
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", број 30/03 и 42/03) у 
члану 9. став 1. иза ријечи: "Предсједништво Босне и Херцеговине" додају се ријечи: "у складу са 
поступком утврђеним овим Законом".   

У ставу 2. ријечи: "осам (8)" замјењују се бројем "15".   

Став 5. брише се.   

Члан 2.   

У члану 10. став 1. мијења се и гласи:   

"Према члану В 4. Устава Босне и Херцеговине, предсједавајући Савјета министара, најкасније у року од 
35 дана од дана када Представнички дом потврди његово именовање, а у складу са поступком утврђеним 
овим Законом, именује министре и замјенике министара и тражи од Представничког дома потврду 
именовања."   

Став 3. брише се.   

Члан 3.   

Иза члана 10. додају се нови чл. 10а, 10б, 10ц, 10д., 10е, 10ф, 10г, 10х и 10и, који гласе:   

"Члан 10а.   

Кандидат за функцију предсједавајућег Савјета министара и кандидати за функције министра и замјеника 
министра именују се и потврђују сагласно поступку утврђеним овим Законом.   

Члан 10б.   

За предсједавајућег Савјета министара, министра и замјеника министра не може се именовати лице за 
које Централна изборна комисија Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Изборна комисија) утврди да 
не испуњава услове из члана 10ц. овог Закона.   

Члан 10ц.   

Да би лице могло бити именовано, потребно је да:   

а)    испуњава све потребне услове за избор кандидата прописане Изборним законом Босне и 
Херцеговине и да се на њега не односи ниједна неспојивост функција прописана тим законом;   

б)    је доставило све информације које су потребне Изборној комисији да испуни своје обавезе из Закона 
о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине у случају да је потврђено именовање тог 
лица.   

 

 



Члан 10д.   

Прије него што Предсједништво Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Предсједништво БиХ) именује 
предсједавајућег Савјета министара из члана 9. овог Закона, затражиће од лица које се именује да 
достави сљедеће:   

а)    потписану изјаву на обрасцу који прописује Изборна комисија у којој наводи:   

1)    податке о својој стручној спреми, раније функције, односно послове које је обављало, као и 
одговорности које је имало у вршењу тих функција или послова;   

2)    да ли је против њега изречена казна за кривично дјело;   

3)    да ли је против њега потврђена оптужница;   

4)    податке о својој активности у периоду од јануара 1992. до децембра 1995. године, укључујући и 
информације које се односе на запослење, обављање политичких функција, као и ангажман у оружаним 
снагама или полицији у том периоду;   

5)    податке о свом имовинском стању, укључујући и податке о финансијским средствима и интересима;   

6)    пристанак да Државна агенција за истраге и заштиту (у даљњем тексту: СИПА) провјери истинитост 
информација датих у потписаној изјави;   

7)    контакт-информације, јединствени матични број, број личне карте или број пасоша,   

б)    уредно испуњене обрасце које прописује Изборна комисија, који садрже све информације које су 
Изборној комисији потребне да утврди да ли наведено лице испуњава све услове прописане у члану 10ц. 
овог Закона.   

Прије него што предсједавајући Савјета министара именује министра или замјеника министра, затражиће 
од лица које се именује достављање свих информација из става 1. овог члана.   

Орган надлежан за именовање просљеђује без одгађања информације достављене на основу става 1. 
тачке а) овог члана СИПА-и.   

Орган надлежан за именовање просљеђује без одгађања информације достављене на основу става 1. 
тачке б) овог члана Изборној комисији.   

У складу са чланом 3. став 1. тачка 8. Закона о Државној агенцији за истраге и заштиту, СИПА 
провјерава истинитост информација које су јој достављене на основу става 3. овог члана и коначан 
извјештај подноси органу надлежном за именовање. Ниједна одредба овог става неће се тумачити, ни 
директно ни индиректно, тако да се на било који начин или у било којој форми проширују надлежности 
СИПА-е у спречавању, откривању и истраживању кривичних дјела и/или да се на неки други начин 
СИПА овлашћује да врши друге задатке или надлежности осим оних који се строго односе на 
провјеравање тачности података који се достављају на основу овог става.   

Изборна комисија оцјењује, на основу информација које су јој достављене према ставу 4. овог члана и 
података из службене евиденције, да ли наведено лице испуњава услове за именовање и потврду о томе 
доставља органу надлежном за именовање.   

Коначан извјештај из става 5. овог члана и потврда о испуњавању услова доставља се Предсједништву 
БиХ најкасније осам дана, односно предсједавајућем Савјета министара најкасније 30 дана од дана када 
су информације достављене СИПА-и, односно Изборној комисији.   

Све информације из овог члана обрађују се у складу са Законом о заштити личних података.   



Сви органи или лица којима се СИПА или Изборна комисија обрате ради извршавања својих обавеза из 
овог Закона у потпуности ће и ефикасно с њима сарађивати и одмах ће им доставити сваку информацију 
коју затраже.   

Поступак одлучивања Изборне комисије прописан је Изборним законом Босне и Херцеговине. Правни 
лијекови прописани Изборним законом Босне и Херцеговине такође се примјењују.   

Члан 10е.   

Најкасније у року од два дана од истека одговарајућег рока утврђеног у члану 10д. став 7. овог Закона, 
Предсједништво БиХ може наставити са поступком именовања предсједавајућег Савјета министара само 
када буду испуњени сви сљедећи критеријуми:   

а)    да је за наведено лице Изборна комисија утврдила да испуњава све услове прописане у члану 10ц. 
овог Закона;   

б)    сматра да је, на основу дискреционе оцјене информација достављених у потписаној изјави према 
члану 10д. ставу 1. тачки а) овог Закона и коначног извјештаја из члана 10д. став 5. овог Закона, наведено 
лице подобан кандидат за функцију на коју Предсједништво БиХ намјерава да га именује.   

Најкасније у року од два дана од истека одговарајућег рока утврђеног у члану 10д. став 7. овог Закона, 
предсједавајући Савјета министара може наставити са поступком именовања министра или замјеника 
министра само када буду испуњени сви сљедећи критеријуми:   

а)    да је за наведено лице Изборна комисија потврдила да испуњава све услове прописане у члану 10ц. 
овог Закона;   

б)    сматра да је, на основу дискреционе оцјене информација достављених у потписаној изјави према 
члану 10д. став 1. тачки а) овог Закона и коначног извјештаја из члана 10д. став 5. овог Закона, наведено 
лице подобан кандидат за функцију на коју предсједавајући Савјета министара намјерава да га именује.   

Члан 10ф.   

У року утврђеном у члану 9. став 2. овог Закона, Предсједништво БиХ доставља Комисији за припрему 
избора Савјета министара Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине (у 
даљњем тексту: Комисија) име лица именованог за предсједавајућег Савјета министара, као и сљедеће 
информације:   

а)    потписану изјаву чији облик и садржај прописује Изборна комисија, у којој именовано лице даје 
податке из члана 10д. став 1. тачке а) алинеја од 1) до 6) овог Закона;   

б)    службену потврду Изборне комисије да наведено лице испуњава све услове из члана 10ц. овог 
Закона.   

У року утврђеном у члану 10. ставу 1. овог Закона, предсједавајући Савјета министара доставља 
Комисији име лица именованог за министра или замјеника министра, заједно са свим информацијама из 
става 1. овог члана.   

Информације из овога члана биће доступне јавности.   

Члан 10г.   

На основу информација достављених у складу са чланом 10ф. овог Закона, Комисија одлучује да ли 
препоручује Представничком дому потврду избора кандидата.   



Када оцјењује кандидата за функцију предсједавајућег Савјета министара, Комисија даје препоруку 
најкасније у року од три дана од дана када је примила информације. За оцјењивање кандидата за 
функцију министра односно замјеника министра, рок за давање препоруке је осам дана.   

Комисија може одлучити, у роковима из става 2. овог члана, да одржи сједницу на којој ће постављати 
питања именованом лицу у вези са информацијама из члана 10ф. овог Закона и у погледу његове 
подобности за обављање послова на положају за који се предлаже.   

Свака препорука Комисије Представничком дому указује на број гласова против као и разлоге за такве 
гласове.   

Поступак оцјењивања референци кандидата прописан овим чланом спроводи се у складу са Пословником 
Представничког дома.   

Члан 10х.   

Представнички дом доноси одлуку о потврђивању лица именованих на функције предсједавајућег 
Савјета министара, министара и замјеника министара у року од три дана од дана када је примио 
препоруку Комисије.   

Члан 10и.   

Поступак именовања и потврђивања предсједавајућег Савјета министара прописан овим Законом биће 
завршен најкасније у року од 22 дана од конституирајуће сједнице Представничког дома.   

Поступак именовања и потврђивања министара и замјеника министара прописан овим Законом биће 
завршен најкасније у року од 70 дана од конституирајуће сједнице Представничког дома."   

Члан 4.   

Иза члана 11. додаје се нови члан 11а, који гласи:   

"Члан 11а.   

Сматра се да је Савјет министара успостављен и оперативан када се испуне сљедећи услови:   

а)    да је предсједавајући Савјета министара именован и потврђен у складу са законом;   

б)    да је број министара и замјеника министара који су именовани и потврђени у складу са законом 
довољан да се обезбиједи да Савјет министара може одржавати сједнице и доносити одлуке или 
поступати у складу са овим Законом.   

Док Савјет министара не буде успостављен и оперативан у складу са ставом 1. овог члана, дотадашњи 
Савјет министара остаје у техничком мандату".   

Члан 5.   

Иза члана 43. додаје се нови члан 43а, који гласи:   

"Члан 43а.   

До избора 2010. године, за сва именовања и потврде именовања на функције из чл. 9. и 10. овог Закона 
који се изврше у том периоду, свако лице дужно је да, осим информација из чл. 10д. и 10ф. овог Закона, 
наведе и то да ли је икада било смијењено одлуком Високог представника донесеном у складу с Анексом 
10. Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, или се на њега односила одлука за 
опструкције или активности у супротности са Општим оквирним споразумом за мир у Босни и 



Херцеговини коју је донио ИПТФ на основу Анекса 11. Општег оквирног споразума за мир у Босни и 
Херцеговини, или се на њега односила одлука за опструкције или активности у супротности са Општим 
оквирним споразумом за мир у Босни и Херцеговини донесена према одредбама Главе 14. Упутства 
странама издатим према Анексу 1.А. Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, без 
обзира на то да ли су правне посљедице те одлуке касније престале, ограничене или на други начин 
промијењене.   

У периоду из става 1. овог члана Предсједништво БиХ и предсједавајући Савјета министара, осим 
информација из члана 10ф. овог Закона, достављају Комисији и информацију из става 1. овог члана.   

У период из става 1. овог члана укључени су и избори 2010. године".   

Члан 6.   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


