
ЗАКОН О СУКОБУ ИНТЕРЕСА У ИНСТИТУЦИЈАМА ВЛАСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

(Неслужбени пречишћен текст - "Сл. гласник БиХ", бр. 13/2002, 14/2003 - испр, 16/2002, 
14/2003 - испр, 12/2004, 63/2008, 18/2012, 87/2013 и 41/2016) 

Прво поглавље - Сукоб интереса 

Члан 1 

Опште одредбе 

1. С циљем спречавања сукоба интереса овим законом уређују се посебне обавезе изабраних званичника, 
носилаца извршних функција и савјетника у инстиуцијама власти Босне и Херцеговине у обављању функције. 

2. Сукоб интереса постоји у ситуацијама у којима изабрани званичници, носиоци извршних функција и 
савјетници имају приватни интерес који утиче или може утицати на законитост, отвореност, објективност и 
непристраност у обављању јавних функција. 

Члан 2 

Принципи дјеловања 

1. Изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници у обављању јавних функција морају 
поступати законито, дјелотворно, непристрасно, часно, те се придржавати принципа одговорности, поштења, 
савјесности, отворености и вјеродостојности. 

2. Изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници лично су одговорни за своје дјеловање у 
обављању јавних функција на које су именовани, односно изабрани, и политички су одговорни према тијелу 
или грађанима који су их именовали или изабрали. 

3. Изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници који обављају јавне функције треба да се 
понашају савјесно и одговорно, да не угрожавају повјерење и поуздање грађана, те да поштују законске и 
друге прописе којима се одређују права, обавезе и одговорности у обављању јавних функција. 

4. У обављању јавне функције изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници морају се 
придржавати етике позива и функције коју обављају. 

5. У обављању јавне функције изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници не смију свој 
приватни интерес стављати изнад јавног интереса. 

6. Изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници не смију користити јавну функцију за личну 
добит лица која је с њима повезана. Изабрани званичници, носиоци извршне функције и савјетници не смију 
бити ни у каквом односу овисности према лицима које би могле утицати на њихову објективност. 

7. Изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници као јавна лица морају дјеловати у интересу 
грађана. 

8. У обављању функција изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници обавезни су 
имовину, средства за рад и финансијска средства која су им повјерена користити искључиво у сврху за која су 
намјењена и на дјелотворан начин. 

9. Изабрани званичници, носиоци извршне функције и савјетници у вријеме обављања јавне функције примају 
плату и накнаде за функцију коју обављају у складу са законским прописима о платама и накнадама 
запослених у институцијама Босне и Херцеговине и другим прописима. 

Члан 3 

Дефниције 

1. У смислу овог закона о сукобу интереса: 

а) "овлаштеним лицем" сматра се лице које је оснивачким актом или Статутом предузећа овлаштено да 
представља и заступа предузеће. Под овлаштеним лицем такође се подразумијева и подузетник, односно 
физичко лице које самостално на тржишту обавља дјелатности ради стицања добити; 

б) "сродници" су блиски сродници, сродници у правој линији, сродници у побочној линији до трећег степена, 
сродници по тазбини до другог степена и дијете брачног друга;" 

ц) "блиским сродником" сматрају се брачни и ванбрачни друг, дијете, мајка, отац, усвојитељ, усвојеник 
изабраног званичника, носиоца извршне функције и савјетника; 



д) "интересно повезано лице" подразумијева сродника или лице које је са изабраним званичником, 
носиоцем извршне функције и савјетником у личној, политичкој, економској или другој вези која би могла 
утицати на објективност у раду изабраног званичника, носиоца извршне функције и савјетника; 

е) "изабраним званичницима" сматрају се: 

- чланови Предсједништва Босне и Херцеговине; 

- посланици Представничког дома и делегати у Дому народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине 
(у даљем тексту: БиХ); 

- изабрани и именовани званичници од стране Предсједништва Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: 
Предсједништво БиХ), домова Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине или Парламентарне 
скупштине Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Парламентарна скупштина БиХ) и Савјет министара БиХ, 
а који нису обухваћени Законом о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, односно за чији је 
избор или именовање сагласност дало Предсједништво БиХ, домови Парламентарне скупштине БиХ или 
Парламентарна скупштина БиХ и Савјет министара БиХ; 

ф) "носиоцима извршних функција" сматрају се министри и замјеници министара у Савјету министара БиХ; 

- директори и замјеници директора органа државне управе, агенција, дирекција, завода, установа и других 
институција Босне и Херцеговине који су изабрани и именовани од Предсједништва БиХ, домова 
Парламентарне скупштине БиХ или Парламентарне скупштине БиХ и Савјета министара БиХ, а који нису 
обухваћени Законом о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине, односно за чији је избор или 
именовање сагласност дало Предсједништво БиХ, домови Парламентарне скупштине БиХ или 
Парламентарна скупштина БиХ и Савјет министара БиХ; 

г) "савјетницима" сматрају се савјетници изабраним званичницима и носиоцима извршних функција како је 
утврђено Законом о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине; 

х) "улагање капитала" је улагање новца, ствари и права у власничку структуру предузећа; 

и) "финансијски интерес" значи: 

1. сваки интерес којим се изабраном званичнику, носиоцу извршне функције или савјетнику омогућава да 
прими новац у вриједности већој од 1.000 КМ годишње, као и 

2. сваки власнички интерес који има изабрани званичник, носилац извршне функције или савјетник, који 
одговара вриједности од најмање 10.000 КМ у неком предузећу, друштву са неограниченом одговорношћу, 
командитном друштву, дионичарском друштву или друштву са ограниченом одговорношћу. 

ј) "поклон" значи сваку исплату, дјеловање, услугу, или предмет од вриједности учињене непосредно 
примаоцу, без накнаде или очекивања накнаде. Поклони примљени од блиског сродника, као и поклони чија 
вриједност не прелази 200 КМ нису обухваћени овим законом. 

к) "приватно предузеће" означава свако законом утврђено предузеће које није јавно предузеће дефинсано у 
даљем тексту; 

л) "јавно предузеће" је предузеће како је то дефинисано законима о јавним предузећима; 

"м) "јавна функција" подразумијева послове изабраног званичника, носиоца извршне функције и савјетника 
који произлазе из функције коју обавља; 

н) "владе" подразумијевају: Савјет министара БиХ, Владу Федерације БиХ, Владу Републике Српске, Владу 
Брчко Дистрикта БиХ, владе кантона, градоначелнике и начелнике општина који су овлашћени да располажу 
новчаним средствима, имовином и правима; 

о) "лична услуга" је свако дјеловање којим се једна страна обавезује да обави одређени посао, а друга да јој 
плати за то одређену накнаду, а који не произлази из радног односа и 

п) "институције Босне и Херцеговине" подразумијевају све институције Босне и Херцеговине које су 
основане Уставом и законом Босне и Херцеговине." 

Члан 4 

1. Чланство у управном одбору, надзорном одбору, скупштини, управи или менаџменту, или у својству 
овлаштеног лица у јавном предузећу неспојиво је са јавним функцијама изборног званичника или носиоца 
извршне функције. 

2. Чланство у управном или надзорном одбору, или обављају дужности директора дирекције, или дужност 
директора Агенције за приватизацију неспојиви су са јавним дужностима изабраног званичника, носиоца 
извршне функције или савјетника. 

3. Ангажман у приватном предузећу, у условима у којима се ствара сукоб интереса, неспојив је са јавним 
функцијама изабраног званичника, носиоца извршне функције или савјетника. 

4. Изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници морају поднијети оставку на сваку од 
неспојивих функција и послова најкасније у року од три дана након преузимања јавне функције. 



Члан 5 

Јавна предузећа и агенције за приватизацију 

1. Изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници за вријеме обављања јавне функције и 
шест мјесеци након престанка обављања те функције, не могу бити чланови, управног одбора, надзорног 
одбора, скупштине, управе или менаџмента, нити бити у својству овлаштеног лица у јавном предузећу. 

2. Изабрани званичници, носиоци извршних дужности и савјетници, за вријеме обављања јавне функције и 
шест мјесеци након престанка обављања те функције, не могу бити чланови управног или надзорног одбора, 
нити директори дирекције или дирекције, Агенције за приватизацију. 

Члан 6 

Владина улагања у приватна предузећа 

1. Изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници не могу бити чланови скупштине, 
надзорног одбора, управе или менаџмента, нити бити у својству овлаштеног лица сваког приватног предузећа 
у које је орган власти, чији је члан изабрани званичник, носилац извршне функције или савјетник, улагао 
капитал у периоду од четири године прије преузимања функције и за вријеме обављања функције изабраног 
званичника, носиоца извршне функције или савјетника. 

2. Изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници не могу бити чланови скупштине, 
надзорног одбора, управе или менаџмента, нити бити у својству овлаштеног лица било којег приватног 
предузећа које склапа уговоре, или на други начин послује, с институцијама које се финансирају из буџета на 
било којем нивоу. Ова одредба примјењује се само на приватна предузећа која су склопила уговор или 
послују с институцијама које се финансирају из буџета, док је изабрани званичник, носилац извршне функције 
или савјетник вршио функцију и то само онда када је вриједност уговора или посла са Владом већа од 5.000 
КМ годишње. 

Члан 6а 

Чланство у скупштинама предузећа 

Члановима скупштине у смислу одредаба члана 4. став (1), члана 5. став (1) и члана 6. став (2) овог закона 
сматрају се дионичари који су власници више од 1% капитала предузећа. 

Члан 7 

Забрана дјеловања у случају сукоба интереса 

1. Изабрани званичници и носиоци извршних функција не могу гласати по било којем од питања које се 
директно тиче приватног предузећа у којем тај изабрани званичник, носилац извршне функције или интересно 
повезана лица имају финансијски интерес. Изабрани званичници и носиоци извршне функције који се нађу у 
таквим ситуацијама уздржаће се од гласања, те на отвореној сједници објаснити разлоге због којих су 
уздржани. 

2. Носиоци извршних функција и савјетници неће предузимати никакве службене радње које би могле 
директно утицати на приватно предузеће у којем носилац извршне функције или савјетник, или интересно 
повезана лица имају финансијски интерес. Носиоци извршних функција и савјетници ће у таквим ситуацијама 
прослиједити доношење одлуке о подузимању радње другом надлежном тијелу и писмено навести разлоге за 
такво просљеђивање. 

3. У случају да изабрани званичник, носилац извршних функција или савјетник прекрши одредбе овог члана, 
глас или одлука званичника или носиоца извршних функција сматраће се ништавним. 

Члан 8 

Уговори о личним услугама 

1. Изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници не могу склапати уговоре о пружању 
личних услуга са било којим јавним предузећем. 

2. Изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници не могу склапати уговоре о пружању 
личних услуга са било којим приватним предузећем које склапа уговоре, или на други начин послује са 
владама на било којем нивоу. Ова одредба се само примјењује на приватна предузећа која су склопила 
уговор или послују с Владом истовремено док изабрани званичник, носилац извршне функције или савјетник 
врши функцију и само онда када вриједност уговора или посла с Владом прелази 5.000 КМ годишње. 

3.У случају да изабрани званичник, носилац функције или савјетник прекрши одредбе овог члана, уговор 
званичника или носиоца функције сматраће се ништавним. 



Члан 8а 

Ангажман блиских сродника 

Под условима дефинисаним у чл. 4, 5, 6. и 8. овог закона, ангажман блиских сродника изабраног званичника, 
носиоца извршне функције и савјетника такође доводи до ситуације у којој за овог изабраног званичника, 
носиоца извршне функције и савјетника долази до сукоба интереса. 

Члан 9 

Забрањене активности 

Осим ако је то изричито прописано одредбама овога закона, изабраном званичнику, носиоцу извршне 
функције и савјетнику се забрањује, да: 

а) приме или захтијевају поклон или другу корист или обећање поклона или друге користи ради обављања 
јавних функција; 

б) приме додатну накнаду за послове вршења јавних функција мимо законских прописа о платама и 
накнадама запослених у институцијама Босне и Херцеговине и других прописа; 

ц) траже, прихвате или приме вриједност или услугу ради гласања о било којој ствари или утицати на одлуку 
неког тијела или лица; 

д) обећавају запослење или неко друго право у замјену за поклон или обећање поклона; 

е) привилеговати лица ради страначког или другог опредјељења или ради поријекла, личних или породичних 
веза; 

ф) одбију увид у своје финансијско пословање; 

г) утичу на добивање послова или наруџби државе у циљу стицања материјалне или нематеријалне користи 
за себе или за другога; 

х) користе ради личне добити или добити интересно повезаних лица и повлаштене информације о раду 
државних тијела; 

и) на други начин користе свој положај како би утицали на законодавне, извршне или судске власти те тако 
остварили личну добит или добит интересно повезаних лица, неку повластицу или право, склопили правни 
посао или на други начин интересно погодовали себи или другом интересно повезаном лицу. 

Члан 10 

Примање поклона 

1. Поклоном у смислу овога закона сматра се поклон у вези с обављањем функције, а подразумијева: ствари, 
права, услуге без накнаде те неку другу корист дату или обећану изабраном званичнику, носиоцу извршне 
функције и савјетнику, нпр: угоститељску услугу, услугу ноћења, опрост дуга или обавезе, путни трошак или 
слична услуга, улазница, умјетнички предмет, сувенир, осигурање или слична услуга, медицинска или слична 
услуга коју званичник није лично платио према тржишној цијени. 

2. Поклон у вриједности до 200,00 КМ изабрани званичници, носиоци извршне функције и савјетници могу 
задржати и не требају га пријавити. 

3. Поклоном у смислу става 2. овога члана сматра се и више поклона поклоњених од стране истог лица у 
раздобљу од једне године. 

4. Поклоне изнад вриједности из става 2. овог члана изабрани званичници, носиоци извршне функције и 
савјетници не смију задржати, већ су их обавезни пријавити и предати институцији власти које су их изабрале, 
или именовале и у чије име обављају повјерену јавну функцију . Институције су дужне да у року од 30 дана од 
дана ступања на снагу овог закона посебним актом пропишу поступак, начин евидентирања, предаје и чувања 
примљених поклона. Институције су дужне да информацију о предатим поклонима доставе Комисија за 
одлучивање о сукобу интереса у року од 15 дана од дана сачињавања информације. Централна изборна 
комисија БиХ дужна је да успостави централни регистар поклона које су изабрани званичници, носиоци 
извршне функције или савјетници примили у обављању јавне функције. 

5. Изабрани званичник, носилац извршне функције и савјетник не смије примити новац, чек или други 
вриједносни папир без обзира на износ. 

6. У случају да сумња о вриједности поклона изабрани званичник, носилац. извршне функције и савјетник 
дужан је затражити рачун од даваоца поклона. 

7. Вриједност поклона је његова тржишна вриједност. 

8. Примање поклона према ст. од 1. до 7. овога члана односи се и на лице које би примило поклон у корист 
изабраног званичника, носиоца извршне функције и савјетника, с тим да то лице зна за примање поклона. 



Члан 11 

Обављање других послова званичника 

1. За вријеме обављања јавне функције изабрани званичници, носиоци извршне функције и савјетници, не 
смију обављати дужност овлашћених лица у фондацијама и удружењима, основаним у складу са законима о 
удружењима и фондацијама, а која се финансирају из буџета било којег нивоа власти, у износу већем од 
10.000 КМ годишње, односно у износу већем од 50.000 КМ годишње у фондацијама и удружењима из области 
културе и спорта. Изнимно од претходних одредби, изабрани званичници, носиоци извршне функције и 
савјетници могу обављати извршну дужност у фондацијама и удружењима, које се не финансирају из буџета 
било којег нивоа власти, основаним у складу са Законима о удружењима и фондацијама. 

Друго поглавље - Отвореност 

Члан 12 

Лично финансијско стање 

Изабрани званичници, носиоци извршних функција и савјетници достављају редовне финансијске извјештаје, 
како је предвиђено Законом и прописима Комисије за одлучивање о сукобу интереса. 

Чл. 13-16 

(брисано) 

Треће поглавље - Комисија за одлучивање о сукобу интереса 

Члан 17 

Спровођење 

1. Ради спровођења овог закона оснива се Комисија за одлучивање о сукобу интереса (у даљем тексту: 
Комисија). 

2. Комисија има девет чланова од којих су по три члана из Представничког дома и Дома народа 
Парламентарне скупштине БиХ, те директор и два замјеника директора Агенције за превенцију корупције и 
координацију борбе против корупције БиХ (у даљем тексту: Агенција), који су чланови Комисије по положају. 

3. Чланове Комисије именују оба дома Парламентарне скупштине БиХ на предлог Заједничког колегијума оба 
дома Парламентарне скупштине БиХ. 

4. Најмање једну трећину чланова Комисије чине посланици и делегати из опозиционих странака, од чега је 
најмање један члан делегат из Дома народа и најмање један члан посланик из Представничког дома. 

5. Директор и замјеници директора су чланови Комисије по положају, а мандат чланова Комисије посланика и 
делегата траје колико и сазив Парламентарне скупштине БиХ која их именује и врши се по правилима која 
вриједе за избор заједничких комисија Парламентарне скупштине БиХ. Члан Комисије који је посланик и 
делегат може бити поново именован највише једном. 

6. Чланови Комисије бирају предсједника и замјеника предсједника. Предсједник Комисије мора бити 
посланик - делегат из опозиционих странака. 

7. Комисија за овјеру својих одлука и службених аката у оквиру своје надлежности, рада и кореспонденције 
користи службени печат Агенције. 

8. За обављање стручних, административних и техничких послова из надлежности Комисије успоставља се 
Канцеларија Комисије за одлучивање о сукобу интереса (у даљем тексту: Канцеларија Комисије) при 
Агенцији. 

9. Правилником о унутрашњој организацији Агенције (у даљем тексту: Правилник) уређују се унутрашња 
организација и начин рада Канцеларије Комисије, радна мјеста и опис послова, број државних службеника и 
запосленика, стручни и други услови потребни за распоред на радна мјеста. На запослене у Канцеларији 
Комисије примјењују се прописи који се односе на државне службенике и запосленике. 

10. Ако Комисија расправља и одлучује о сукобу интереса члана Комисије, тај члан Комисије нема право да 
учествује у расправи и одлучује у конкретном предмету. 

11. Поступак и начин одлучивања у случају из става 9. овог члана уређује Комисија пословником о раду. 

Члан 17а 

Надлежност Комисије 



1. Комисија дјелује на основу овог закона, добрих обичаја, политичке одговорности и вјеродостојности 
изабраних званичника, носилаца извршне функције и савјетника. 

2. Комисија одлуке доноси већином гласова свих чланова, која подразумијева гласове најмање по два члана 
из сваког конститутивног народа. 

3. Комисија доноси пословник о раду. 

4. Комисија, ради примјене одредаба овог закона даје мишљења, доноси упутства, прописује обрасце и начин 
вођења регистра. Комисија доноси Правилник о начину вођена регистра, којим се прописују правила о вођењу 
регистра и о обрасцима, као и друга питања нужна за функционисање регистра, те доноси Правилник о 
поступку којим се прописују спроведбена правила о вођењу поступка и достављању одлуке, те састављању 
извјештаја. 

5. Комисија доноси одлуку о томе да ли је одређено дјеловање или пропуст повреда одредаба овог закона. 
Одлука Комисије мора бити образложена. 

6. Комисија подноси извјештај о раду Парламентарној скупштини БиХ једном годишње. 

Члан 18 

Поступак пред Комисијом 

1. Комисија може покренути поступак из своје надлежности на основу своје одлуке поводом вјеродостојне, 
основане и неанонимне пријаве или по службеној дужности у случајевима када располаже сазнањима о 
могућем сукобу интереса изабраног званичника, носиоца извршне власти или савјетника. Комисија доноси 
писану одлуку о покретању или непокретању поступка. Комисија је дужна да обавијести подносиоца пријаве о 
својој одлуци. 

2. Комисија обавезно покреће поступак из своје надлежности на лични захтјев изабраног званичника, носиоца 
извршне власти или савјетника. 

3. Комисија ће о покретању поступка из става 1. овог члана обавијестити изабраног званичника, носиоца 
извршне власти или савјетника те обавезно затражити његово изјашњење о наводима пријаве које је 
изабрани званичник, носилац извршне власти или савјетник дужан доставити Комисији у року од 15 дана од 
дана пријема писаног захтјева. 

4. Подносиоцу пријаве из става 1. овог члана гарантује се заштита анонимности. 

5. Комисија има право да утврди чињенице сопственом истрагом или да прибави чињенице и доказе 
пoсредством других органа власти. Сви органи власти, институције и судови на свим нивоима власти у БиХ 
обавезни су Комисији пружити затражену правну помоћ и све друге видове помоћи. 

6. Комисија ће у случају сумње о постојању кршења одредаба овог закона обавијестити особу за коју постоји 
основана сумња да је прекршила овај закон, тражећи од ње изјаву о наводима садржаним у пријави. 

7. Изабраном функционеру, носиоцу извршне власти или савјетнику и другим учесницима у поступку 
утврђивања чињеница и доказа мора се омогућити заштита интегритета личности, о чему брине Комисија. 

8. Ако постоји сумња у вези са могућим кршењем овог закона, Комисија ће дати своје мишљење на захтјев 
сваке особе или институције која то од ње затражи. 

9. Изузев случајева када је Законом другачије прописано, поступак пред Комисијом, осим поступка гласања, 
отворен је за јавност. Након спроведеног поступка, Комисија је дужна да донесе коначну одлуку најкасније у 
року од 15 дана од дана окончања поступка прикупљања чињеница и извођења доказа и да је јавно објави. 

10. Одлуке Комисије морају бити образложене и објављују се на њеној интернет страници. 

Члан 19 

Управни спор 

Против одлуке којом се изабраном званичнику, носиоцу извршне функције или савјетнику изриче санкција из 
члана 20. став 1. овог закона није допуштена жалба, али се може покренути управни спор пред Судом Босне и 
Херцеговине. 

Члан 20 

Санкције 

1. Санкције које Комисија може изрећи изабраном званичнику, носиоцу извршне функције или савјетнику су: 
обустава исплате дијела нето мјесечне плате, предлог за разрјешење са дужности и позив за подношење 
оставке. 



2. Ако се утврди да изабрани званичник, носилац извршне функције или савјетник повређује одредбе чл. 4, 7, 
8, 9, 10. и 11. овог закона, Комисија изриче санкцију обуставе исплате до 50% нето мјесечне плате водећи 
рачуна о тежини и посљедицама повреде Закона. 

3. Ако се утврди да изабрани званичник, носилац извршне функције или савјетник повређује одредбе чл. 5, 6. 
и 8а. овог закона, Комисија изриче санкцију обуставе исплате до 30% нето мјесечне плате водећи рачуна о 
тежини и посљедицама повреде Закона. 

4. Санкција обуставе исплате дијела нето мјесечне плате изабраног званичника, носиоца извршне функције 
или савјетника не може трајати дуже од дванаест мјесеци, а износ обухваћен обуставом не смије прелазити 
једну половину нето мјесечне плате изабраног званичника, носиоца извршне функције или савјетника. 

5. Изузетно од одредаба става 4. овог члана, обустава исплате дијела нето мјесечне плате изабраног 
званичника, носиоца извршне функције или савјетника може трајати дуже од дванаест мјесеци све до 
разрјешења са дужности, односно подношења оставке или отклањања разлога који су га довели до сукоба 
интереса у складу са чланом 20а. став 4. овог закона. 

6. Одлука о санкцији доставља се лично изабраном званичнику, носиоцу извршне функције или савјетнику. 
Извршну одлуку Комисија доставља ради извршења служби која обрачунава плату изабраном званичнику, 
носиоцу извршне функције или савјетнику. 

7. Изабрани званичник, носилац извршне функције или савјетник обавезан је вратити поклон или новац који је 
еквивалентан вриједности поклона и добити остварене од накнада за обављање јавне функције због које је 
био у сукобу интереса, о чему Комисија доноси закључак. 

8. Ако је примјерено природи повреде, Комисија може током трајања поступка наложити изабраном 
званичнику, носиоцу извршне функције или савјетнику да отклони узроке постојања сукоба интереса у 
одређеном року те, ако изабрани званичник, носилац извршне функције или савјетник то учини, може 
обуставити поступак или га довршити и испуњење налога узети у обзир приликом изрицања санкције. 

9. Након што изрекне санкцију, Комисија даје рок од 30 дана да именовани званичник, носилац извршне 
функције или савјетник отклони разлоге који су га довели до сукоба интереса. 

Члан 20а 

Предлог за разрјешење и позив изабраном званичнику, носиоцу извршне функције или савјетнику за 
подношење оставке 

1. У случају да и након истека рока из члана 20. став 9. овог закона изабрани званичник, носилац извршне 
функције или савјетник не отклони разлоге који су га довели до сукоба интереса, Комисија без одгађања 
доставља образложени предлог за разрјешење изабраног званичника, носиоца извршне функције или 
савјетника надлежном органу власти који је извршио именовање или позива изабраног званичника, носиоца 
извршне функције или савјетника на подношење оставке. 

2. Ако је изабрани званичник, носилац извршне функције или савјетник разријешен јавне дужности у складу са 
ставом 1. овог члана, орган власти који је разријешио званичника о томе ће обавијестити Комисију. 

3. У случају неприхватања предлога Комисије за разрјешење изабраног званичника, носиоца извршне 
функције или савјетника, орган власти, надлежан за именовање, дужан је изнијети разлоге одбијања 
предлога. 

4. Ако изабрани званичник, носилац извршне функције или савјетник не буде разријешен дужности, односно 
не поднесе оставку супротно одредбама чл. 20. и 20а. овог закона или не отклони разлоге који су га довели до 
сукоба интереса, Комисија ће изрицати нове санкције обуставе исплате дијела нето мјесечне плате у складу 
са овим законом до отклањања разлога, односно напуштања функције. 

5. У случају када Комисија позове на подношење оставке изабраног званичника, носиоца извршне функције 
или савјетника на обављање јавне дужности, позив се објављује у "Службеном гласнику БиХ", дневним 
новинама које се дистрибуирају на територији цијеле Босне и Херцеговине и на интернет страници Комисије. 

6. Новчане казне из чл. 20. и 20а. овог закона уплаћују се у буџет институција Босне и Херцеговине и 
међународних обавеза Босне и Херцеговине. 

Члан 21 

Застарјевање 

Поступак за примјену санкција у вези с кршењем овог закона мора се покренути у року од четири године од 
наводног кршења Закона. 

Четврто поглавље - Обим Закона 

Члан 22 



Примјена Закона на ентитете и Брчко Дистрикт 

1. Ентитети и Брчко Дистрикт донијеће своје законе у року од 60 дана од дана ступања на снагу овог закона. 

2. До доношења закона у области сукоба интереса на ентитетском нивоу и нивоу Брчко Дистрикта, ентитети и 
Брчко Дистрикт примјењиваће одредбе утврђене у овом закону. 

3. Одредбе закона из става 1. овог члана не смију бити у супротности са овим законом. 

Пето поглавље - Прелазне и завршне одредбе 

Члан 23 

Ступање на снагу 

1. Закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања резултата Избора који ће се одржати у октобру 
2002. године. 

2. Закон ће бити објављен у "Службеном гласнику БиХ", службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта 
Босне и Херцеговине. 

  

Самостални члан Закона о измјенама и допунама 
Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине 

("Сл. гласник БиХ", бр. 12/2004) 

Члан 7 

Овај Закон ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

  

Самостални чланови Закона о измјенама и допунама 
Закона о сукобу интереса у институцијама власти Босне и Херцеговине 

("Сл. гласник БиХ", бр. 87/2013) 

Члан 9 

Прелазне одредбе 

Сви поступци покренути до дана ступања на снагу овог закона биће окончани према одредбама које су 
важиле до дана ступања на снагу овог закона, ако је то повољније за странку у поступку. 

1. У року 30 дана од дана ступања на снагу овог закона, Парламентарна скупштина БиХ ће покренути 
поступак именовања чланова Комисије. 

2. Комисија ће у року 15 дана од дана именовања чланова Комисије донијети пословник о раду. 

3. Комисија ће у року 30 дана од дана именовања чланова Комисије донијети акте из члана 17а. став 4. овог 
закона. 

4. Агенција ће у року 60 дана од дана ступања на снагу овог закона измијенити Правилник. 

5. Централна изборна комисија Босне и Херцеговине ће у року 15 дана од дана именовања чланова Комисије 
извршити предају свих предмета из области сукоба интереса као и све неопходне евиденције и друго што је 
потребно за рад Комисије. 

6. Агенција ће преузети запослене из Централне изборне комисије Босне и Херцеговине који су до ступања на 
снагу овог закона обављали послове који су стављени у надлежност Комисије и распоредити их у складу са 
Правилником. 

7. Централна изборна комисија Босне и Херцеговине и Агенција ће у року 60 дана од дана ступања на снагу 
овог закона закључити споразум о преузимању запослених, у којем ће детаљно уредити све аспекте 
преузимања запослених. 

Члан 10 

Престанак важења 

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе Правила о вођењу поступка из области Закона о сукобу 
интереса ("Службени гласник БиХ", број 65/09) и Правилник о начину вођења регистра - пречишћени текст 
("Службени гласник БиХ", број 70/11). 

Члан 11 



Ступање на снагу 

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

 


