање дозволе
кандидату, кандидат може покренути жалбени поступак прописан Законом о заштити тајних
података. Кандидат о чијој жалби расправља Безбједносно-обавјештајна комисија изузима се из
рада комисије док траје жалбени поступак, односно до доношења коначне одлуке о издавању
дозволе, у складу са Законом о заштити тајних података."
Члан 10.
У члану 19. став 4. алинеја 2. мијења се и гласи:
"одржава расправу о именовању генералног директора, замјеника генералног директора и главног
инспектора Агенције, те даје мишљење о тим именовањима".
Члан 11.
У члану 22. ставу 1. ријечи: "службених тајни" замјењују се ријечима: "тајних података".
У члану 22. ставу 2. у првој реченици иза ријечи "тајне" тачка се замјењује запетом и додају ријечи:
"уз сагласност овлашћеног лица за одређивање тајности података".
Члан 12.

У члану 23. ставу 1. ријечи: "повјерљивих информација" замјењују се ријечима: "тајних података".
У члану 23. ставу 2. ријеч "повјерљивом" замјењује се ријечју "тајном".
Члан 13.
У члану 28. тачка б) брише се, у тачки ц) ријеч "повјерљивости" замјењује се ријечју "тајности", а у
тачки о) ријеч "општим" замјењује се ријечју "посебним".
Члан 14.
У члану 32. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
"Предлог именовања главног инспектора утврђује предсједавајући Савјета министара на основу
консултација са својим замјеницима, члановима Предсједништва БиХ и Заједничком безбједноснообавјештајном комисијом Парламентарне скупштине БиХ".
У члану 32. ставу 3. ријечи: "државне, војне или службене тајне" замјењују се ријечима: "тајног
податка".
Члан 15.
У члану 33. додаје се нови став 2. који гласи:
"Савјет министара донијеће пропис о начину и поступку вршења надлежности главног инспектора
из става 1. овог члана."
Члан 16.
У члану 38. ставу 2. ријеч "описом" замјењује се ријечју "називом".
Члан 17.
У члану 39. ставу 1. ријечи: "Обавјештајно-безбједносно-савјетодавне службе и Министарства
безбједности" замјењују се ријечју "Агенције".
У члану 39. ставу 2. иза ријечи "директору" ријеч "и" замјењује се "запетом", иза ријечи "замјенику"
додају се ријечи: "и главном инспектору".
Члан 18.
У члану 40. ставу 1. тачка е) брише се.
У члану 40. ставу 5. ријеч "службу" замјењује се ријечју "Агенцију".
Члан 19.
У члану 41. на почетку реченице ријечи: "Коначну одлуку" замјењују се ријечима: "Коначно
рјешење".
Члан 20.

У члану 44. ставу 1. тачки а) ријечи: "по уговору о дјелу" замјењују се ријечима: "на одређено
вријеме".
У члану 44. иза става 1. додају се нови ставови 2. и 3. који гласе:
"Запосленици Агенције на радним мјестима која укључују обављање оперативних активности имају
право на стаж осигурања у увећаном трајању тако да се сваких 12 мјесеци ефективног рада у
Агенцији обрачунава као 16 мјесеци стажа осигурања. Листу радних мјеста утврђује Савјет
министара на предлог генералног директора, замјеника генералног директора и главног инспектора.
Запосленицима Агенције којима недостаје највише три године стажа до стицања законских услова
за пензионисање не може престати радни однос у Агенцији због прекобројности."
Члан 21.
Иза члана 47. додаје се нови члан 47 а, који гласи:
"Члан 47а.
Запосленици Агенције могу се упутити у орган државне управе, институцију, агенцију или правно
лице ради обављања активности у складу са овим законом или споразумом из члана 67. овог закона.
Органи, односно правна лица из става 1. овог члана, могу упутити у Агенцију своје запослене ради
обављања активности из става 1. овог члана.
Одлуку о упућивању запослених у Агенцији и пријему запослених из става 2. овог члана доноси
генерални директор на основу споразума са руководиоцем органа из става 1. овог члана који
одобрава предсједавајући.
Споразум из става 3. овог члана детаљније уређује односе и координацију између Агенције и
органа, односно правних лица из става 1. овог члана, права и дужности запослених из става 2. овог
члана, те административна и друга питања од важности."
Члан 22.
У члану 59. став 1. мијења се и гласи:
"Запосленици Агенције одговарају дисциплински због повреда службених дужности утврђених ових
законом и подзаконским актима Агенције."
У члану 59. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
"Повреде службене дужности су теже и лакше. Санкција за тежу повреду службене дужности је
дисциплинска казна, а за лакшу повреду дисциплинска мјера."
У члану 59. ставу 2. ријечи: "Под 'повредом службених дужности' подразумијева се" замјењују се
ријечима: "Теже повреде службене дужности су".
Тачка б) мијења се и гласи: "одавање тајног податка супротно Закону о заштити тајних података или
другим законима и прописима".
На крају тачке и) тачка се замјењује тачком са запетом и додаје се нова тачка ј) која гласи:

"0% синтетнајмање три лакше повреде службене дужности учињене током једне календарске
године."
У члану 59. иза става 3. додаје се нови став који гласи:
"Лакше повреде службене дужности утврђују се Правилником о дисциплинској одговорности."
У члану 59. ставу 4. иза ријечи "одговорност" додаје се запета и ријечи: "врсте санкција и
надлежности за изрицање санкција", а ријечи: "прецизирано је" замјењују се ријечима:
"прецизирани су".
Члан 23.
У члану 60. ставу 1. тачка ц) мијења се и гласи: "испуњавање законских услова за пензионисање".
Члан 24.
У члану 62. ставу 2. ријечи: "спровести истрагу" замјењују се ријечима: "спровести активности из
члана 76. овог закона".
Члан 25.
У члану 67. ставу 1. ријечи: "повјерљивих информација" замјењује се ријечима: "тајних података".
У члану 67. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
"Сарадња и помоћ из става 1. овог члана може се детаљније успоставити и прописати споразумом
између органа и институција Босне и Херцеговине из става 1. овог члана. Споразумом се могу
успоставити тијела за сарадњу те прописати њихов састав, задаци, надлежности, административна и
друга питања."
Члан 26.
У члану 72. иза ријечи "анализира" додаје се запета и ријеч "обрађује".
Члан 27.
У члану 74. на почетку реченице ријеч "истрага" замјењује се ријечју "операција", а у тачки б)
ријечи: "који су дужни удовољити захтјевима Агенције" замјењују се ријечима: "непосредним
приступом бази података".
Члан 28.
У члану 75. ставу 1. иза ријечи "основи" додају се ријечи: "и представља тајни податак у складу са
Законом о заштити тајних података".
Члан 29.
У члану 77. ставу 2. ријеч "истрагу" замјењује се ријечју "истраживање".
У члану 77. иза става 3. додаје се нови став 4. који гласи:

"Предузећа која обављају пренос података дужна су да Агенцији омогуће спровођење одобрених
радњи из овог члана."
У члану 77. став 5. мијења се и гласи:
"Грађанин Босне и Херцеговине који је био предмет праћења или прислушкивања, треба по
окончању праћења или прислушкивања, да буде обавијештен о предузетим мјерама, осим ако би
таква информација могла угрозити окончање задатака Агенције или окончање поступка пред
надлежним органима."
Члан 30.
У члану 86. ставу 2. ријечи: "повјерљивих информација" замјењују се ријечима: "тајних података".
Члан 31.
У члану 87. ставу 2. ријеч "повјерљива" замјењује се ријечју "тајна".
У члану 87. иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
"Као изузетак од одредбе става 1. овог члана, за откривање информација степена ВРЛО ТАЈНО и
тајних података о евиденцији сарадника потребна је и сагласност предсједавајућег Савјета
министара."
Члан 32.
Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
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