ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PREBIVALI[TU I BORAVIŠTU DRŽAVLJANA BOSNE I
HERCEGOVINE
Članak 1.
U Zakonu o prebivalištu i boravištu državljana Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 32/01) članak 2.
mijenja se i glasi:
"Članak 2.
Podaci obuhvaćeni ovim Zakonom se obrađuju, pohranjuju, koriste i dostavljaju s namjerom zadovoljavanja potreba
državljana u uživanju njihovih prava i obavljanju dužnosti i bit će korišteni za praćenje broja i kretanja stanovništva
u Bosni i Hercegovini. Sukladno ovome Zakonu, podaci se prikupljaju u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita
osobnih podataka u Bosni i Hercegovini, te sa zakonom kojim se uređuje središnja evidencija i razmjena podataka u
Bosni i Hercegovini."
Članak 2.
U članku 5. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Prijavu i odjavu prebivališta, kao i adrese stanovanja, u Federaciji BiH obavljaju kantonalna ministarstva unutarnjih
poslova unutar svoje nadležnosti, u Republici Srpskoj ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske i u Brčko
Distriktu Bosne i Hercegovine nadležno tijelo koje funkcionalno djeluje kao državna institucija (u daljnjem tekstu:
nadležno tijelo)."
Stavak 2. mijenja se i glasi:
"Nadležno tijelo rješava kao drugostupanjsko tijelo u žalbenom postupku protiv odluka toga tijela koje je rješavalo u
prvom stupnju za prijavu i odjavu prebivališta, kao i adrese stanovanja."
Članak 3.
U članku 8. u stavku 3. iza riječi: "rodni list maloljetnika" stavlja se točka, a ostali dio teksta se briše.
U stavku 4. iza riječi: "rodni list djeteta" stavlja se točka, a ostali dio teksta se briše.
Stavak 5. mijenja se i glasi:
"Odjava prebivališta može se izvršiti neposredno kod nadležnog tijela ili po službenoj dužnosti. Nakon zaprimanja
zahtjeva za prijavu prebivališta, sukladno postupku utvrđenom u prethodnim stavcima ovoga članka, nadležno tijelo
prijavljuje prebivalište državljanina po prethodno izvršenoj odjavi prebivališta. Nadležno tijelo kojem je podnesen
zahtjev za prijavu prebivališta po službenoj dužnosti izvješćuje nadležno tijelo u mjestu ranijeg prebivališta
državljanina, radi odjave prebivališta. O odjavi prebivališta izvješćuje se nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev
za prijavu prebivališta."
Članak 4.
Iza članka 8. dodaje se novi članak 8.a, koji glasi:
"Članak 8.a.

Ukoliko nadle`no tijelo u postupku provedenom po službenoj dužnosti ili po zahtjevu stranke koja ima pravni interes
utvrdi da je državljanin BiH prijavio prebivalište ili boravište protivno odredbama članka 8. stavak 1. ovoga Zakona,
rješenjem će poništiti prebivalište."
Članak 5.
U članku 11. stavak 1. mijenja se i glasi:
"Tijelo nadležno za vođenje središnje evidencije, sukladno zakonu kojim se uređuje područje središnje evidencije i
razmjene podataka, vodi i održava središnju evidenciju podataka o prebivalištu i boravištu državljana (u daljnjem
tekstu: središnja evidencija) elektronskom obradom podataka."
Članak 6.
Članak 12. mijenja se i glasi:
"Članak 12.
Nadležno tijelo dužno je redovito dostavljati tijelu koje vodi središnju evidenciju na razini Bosne i Hercegovine
podatke iz svoje lokalne evidencije. Tijelo koje vodi središnju evidenciju može osigurati podatke iz središnje
evidencije nadležnome tijelu kako bi ono ispunjavalo svoje dužnosti propisane Zakonom."
Članak 7.
U članku 13. stavak 2. briše se.
Članak 8.
U članku 31. u stavku 1. riječi: "od 10 KM do 100 KM" zamjenjuju se riječima: "od 30 KM do 300 KM".
U stavku 1. točka 2. briše se, a dosadašnje toč. 3. i 4. postaju toč. 2. i 3.
Članak 9.
U članku 32. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3, koji glasi:
"Tijelo koje vodi središnju evidenciju, sukladno zakonu kojim se uređuje područje središnje evidencije i razmjene
podataka u BiH, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donosi propise:
a)

o zaštiti podataka u središnjoj evidenciji, sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita podataka u BiH;

b)

o načinu dostave podataka;

c)

o načinu razmjene podataka između tijela koje vodi središnju evidenciju i nadležnih tijela."
Članak 10.

U članku 37. kratica "JMB" zamjenjuje se riječima: "Prebivalište - boravište".

Članak 11.
Cijelim tekstom Zakona riječi: "Ministarstvo civilnih poslova i komunikacija BiH - MCPK" zamjenjuju se riječima:
"Ministarstvo civilnih poslova BiH - MCP", u odgovarajućem padežu.
Članak 12.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH", a bit će objavljen u službenim
glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
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