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новине Федерације БиХ", бр. 12/03 и 34/03), у члану 2. у 
ставу 1. у тачки 1.6. на крају текста додају се нове реченице 
које гласе: "Одговорни јавни службеник из ове тачке је лице 
или орган које је основао наведени регулисани орган. Ако је 
регулисани орган или органе основао Парламент Федерације 
Босне и Херцеговине, скупштина кантона, скупштина града 
или општински савјет тада је одговорни јавни службеник 
Парламент Федерације Босне и Херцеговине, скупштина 
кантона, скупштина града или општински савјет. Ако је 
регулисани орган основала Влада Федерације Босне и 
Херцеговине, влада кантона, градоначелник или општински 
начелник тада се они сматрају за одговорног јавног 
службеника у смислу овог закона". 

Члан 2. 
У члану 3. у ставу 2. тачка (Ц) брише се. 
Досадашње тач. (Д) и (Е) постају тач. (Ц) и (Д). 

Члан 3. 
Члан 4. мијења се и гласи: 

"Члан 4. 
Номинације/именовања на краћи период 

Номинације/именовања на краћи период су номинације 
или именовања на највише три мјесеца која се не могу 
поновити.". 

Члан 4. 
У члану 6. став 2. брише се. 
Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 2. и 3. 

Члан 5. 
У члану 7. ст. 3. и 6. бришу се. 
У ставу 4. ријечи: "ст. 2. и 3." замјењују се ријечима: 

"става 2.". 
Досадашњи ст. 4. и 5. постају ст. 3. и 4. 

Члан 6. 
У члану 8. у ставу 2. тачка (ц) ријечи: "ст. 2. и 3." 

замјењују се ријечима: "став 2. овог закона;". 
У тачки (д) ријечи: "ст. 2. и 3." замјењују се ријечима: 

"став 2. овог закона;". 
Став 4. брише се. 

Члан 7. 
У члану 9. став 2. мијења се и гласи: 
"2. Одговорни јавни службеник именује чланове 

комисије за избор. Комисија за избор се састоји од 
пет чланова.". 

Иза става 2. додају се нови ст. 3., 4. и 5. који гласе: 
"3. Приликом именовања комисије за избор води се 

рачуна о закону или статуту на основу којег је 
основан орган. Ако је у том закону или статуту о 
оснивању органа прописан посебни поступак 
избора или састава комисије за избор на позиције 
у регулисаном органу тада се поступа по 
одредбама тог закона или статута. 

4. Ако је орган у којем се врши именовање у 
цјелокупном власништву надлежног органа и 
надлежни орган има потпуно овлаштење за 
именовање у регулисаном органу тада одговорни 
јавни службеник самостално именује комисију за 
избор из става 2. овог члана, те се комисија 
састоји од запосленика тог органа. 

5. Ако је у закону или статуту прописано да и други 
орган има овлаштење за именовање својих 
представника у регулисани орган, тада одговорни 
јавни службеник тог органа именује своју 
комисију за избор за оне представнике за које је 
надлежан и проводи поступак у складу са овим 
законом.". 

Члан 8. 
У члану 10. став 5. брише се. 
Досадашњи став 6. постаје став 5. 

Члан 9. 
У члану 11. иза става 1. додаје се нови став 2. који 

гласи: 
"2. Приликом позивања кандидата на интервју, 

сваки кандидат мора испунити образац у којем 
ће изнијети било које питање или могућност која 
би могла довести до сукоба интереса у случају да 
дође до његовог именовања.". 

Досадашњи ст. 2., 3. и 4. постају ст. 3., 4. и 5. 

Члан 10. 
У члану 13. на крају реченице тачка се замјењује 

запетом и додају ријечи: "или службеним новинама кантона, 
града или општине.". 

Члан 11. 
Члан 14. брише се. 

Члан 12. 
У члану 15. број "32/01" замјењује се бројем "49/06". 

Члан 13. 
У члану 16. у ставу 1. ријечи: "било који члан јавности" 

замјењују се ријечима: "заинтересирана странка". 
Став 2. мијења се и гласи: 
"2. Приговор се подноси одговорном јавном 

службенику, а копија се доставља Омбудсмену за 
људска права Босне и Херцеговине.". 

У ставу 3. ријечи: "Законом о Омбудсмену Федерације" 
замјењују се ријечима: "Законом о Омбудсмену за људска 
права Босне и Херцеговине". 

У ставу 5. ријечи: "већина доказа упућује" замјењују се 
ријечима: "докази упућују". 

Члан 14. 
У члану 18. став 2. брише се. 

Члан 15. 
Члан 19. брише се. 

Члан 16. 
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

Предсједавајући 
Дома народа 

Парламента Федерације БиХ 
Радоје Видовић, с. р.

Предсједавајући 
Представничког дома 

Парламента Федерације БиХ 
Фехим Шкаљић, с. р.

 
 

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i 
Hercegovine, donosim 

UKAZ 
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I 

DOPUNAMA ZAKONA O MINISTARSKIM, VLADINIM I 
DRUGIM IMENOVANJIMA FEDERACIJE  

BOSNE I HERCEGOVINE 

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne 
i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici 
Predstavničkog doma od 02.07.2013. godine i na sjednici Doma 
naroda od 25.07.2013. godine. 

Broj 01-02-758-02/13 
06. augusta 2013. godine 

Sarajevo
Predsjednik 

Živko Budimir, s. r.
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ZAKON 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O 

MINISTARSKIM, VLADINIM I DRUGIM 
IMENOVANJIMA FEDERACIJE  

BOSNE I HERCEGOVINE 

Član 1. 
U Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima 

Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije 
BiH", br. 12/03 i 34/03), u članu 2. u stavu 1. u tački 1.6. na kraju 
teksta dodaju se nove rečenice koje glase: "Odgovorni javni 
službenik iz ove tačke je lice ili organ koje je osnovao navedeni 
regulirani organ. Ako je regulirani organ ili organe osnovao 
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, skupština kantona, 
skupština grada ili općinsko vijeće tada je odgovorni javni 
službenik Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, skupština 
kantona, skupština grada ili općinsko vijeće. Ako je regulirani 
organ osnovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, vlada 
kantona, gradonačelnik ili općinski načelnik tada se oni smatraju 
za odgovornog javnog službenika u smislu ovog zakona". 

Član 2. 
U članu 3. u stavu 2. tačka (C) briše se. 
Dosadašnje tač. (D) i (E) postaju tač. (C) i (D). 

Član 3. 
Član 4. mijenja se i glasi: 

"Član 4. 
Nominacije/imenovanja na kraći period 

Nominacije/imenovanja na kraći period su nominacije ili 
imenovanja na najviše tri mjeseca koja se ne mogu ponoviti.". 

Član 4. 
U članu 6. stav 2. briše se. 
Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3. 

Član 5. 
U članu 7. st. 3. i 6. brišu se. 
U stavu 4. riječi: "st. 2. i 3." zamjenjuju se riječima: "stava 

2.". 
Dosadašnji st. 4. i 5. postaju st. 3. i 4. 

Član 6. 
U članu 8. u stavu 2. u tački (c) riječi: "st. 2. i 3." 

zamjenjuju se riječima: "stav 2. ovog Zakona;". 
U tački (d) riječi: "st. 2. i 3." zamjenjuju se riječima: "stav 

2. ovog zakona;" 
Stav 4. briše se. 

Član 7. 
U članu 9. stav 2. mijenja se i glasi: 
"2. Odgovorni javni službenik imenuje članove komisije 

za izbor. Komisija za izbor se sastoji od pet članova.". 
Iza stava 2. dodaju se novi st. 3., 4. i 5. koji glase: 
"3. Prilikom imenovanja komisije za izbor vodi se računa 

o zakonu ili statutu na osnovu kojeg je osnovan organ. 
Ako je u tom zakonu ili statutu o osnivanju organa 
propisan posebni postupak izbora ili sastava komisije 
za izbor na pozicije u reguliranom organu tada se 
postupa po odredbama tog zakona ili statuta. 

4. Ako je organ u kojem se vrši imenovanje u 
cjelokupnom vlasništvu nadležnog organa i nadležni 
organ ima potpuno ovlaštenje za imenovanje u 
reguliranom organu tada odgovorni javni službenik 
samostalno imenuje komisiju za izbor iz stava 2. ovog 
člana, te se komisija sastoji od uposlenika tog organa. 

5. Ako je u zakonu ili statutu propisano da i drugi organ 
ima ovlaštenje za imenovanje svojih predstavnika u 
regulirani organ, tada odgovorni javni službenik tog 

organa imenuje svoju komisiju za izbor za one 
predstavnike za koje je nadležan i provodi postupak u 
skladu sa ovim zakonom.". 

Član 8. 
U članu 10. stav 5. briše se. 
Dosadašnji stav 6. postaje stav 5. 

Član 9. 
U članu 11. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: 
"2. Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki 

kandidat mora ispuniti obrazac u kojem će iznijeti 
bilo koje pitanje ili mogućnost koja bi mogla dovesti 
do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog 
imenovanja.". 

Dosadašnji st. 2., 3. i 4. postaju st. 3., 4. i 5. 

Član 10. 
U članu 13. na kraju rečenice tačka se zamjenjuje zarezom i 

dodaju riječi: "ili službenim novinama kantona, grada ili općine.". 

Član 11. 
Član 14. briše se. 

Član 12. 
U članu 15. broj "32/01" zamjenjuje se brojem "49/06". 

Član 13. 
U članu 16. u stavu 1. riječi: "bilo koji član javnosti" 

zamjenjuju se riječima: "zainteresirana stranka". 
Stav 2. mijenja se i glasi: 
"2. Prigovor se podnosi odgovornom javnom službe-

niku, a kopija se dostavlja Ombudsmenu za ljudska 
prava Bosne i Hercegovine.". 

U stavu 3. riječi: "Zakonom o Ombudsmenu Federacije" 
zamjenjuju se riječima: "Zakonom o Ombudsmenu za ljudska 
prava Bosne i Hercegovine". 

U stavu 5. riječi: "većina dokaza upućuje" zamjenjuju se 
riječima: "dokazi upućuju". 

Član 14. 
U članu 18. stav 2. briše se. 

Član 15. 
Član 19. briše se. 

Član 16. 
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Predsjedavajući 
Doma naroda 

Parlamenta Federacije BiH 
Radoje Vidović, s. r.

Predsjedavajući 
Predstavničkog doma 

Parlamenta Federacije BiH 
Fehim Škaljić, s. r.

 
 

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i 
Hercegovine, donosim 

UKAZ 
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I 

DOPUNAMA ZAKONA O MINISTARSKIM, VLADINIM I 
DRUGIM IMENOVANJIMA FEDERACIJE  

BOSNE I HERCEGOVINE 

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne 
i Hercegovine koji je donio Parlament Federacije BiH na sjednici 
Zastupničkog doma od 02.07.2013. godine i na sjednici Doma 
naroda od 25.07.2013. godine. 

Broj 01-02-758-02/13 
06. kolovoza 2013. godine 

Sarajevo
Predsjednik 

Živko Budimir, v. r.
 


