ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VIJE]U MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE
Članak 1.
U Zakonu o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03 i 42/03) u članku 9. u
stavaku 1. iza riječi: "Predsjedništvo Bosne i Hercegovine" dodaju se riječi: "sukladno postupku utvrđenom ovim
Zakonom".
U stavku 2. riječi: "osam (8)" zamjenjuju se brojem "15".
Stavak 5. briše se.
Članak 2.
U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Prema članku V.4. Ustava Bosne i Hercegovine, predsjedatelj Vijeća ministara, najkasnije u roku od 35 dana od
dana kada Zastupnički dom potvrdi njegovo imenovanje, a sukladno postupku utvrđenom ovim Zakonom,
imenuje ministre i zamjenike ministara i traži od Zastupničkoga doma potvrdu imenovanja".
Stavak 3. briše se.
Članak 3.
Iza članka 10. dodaju se novi čl. 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, 10g, 10h i 10i, koji glase:
"Članak 10.a.
Kandidat za dužnost predsjedatelja Vijeća ministara i kandidati za dužnosti ministra i zamjenika ministra
imenuju se i potvrđuju sukladno postupku utvrđenom ovim Zakonom.
Članak 10.b.
Za predsjedatelja Vijeća ministara, ministra i zamjenika ministra ne može se imenovati osoba za koju Središnje
izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Izborno povjerenstvo) utvrdi da ne ispunjava
uvjete iz članka 10.c. ovoga zakona.
Članak 10.c.
Da bi osoba mogla biti imenovana, potrebno je:
a) da ispunjava sve potrebne uvjete za izbor kandidata propisane Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine i da
se na nju ne odnosi nijedna nespojivost dužnosti propisana tim zakonom;
b) da je dostavila sve informacije koje su potrebne Izbornom povjerenstvu radi ispunjenja svojih obveza iz
Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine u slučaju da je potvrđeno imenovanje te
osobe.
Članak 10.d.
Prije nego što Predsjedništvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Predsjedništvo BiH) imenuje
predsjedatelja Vijeća ministara iz članka 9. ovoga zakona, od osobe koja se imenuje zatražit će da dostavi
sljedeće:

a) potpisanu izjavu na obrascu koji propisuje Izborno povjerenstvo u kojoj navodi:
1) podatke o svojoj stručnoj spremi, ranije dužnosti, odnosno poslove koje je obavljala, kao i odgovornosti
koje je imala u obnašanju tih dužnosti ili poslova;
2) je li protiv nje izrečena kazna za kazneno djelo;
3) je li protiv nje potvrđena optužnica;
4) podatke o svojoj aktivnosti u razdoblju od siječnja 1992. do prosinca 1995. godine, uključujući i informacije
koje se odnose na zaposlenje, obnašanje političkih dužnosti, kao i angažiranje u oružanim snagama ili policiji u
tomu razdoblju;
5) podatke u svezi sa svojim imovinskim stanjem, uključujući i podatke o financijskim sredstvima i
interesima;
6) pristanak da Državna agencija za istrage i zaštitu (u daljnjem tekstu: SIPA) provjeri istinitost informacija
danih u potpisanoj izjavi;
7) kontakt-informacije, jedinstveni matični broj, broj osobne iskaznice ili broj putovnice,
b) uredno ispunjene obrasce, koje propisuje Izborno povjerenstvo, koji sadrže sve informacije koje su
Izbornom povjerenstvu potrebne za utvrđivanje ispunjava li navedena osoba sve uvjete propisane člankom 10.c.
ovoga zakona.
Prije nego što predsjedatelj Vijeća ministara imenuje ministra ili zamjenika ministra, zatražit će od osobe koja se
imenuje dostavu svih informacija iz stavka 1. ovoga članka.
Tijelo nadležno za imenovanje bez odgode prosljeđuje, informacije dostavljene na temelju stavka 1. točke a)
ovoga članka SIPI.
Tijelo nadležno za imenovanje bez odgode prosljeđuje, informacije dostavljene na temelju stavka 1. točke b)
ovoga članka Izbornom povjerenstvu.
Sukladno članku 3. stavak 1. točka 8. Zakona o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, SIPA provjerava istinitost
informacija koje su joj dostavljene na temelju stavka 3. ovoga članka i podnosi konačno izvješće tijelu
nadležnom za imenovanje. Nijedna odredba ovoga stavka neće se tumačiti, ni izravno ni neizravno, tako da se na
bilo koji način ili u bilo kojem obliku proširuju nadležnosti SIPA-e u sprečavanju, otkrivanju i istraživanju
kaznenih djela i/ili da se na neki drugi način SIPA ovlašćuje za izvršenje druge zadaće ili nadležnosti, osim onih
koji se strogo odnose na provjeru točnosti podataka koji se dostavljaju na temelju ovoga stavka.
Izborno povjerenstvo ocjenjuje, na temelju informacija koje su mu dostavljene prema stavku 4. ovoga članka i
podataka službene evidencije, ispunjava li navedena osoba uvjete za imenovanje i potvrdu o tome dostavlja tijelu
nadležnom za imenovanje.
Konačno izvješće iz stavka 5. ovoga članka i potvrda o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se Predsjedništvu BiH
najkasnije osam dana, odnosno predsjedatelju Vijeća ministara najkasnije 30 dana, od dana kada su informacije
dostavljene SIPA-i, odnosno Izbornom povjerenstvu.
Sve informacije iz ovoga članka obrađuju se sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka.
Sva tijela ili osobe kojima se SIPA ili Izborno povjerenstvo obrate s ciljem izvršenja svojih obveza iz ovoga
zakona u potpunosti će i učinkovito s njima surađivati i odmah će im dostaviti svaku informaciju koju zatraže.
Postupak odlučivanja Izbornog povjerenstva propisan je Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine. Pravni lijekovi
propisani Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine također se primjenjuju.

Članak 10e.
Najkasnije u roku od dva dana od isteka odgovarajućeg roka utvrđenog člankom 10.d. stavak 7. ovoga zakona,
Predsjedništvo BiH može nastaviti postupak imenovanja predsjedatelja Vijeća ministara samo kada se ispune svi
sljedeći kriteriji:
a) da je za navedenu osobu Izborno povjerenstvo utvrdilo da ispunjava sve uvjete propisane člankom 10.c.
ovoga zakona;
b) smatra da je, na temelju diskrecione ocjene informacija dostavljenih u potpisanoj izjavi, prema članku 10.d.
stavak 1. točka a) ovoga zakona i konačnog izvješća iz članka 10.d. stavak 5. ovoga zakona, navedena osoba
podoban kandidat za dužnost na koju je Predsjedništvo BiH namjerava imenovati.
Najkasnije u roku od dva dana od isteka odgovarajućega roka utvrđenog člankom 10.d. stavak 7. ovoga zakona,
predsjedatelj Vijeća ministara može nastaviti postupak imenovanja ministra ili zamjenika ministra samo kada se
ispune sljedeći kriteriji:
a) da je za navedenu osobu Izborno povjerenstvo potvrdilo da ispunjava sve uvjete propisane člankom 10.c.
ovoga zakona;
b) smatra da je, na temelju diskrecione ocjene informacija dostavljenih u potpisanoj izjavi, prema članku 10.d.
stavak 1. točka a) ovoga zakona, i konačnog izvješća iz članka 10d. stavak 5. ovoga zakona, navedena osoba
podoban kandidat za dužnost na koju je predsjedatelj Vijeća ministara namjerava imenovati.
Članak 10.f.
U roku utvrđenom člankom 9. stavak 2. ovoga zakona Predsjedništvo BiH dostavlja Povjerenstvu za pripremu
izbora Vijeća ministara Zastupničkoga doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo) ime osobe imenovane za predsjedatelja Vijeća ministara, kao i sljedeće informacije:
a) potpisanu izjavu, čiji oblik i sadržaj propisuje Izborno povjerenstvo, u kojoj imenovana osoba daje podatke
iz članka 10.d. stavak 1. točka a) alineje od 1) do 6) ovoga zakona;
b) službenu potvrdu Izbornog povjerenstva da navedena osoba ispunjava sve uvjete iz članka 10.c. ovoga
zakona.
U roku utvrđenom člankom 10. stavak 1. ovoga zakona predsjedatelj Vijeća ministara dostavlja Povjerenstvu
ime osobe imenovane za ministra ili zamjenika ministra, zajedno sa svim informacijama iz stavka 1. ovoga
članka.
Informacije iz ovoga članka bit će dostupne javnosti.
Članak 10.g.
Na temelju informacija dostavljenih sukladno članku 10.f. ovoga zakona, Povjerenstvo odlučuje o
preporučivanju Zastupničkome domu potvrde izbora kandidata.
Kada ocjenjuje kandidata za dužnost predsjedatelja Vijeća ministara, Povjerenstvo daje preporuku najkasnije u
roku od tri dana od dana kada je primilo informacije. Za ocjenjivanje kandidata za dužnosti ministra, odnosno
zamjenika ministra, rok za davanje preporuke je osam dana.
Povjerenstvo može odlučiti, u rokovima iz stavka 2. ovoga članka, da održi sjednicu na kojoj će postavljati
pitanja imenovanoj osobi vezana uz informacije iz članka 10.f. ovoga zakona i glede njezine podobnosti za
obavljanje poslova na položaju za koji se predlaže.
Svaka preporuka Povjerenstva Zastupničkome domu ukazuje na broj glasova "protiv", kao i na razloge za takve
glasove.

Postupak ocjenjivanja referencija kandidata, propisan ovim člankom, provodi se sukladno Poslovniku
Zastupničkog doma.
Članak 10.h.
Zastupnički dom donosi odluku o potvrđivanju osoba imenovanih na dužnosti predsjedatelja Vijeća ministara,
ministara i zamjenika ministara u roku od tri dana od dana kada je primio preporuku Povjerenstva.
Članak 10.i.
Postupak imenovanja i potvrđivanja predsjedatelja Vijeća ministara propisan ovim Zakonom bit će okončan
najkasnije u roku od 22 dana od konstituirajuće sjednice Zastupničkoga doma.
Postupak imenovanja i potvrđivanja ministara i zamjenika ministara propisan ovim Zakonom bit će okončan
najkasnije u roku od 70 dana od konstituirajuće sjednice Zastupničkoga doma".
Članak 4.
Iza članka 11. dodaje se novi članak 11.a. koji glasi:
"Članak 11.a.
Smatra se da je Vijeće ministara uspostavljeno i operativno kada se ispune sljedeći uvjeti:
a) da je predsjedatelj Vijeća ministara imenovan i potvrđen sukladno zakonu;
b) da je broj ministara i zamjenika ministara koji su imenovani i potvrđeni sukladno zakonu dovoljan za
osiguranje da Vijeće ministara može održavati sjednice i donositi odluke ili postupati sukladno ovomu zakonu.
Dok Vijeće ministara ne bude uspostavljeno i operativno sukladno stavku 1. ovoga članka, dotadašnje Vijeće
ministara ostaje u tehničkom mandatu".
Članak 5.
Iza članka 43. dodaje se novi članak 43.a, koji glasi:
"Članak 43.a.
Do izbora 2010. godine, za sva imenovanja i potvrde imenovanja na dužnosti iz čl. 9. i 10. ovoga zakona, koji se
izvrše u tom razdoblju, svaka je osoba dužna, osim informacija iz čl. 10.d. i 10.f. ovoga zakona, navesti je li
ikada bila smijenjena odlukom Visokog predstavnika donesenom sukladno Aneksu 10. Općeg okvirnog
sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ili se na nju odnosila odluka za opstrukcije ili aktivnosti u suprotnosti s
Općim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini, koju je donio IPTF na temelju Aneksa 11. Općega
okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, ili se na nju odnosila odluka za opstrukcije ili aktivnosti u
suprotnosti s Općim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini, donesena prema odredbama Glave 14.
Naputka stranama izdanim prema Aneksu 1.A. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, bez
obzira na to jesu li pravne posljedice te odluke kasnije prestale, ograničene ili na drugi način promijenjene.
U razdoblju iz stavka 1. ovoga članka Predsjedništvo BiH i predsjedatelj Vijeća ministara, osim informacija iz
članka 10.f. ovoga zakona, Povjerenstvu dostavljaju i informaciju iz stavka 1. ovoga članka.
U razdoblje iz stavka 1. ovoga članka uključeni su i izbori 2010. godine".
Članak 6.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".

