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На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине, 
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 48. 
сједници Представничког дома, одржаној 23. маја 2013. 
године, и на 33. сједници Дома народа, одржаној 5. новембра 
2013. године, усвојила је 

ЗАКОН 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О СУКОБУ 
ИНТЕРЕСА У ИНСТИТУЦИЈАМА ВЛАСТИ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1. 
У Закону о сукобу интереса у институцијама власти 

Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 16/02, 
14/03, 12/04, 63/08 и 18/12) у члану 10. став 4. и члану 12. 
ријечи: "Централна изборна комисија Босне и Херцеговине" 
у одређеном падежу замјењују се ријечима: "Комисија за 
одлучивање о сукобу интереса" у одговарајућем падежу. 

Члан 2. 
Иза члана 16. назив Трећег поглавља мијења се и гласи: 
"Треће поглавље - КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О 

СУКОБУ ИНТЕРЕСА". 

Члан 3. 
Члан 17. мијења се и гласи: 

"Члан 17. 
Спровођење 

1. Ради спровођења овог закона оснива се Комисија за 
одлучивање о сукобу интереса (у даљем тексту: 
Комисија). 

2. Комисија има девет чланова од којих су по три члана из 
Представничког дома и Дома народа Парламентарне 
скупштине БиХ, те директор и два замјеника директора 
Агенције за превенцију корупције и координацију 
борбе против корупције БиХ (у даљем тексту: 
Агенција), који су чланови Комисије по положају. 

3. Чланове Комисије именују оба дома Парламентарне 
скупштине БиХ на предлог Заједничког колегијума оба 
дома Парламентарне скупштине БиХ. 

4. Најмање једну трећину чланова Комисије чине 
посланици и делегати из опозиционих странака, од чега 
је најмање један члан делегат из Дома народа и најмање 
један члан посланик из Представничког дома. 

5. Директор и замјеници директора су чланови Комисије 
по положају, а мандат чланова Комисије посланика и 
делегата траје колико и сазив Парламентарне 
скупштине БиХ која их именује и врши се по 
правилима која вриједе за избор заједничких комисија 
Парламентарне скупштине БиХ. Члан Комисије који је 
посланик и делегат може бити поново именован 
највише једном. 

6. Чланови Комисије бирају предсједника и замјеника 
предсједника. Предсједник Комисије мора бити 
посланик – делегат из опозиционих странака. 

7. За обављање стручних, административних и техничких 
послова из надлежности Комисије успоставља се 
Канцеларија Комисије за одлучивање о сукобу интереса 
(у даљем тексту: Канцеларија Комисије) при Агенцији. 

8. Правилником о унутрашњој организацији Агенције (у 
даљем тексту: Правилник) уређују се унутрашња 
организација и начин рада Канцеларије Комисије, 
радна мјеста и опис послова, број државних 
службеника и запосленика, стручни и други услови 
потребни за распоред на радна мјеста. На запослене у 

Канцеларији Комисије примјењују се прописи који се 
односе на државне службенике и запосленике. 

9. Ако Комисија расправља и одлучује о сукобу интереса 
члана Комисије, тај члан Комисије нема право да 
учествује у расправи и одлучује у конкретном 
предмету. 

10. Поступак и начин одлучивања у случају из става 9. овог 
члана уређује Комисија пословником о раду." 

Члан 4. 
Иза члана 17. додаје се члан 17а. који гласи: 

"Члан 17а. 
Надлежност Комисије 

1. Комисија дјелује на основу овог закона, добрих 
обичаја, политичке одговорности и вјеродостојности 
изабраних званичника, носилаца извршне функције и 
савјетника. 

2. Комисија одлуке доноси већином гласова свих чланова, 
која подразумијева гласове најмање по два члана из 
сваког конститутивног народа. 

3. Комисија доноси пословник о раду. 
4. Комисија, ради примјене одредаба овог закона даје 

мишљења, доноси упутства, прописује обрасце и начин 
вођења регистра. Комисија доноси Правилник о начину 
вођена регистра, којим се прописују правила о вођењу 
регистра и о обрасцима, као и друга питања нужна за 
функционисање регистра, те доноси Правилник о 
поступку којим се прописују спроведбена правила о 
вођењу поступка и достављању одлуке, те састављању 
извјештаја. 

5. Комисија доноси одлуку о томе да ли је одређено 
дјеловање или пропуст повреда одредаба овог закона. 
Одлука Комисије мора бити образложена. 

6. Комисија подноси извјештај о раду Парламентарној 
скупштини БиХ једном годишње." 

Члан 5. 
Члан 18. мијења се и гласи: 

"Члан 18. 
Поступак пред Комисијом 

1. Комисија може покренути поступак из своје 
надлежности на основу своје одлуке поводом 
вјеродостојне, основане и неанонимне пријаве или по 
службеној дужности у случајевима када располаже 
сазнањима о могућем сукобу интереса изабраног 
званичника, носиоца извршне власти или савјетника. 
Комисија доноси писану одлуку о покретању или 
непокретању поступка. Комисија је дужна да 
обавијести подносиоца пријаве о својој одлуци. 

2. Комисија обавезно покреће поступак из своје 
надлежности на лични захтјев изабраног званичника, 
носиоца извршне власти или савјетника. 

3. Комисија ће о покретању поступка из става 1. овог 
члана обавијестити изабраног званичника, носиоца 
извршне власти или савјетника те обавезно затражити 
његово изјашњење о наводима пријаве које је изабрани 
званичник, носилац извршне власти или савјетник 
дужан доставити Комисији у року од 15 дана од дана 
пријема писаног захтјева. 

4. Подносиоцу пријаве из става 1. овог члана гарантује се 
заштита анонимности. 

5. Комисија има право да утврди чињенице сопственом 
истрагом или да прибави чињенице и доказе 
пoсредством других органа власти. Сви органи власти, 
институције и судови на свим нивоима власти у БиХ 
обавезни су Комисији пружити затражену правну 
помоћ и све друге видове помоћи. 
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6. Комисија ће у случају сумње о постојању кршења 
одредаба овог закона обавијестити особу за коју 
постоји основана сумња да је прекршила овај закон, 
тражећи од ње изјаву о наводима садржаним у пријави. 

7. Изабраном функционеру, носиоцу извршне власти или 
савјетнику и другим учесницима у поступку 
утврђивања чињеница и доказа мора се омогућити 
заштита интегритета личности, о чему брине Комисија. 

8. Ако постоји сумња у вези са могућим кршењем овог 
закона, Комисија ће дати своје мишљење на захтјев 
сваке особе или институције која то од ње затражи. 

9. Изузев случајева када је Законом другачије прописано, 
поступак пред Комисијом, осим поступка гласања, 
отворен је за јавност. Након спроведеног поступка, 
Комисија је дужна да донесе коначну одлуку најкасније 
у року од 15 дана од дана окончања поступка 
прикупљања чињеница и извођења доказа и да је јавно 
објави. 

10. Одлуке Комисије морају бити образложене и објављују 
се на њеној интернет страници." 

Члан 6. 
Члан 19. мијења се и гласи: 

"Члан 19. 
Управни спор 

Против одлуке којом се изабраном званичнику, 
носиоцу извршне функције или савјетнику изриче санкција 
из члана 20. став 1. овог закона није допуштена жалба, али се 
може покренути управни спор пред Судом Босне и 
Херцеговине." 

Члан 7. 
Члан 20. мијења се и гласи: 

"Члан 20. 
Санкције 

1. Санкције које Комисија може изрећи изабраном 
званичнику, носиоцу извршне функције или савјетнику 
су: обустава исплате дијела нето мјесечне плате, 
предлог за разрјешење са дужности и позив за 
подношење оставке. 

2. Ако се утврди да изабрани званичник, носилац извршне 
функције или савјетник повређује одредбе чл. 4, 7, 8, 9, 
10. и 11. овог закона, Комисија изриче санкцију 
обуставе исплате до 50% нето мјесечне плате водећи 
рачуна о тежини и посљедицама повреде Закона. 

3. Ако се утврди да изабрани званичник, носилац извршне 
функције или савјетник повређује одредбе чл. 5, 6. и 8а. 
овог закона, Комисија изриче санкцију обуставе 
исплате до 30% нето мјесечне плате водећи рачуна о 
тежини и посљедицама повреде Закона. 

4. Санкција обуставе исплате дијела нето мјесечне плате 
изабраног званичника, носиоца извршне функције или 
савјетника не може трајати дуже од дванаест мјесеци, а 
износ обухваћен обуставом не смије прелазити једну 
половину нето мјесечне плате изабраног званичника, 
носиоца извршне функције или савјетника. 

5. Изузетно од одредаба става 4. овог члана, обустава 
исплате дијела нето мјесечне плате изабраног 
званичника, носиоца извршне функције или савјетника 
може трајати дуже од дванаест мјесеци све до 
разрјешења са дужности, односно подношења оставке 
или отклањања разлога који су га довели до сукоба 
интереса у складу са чланом 20а. став 4. овог закона. 

6. Одлука о санкцији доставља се лично изабраном 
званичнику, носиоцу извршне функције или савјетнику. 
Извршну одлуку Комисија доставља ради извршења 

служби која обрачунава плату изабраном званичнику, 
носиоцу извршне функције или савјетнику. 

7. Изабрани званичник, носилац извршне функције или 
савјетник обавезан је вратити поклон или новац који је 
еквивалентан вриједности поклона и добити остварене 
од накнада за обављање јавне функције због које је био 
у сукобу интереса, о чему Комисија доноси закључак. 

8. Ако је примјерено природи повреде, Комисија може 
током трајања поступка наложити изабраном 
званичнику, носиоцу извршне функције или савјетнику 
да отклони узроке постојања сукоба интереса у 
одређеном року те, ако изабрани званичник, носилац 
извршне функције или савјетник то учини, може 
обуставити поступак или га довршити и испуњење 
налога узети у обзир приликом изрицања санкције. 

9. Након што изрекне санкцију, Комисија даје рок од 30 
дана да именовани званичник, носилац извршне 
функције или савјетник отклони разлоге који су га 
довели до сукоба интереса." 

Члан 8. 
Иза члана 20. додаје се члан 20а. који гласи: 

"Члан 20а. 
Предлог за разрјешење и позив изабраном званичнику, 
носиоцу извршне функције или савјетнику за подношење 

оставке 
1. У случају да и након истека рока из члана 20. став 9. 

овог закона изабрани званичник, носилац извршне 
функције или савјетник не отклони разлоге који су га 
довели до сукоба интереса, Комисија без одгађања 
доставља образложени предлог за разрјешење 
изабраног званичника, носиоца извршне функције или 
савјетника надлежном органу власти који је извршио 
именовање или позива изабраног званичника, носиоца 
извршне функције или савјетника на подношење 
оставке. 

2. Ако је изабрани званичник, носилац извршне функције 
или савјетник разријешен јавне дужности у складу са 
ставом 1. овог члана, орган власти који је разријешио 
званичника о томе ће обавијестити Комисију. 

3. У случају неприхватања предлога Комисије за 
разрјешење изабраног званичника, носиоца извршне 
функције или савјетника, орган власти, надлежан за 
именовање, дужан је изнијети разлоге одбијања 
предлога. 

4. Ако изабрани званичник, носилац извршне функције 
или савјетник не буде разријешен дужности, односно 
не поднесе оставку супротно одредбама чл. 20. и 20а. 
овог закона или не отклони разлоге који су га довели до 
сукоба интереса, Комисија ће изрицати нове санкције 
обуставе исплате дијела нето мјесечне плате у складу са 
овим законом до отклањања разлога, односно 
напуштања функције. 

5. У случају када Комисија позове на подношење оставке 
изабраног званичника, носиоца извршне функције или 
савјетника на обављање јавне дужности, позив се 
објављује у "Службеном гласнику БиХ", дневним 
новинама које се дистрибуирају на територији цијеле 
Босне и Херцеговине и на интернет страници Комисије. 

6. Новчане казне из чл. 20. и 20а. овог закона уплаћују се 
у буџет институција Босне и Херцеговине и 
међународних обавеза Босне и Херцеговине." 

Члан 9. 
Прелазне одредбе 

Сви поступци покренути до дана ступања на снагу овог 
закона биће окончани према одредбама које су важиле до 
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дана ступања на снагу овог закона, ако је то повољније за 
странку у поступку. 
1. У року 30 дана од дана ступања на снагу овог закона, 

Парламентарна скупштина БиХ ће покренути поступак 
именовања чланова Комисије. 

2. Комисија ће у року 15 дана од дана именовања чланова 
Комисије донијети пословник о раду. 

3. Комисија ће у року 30 дана од дана именовања чланова 
Комисије донијети акте из члана 17а. став 4. овог 
закона. 

4. Агенција ће у року 60 дана од дана ступања на снагу 
овог закона измијенити Правилник. 

5. Централна изборна комисија Босне и Херцеговине ће у 
року 15 дана од дана именовања чланова Комисије 
извршити предају свих предмета из области сукоба 
интереса као и све неопходне евиденције и друго што је 
потребно за рад Комисије. 

6. Агенција ће преузети запослене из Централне изборне 
комисије Босне и Херцеговине који су до ступања на 
снагу овог закона обављали послове који су стављени у 
надлежност Комисије и распоредити их у складу са 
Правилником. 

7. Централна изборна комисија Босне и Херцеговине и 
Агенција ће у року 60 дана од дана ступања на снагу 
овог закона закључити споразум о преузимању 
запослених, у којем ће детаљно уредити све аспекте 
преузимања запослених. 

Члан 10. 
Престанак важења 

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе 
Правила о вођењу поступка из области Закона о сукобу 
интереса ("Службени гласник БиХ", број 65/09) и Правилник 
о начину вођења регистра - пречишћени текст ("Службени 
гласник БиХ", број 70/11). 

Члан 11. 
Ступање на снагу 

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

Број 01,02-02-1-23/13 
5. новембра 2013. године 

Сарајево 
Предсједавајући 

Представничког дома 
Парламентарне скупштине 

БиХ 
Др Денис Бећировић, с. р. 

Први замјеник 
предсједавајућег 
Дома народа 

Парламентарне скупштине 
БиХ 

Др Драган Човић, с. р.
 

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

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 48. sjednici 
Predstavničkog doma, održanoj 23. maja 2013. godine, i na 33. 
sjednici Doma naroda, održanoj 5. novembra 2013. godine, 
usvojila je 

ZAKON 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUKOBU 

INTERESA U INSTITUCIJAMA VLASTI BOSNE I 
HERCEGOVINE 

Član 1. 
U Zakonu o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i 

Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03, 12/04, 
63/08 i 18/12) u članu 10. stav 4. i članu 12. riječi: "Centralna 
izborna komisija Bosne i Hercegovine" u određenom padežu 
zamjenjuju se riječima: "Komisija za odlučivanje o sukobu 
interesa" u odgovarajućem padežu. 

Član 2. 
Iza člana 16. naziv trećeg poglavlja mijenja se i glasi: 
"Treće poglavlje - KOMISIJA ZA ODLUČIVANJE O 

SUKOBU INTERESA". 

Član 3. 
Član 17. mijenja se i glasi: 

"Član 17. 
Provođenje 

1. Radi provođenja ovog zakona osniva se Komisija za 
odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: 
Komisija). 

2. Komisija se sastoji od devet članova, od kojih su po tri 
člana Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne 
skupštine BiH, te direktor i dva zamjenika direktora 
Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe 
protiv korupcije BiH (u daljnjem tekstu: Agencija), koji su 
članovi Komisije prema položaju. 

3. Članove Komisije imenuju oba doma Parlamentarne 
skupštine BiH na prijedlog Zajedničkog kolegija oba doma 
Parlamentarne skupštine BiH. 

4. Najmanje jednu trećinu članova Komisije čine poslanici i 
delegati iz opozicionih stranaka, od kojih je najmanje jedan 
član delegat iz Doma naroda i najmanje jedan član poslanik 
iz Predstavničkog doma. 

5. Direktor i zamjenici direktora su članovi Komisije prema 
položaju, a mandat članova Komisije poslanika i delegata 
traje koliko i saziv Parlamentarne skupštine BiH koja ih 
imenuje i obavlja se po pravilima koja važe za izbor 
članova zajedničkih komisija Parlamentarne skupštine BiH. 
Član Komisije koji je poslanik - delegat može biti ponovo 
imenovan najviše jednom. 

6. Članovi Komisije biraju predsjednika i zamjenika 
predsjednika. Predsjednik Komisije mora biti poslanik - 
delegat iz opozicionih stranaka. 

7. Za obavljanje stručnih, administrativnih i tehničkih poslova 
iz nadležnosti Komisije uspostavlja se Ured Komisije za 
odlučivanje o sukobu interesa (u daljnjem tekstu: Ured 
Komisije) pri Agenciji. 

8. Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije (u daljnjem 
tekstu: Pravilnik) uređuje se unutrašnja organizacija i način 
rada Ureda Komisije, utvrđuju se radna mjesta i opis 
poslova, broj državnih službenika i zaposlenika, stručni i 
drugi uslovi potrebni za raspored na radna mjesta. Na 
zaposlene u Uredu Komisije primjenjuju se propisi koji se 
odnose na državne službenike i zaposlenike. 

9. Ako Komisija raspravlja i odlučuje o sukobu interesa člana 
Komisije, taj član Komisije nema pravo učešća u raspravi ni 
odlučivanja u konkretnom predmetu. 

10. Postupak i način odlučivanja u slučaju iz stava 9. ovog 
člana uređuje Komisija poslovnikom o radu." 

Član 4. 
Iza člana 17. dodaje se član 17a. koji glasi: 

"Član 17a. 
Nadležnost Komisije 

1. Komisija djeluje na osnovu ovog zakona, dobrih običaja, 
političke odgovornosti i vjerodostojnosti izabranih 
zvaničnika, nosilaca izvršne funkcije i savjetnika. 

2. Komisija odluke donosi većinom glasova svih članova, koja 
podrazumijeva glasove najmanje po dva člana iz svakog 
konstitutivnog naroda. 

3. Komisija donosi poslovnik o radu. 
4. Radi primjene odredbi ovog zakona, Komisija daje 

mišljenja, donosi uputstva, propisuje obrasce i način 
vođenja registra. Komisija donosi pravilnik o načinu 
vođenja registra, kojim se propisuju pravila o vođenju 


