
ЗАКОН   

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О САВЈЕТУ МИНИСТАРА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ   

Члан 1.   

У Закону о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03 и 81/06), 
у члану 22. став 2. на крају текста тачка се замјењује запетом и додају ријечи: "Канцеларија координатора 
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине".   

Члан 2.   

У члану 26. став 3. иза ријечи: "Уреда за законодавство", додају се ријечи: "Канцеларија координатора 
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине".   

Члан 3.   

У члану 27. став 3. иза ријечи: "Уреда за законодавство", додају се ријечи: "Канцеларија координатора 
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине".   

Члан 4.   

Иза члана 27. додају се нови чланови 27а. и 27б, који гласе:   

"Члан 27а.   

Канцеларија координатора Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Канцеларија 
координатора) надлежна је да обавља све активности с циљем координације рада Савјета министара и 
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, а у сврху примјене коначне арбитражне одлуке за Брчко.   

Канцеларија координатора нарочито ће имати надлежности, права и дужности да:   

1.    буде благовремено информисана о свим сједницама Савјета министара;   

2.    присуствује свим сједницама Савјета министара, Одбора за унутрашњу политику и Одбора за 
економију;   

3.    с циљем реализације послова из своје надлежности има приступ свим материјалима који се 
припремају за сједницу Савјета министара, материјалима које Савјет министара просљеђује 
Парламентарној скупштини Босне и Херцеговине, као и материјалима које Парламентарна скупштина 
Босне и Херцеговине просљеђује Савјету министара;   

4.    по овлашћењу предсједавајућег Савјета министара и предсједавајућих Одбора за унутрашњу 
политику и Одбора за економију учествују у расправи на сједницама Савјета министара и оба одбора о 
свим тачкама дневног реда које се односе на Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, без права да 
учествује у доношењу одлука;   

5.    посредовањем предсједавајућег Савјета министара предлаже тачке дневног реда из своје 
надлежности за сједнице Савјета министара.   

Члан 27б.   

Координатор и особље Канцеларије координатора су јавни службеници Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине, у складу са законом Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине којим се уређује статус јавних 
службеника."   



Члан 5.   

Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а биће 
објављен у службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


