
 

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

Босне и Херцеговине, на 69. сједници Представничког дома, одржаној 30. децембра 

2009. године, и на 40. сједници Дома народа, одржаној 30. децембра 2009. године, 
усвојила је   

ЗАКОН   

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О МИНИСТАРСТВИМА И ДРУГИМ 
ОРГАНИМА УПРАВЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1.   

У Закону о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине 

("Службени гласник БиХ", бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09 и 
59/09) у члану 1. иза ријечи ''њихово'' додају се ријечи: ''организовање и.''   

Члан 2.   

У члану 9. став 3. мијења се и гласи:   

"У саставу овог министарства као управне организације су Канцеларија за 

ветеринарство Босне и Херцеговине, Управа Босне и Херцеговине за заштиту 
здравља биља и Канцеларија за усклађивање и координацију система плаћања."   

Члан 3.   

У члану 10. став 2. мијења се и гласи:   

"У саставу овог министарства су управне организације Дирекција за цивилно 

ваздухопловство Босне и Херцеговине и Регулаторни одбор жељезница Босне и 

Херцеговине, чија су права и дужности утврђени посебним законом."   

Члан 4.   

У члану 11. у ставу 1. иза алинеје 13. додају се нове алинеје 14. и 15. које гласе:   

"-    уређење интерне контроле буxетских корисника у складу са међународно 

признатим стандардима интерне контроле као и за давање смјерница за 
успостављање и одржавање система интерне контроле;   

-    развој, руковођење и координацију интерне ревизије у институцијама Босне и 
Херцеговине."   

Иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:   

"У саставу овог министарства је Централна хармонизацијска јединица Министарства 
финансија и трезора са статусом управне организације."   

Члан 5.   



У члану 15. у ставу 3. ријечи: "Дирекција за имплементацију ЦИПС пројекта" 

замјењује се ријечима: "Агенција за идентификациона документа, евиденцију и 
размјену података Босне и Херцеговине".   

Члан 6.   

У члану 17. став 1. мијења се и гласи:   

"Самосталне управне организације су:   

1.    Агенција за статистику Босне и Херцеговине;   

2.    Институт за акредитовање Босне и Херцеговине;   

3.    Институт за метрологију Босне и Херцеговине;   

4.    Институт за интелектуално власништво Босне и Херцеговине;   

5.    Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине;   

6.    Агенција за државну службу Босне и Херцеговине;   

7.    Агенција за унапређење иностраних инвестиција у Босни и Херцеговини;   

8.    Агенција за рад и запошљавање Босне и Херцеговине;   

9.    Регулаторна агенција за комуникације Босне и Херцеговине;   

10.    Агенција за јавне набавке Босне и Херцеговине;   

11.    Агенција за осигурање у Босни и Херцеговини;   

12.    Агенција за поштански саобраћај Босне и Херцеговине;   

13.    Агенција за заштиту личних података у Босни и Херцеговини;   

14.    Агенција за надзор над тржиштем Босне и Херцеговине;   

15.    Агенција за антидопинг контролу Босне и Херцеговине;   

16.    Агенција за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета Босне и 
Херцеговине;   

17.    Агенција за лијекове и медицинска средства Босне и Херцеговине;   

18.    Агенција за предшколско, основно и средње образовање Босне и 
Херцеговине;   

19.    Агенција за безбједност хране Босне и Херцеговине;   

20.    Конкуренцијски савјет Босне и Херцеговине;   

21.    Управа за индиректно опорезивање Босне и Херцеговине;   



22.    Канцеларија за ревизију институција Босне и Херцеговине;   

23.    Центар за информисање и признавање докумената из области високог 

образовања;   

24.    Институција омбудсмена за заштиту потрошача у Босни и Херцеговини;   

25.    Државна регулаторна агенција за радијациону и нуклеарну безбједност;   

26.    Канцеларија за разматрање жалби Босне и Херцеговине и   

27.    Фонд за повратак Босне и Херцеговине."   

У ставу 2. ријечи: "Осим управних организација из овог члана," бришу се, а ријеч 

"посебним" умјесто малим словом пише се великим почетним словом.   

Члан 7.   

У члану 19. иза ријечи "организацијама" додају се запета и ријечи: "другим 
институцијама Босне и Херцеговине".   

Члан 8.   

У члану 20. у ставу 1. ријечи: "у министарству" замјењују се ријечју "министарства".   

Члан 9.   

У члану 22. у ставу 2. на крају текста иза ријечи "организације" додају се запета и 
ријечи: "уз сагласност Савјета министара".   

У ставу 3. ријечи: "министра правде" замјењују се ријечима: "Канцеларије за 
законодавство, Министарства правде и Министарства финансија и трезора".   

Став 4. брише се.   

Члан 10.   

У члану 24. у ставу 2. иза ријечи "министара" додају се запета и ријечи: "закључно 
са фебруаром текуће године за претходну годину".   

Члан 11.   

Члан 27. мијења се и гласи:   

"Члан 27.   

У року од 60 дана од дана ступања на снагу закона на основу којег су основана 

министарства, утврђене управне организације као и друге институције Босне и 

Херцеговине, биће донесени правилници о унутрашњој организацији, уз сагласност 
Савјета министара, ако посебним законом није другачије прописано.   

Министарства, управне организације као и друге институције Босне и Херцеговине 

које мијењају организацију или надлежности, дужни су донијети, односно ускладити 



правилник о унутрашњој организацији према одредбама закона којима је прописана 

промјена, у року од 30 дана од дана ступања на снагу закона."   

Члан 12.   

У члану 29. у ставу 1. ријечи: "Завод за геодетске послове и Завод за геологију" 
бришу се.   

Члан 13.   

Иза члана 29. додаје се нови члан 29а. који гласи:   

"Члан 29а.   

Ступањем на снагу овог закона Архив Босне и Херцеговине ће, у складу са Законом 

о архивској грађи и Архиву Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 

16/01), преузети архиву и документацију Управе за геодетске и имовинскоправне 

послове, а одлуку о статусу опреме, инвентара, средстава за рад, службених 

просторија и запослених у управи донијеће Савјет министара, на приједлог 

Министарства цивилних послова, у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог 
закона."   

Члан 14.   

Члан 31. мијења се и гласи:   

"Члан 31.   

Поступак усклађивања закона и прописа којима се уређују питања оснивања и рада 

органа управе, управних организација, служби и других институција Босне и 

Херцеговине биће покренут у року од 30 дана од дана ступања на снагу овог 
закона."   

Члан 15.   

Овлашћују се Уставноправна комисија Представничког дома и Уставноправна 

комисија Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине да заједнички 

утврде пречишћени текст Закона о министарствима и другим органима управе Босне 

и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 
88/07, 35/09 и 59/09).   

Члан 16.   

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

 

 


