
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKON   

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOBRANITELJSTVU 
BOSNE I HERCEGOVINE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Članak 1.   

U Zakonu o Pravobraniteljstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 8/02 i 10/02) u članku 2. 
stavak 4. mijenja se i glasi:   

"U radu, pravobranitelju i zamjenicima pravobranitelja pomažu pomoćnici pravobranitelja koji za svoj rad 
odgovaraju pravobranitelju i zamjenicima".   

Članak 2.   

Članak 4. mijenja se i glasi:   

"1.    Pravobranitelja i zamjenike pravobranitelja imenuje i razrješava Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, 
sukladno odredbama Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim 
imenovanjima Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 7/03).   

2.    Pravobranitelj za svoj rad odgovara Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i Parlamentarnoj skupštini Bosne 
i Hercegovine kojoj je dužan najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće, a zamjenici pravobranitelja za svoj 
rad odgovaraju Vijeću ministara i pravobranitelju".   

Članak 3.   

Članak 5. mijenja se i glasi:   

"Pomoćnike pravobranitelja imenuje i razrješava pravobranitelj, sukladno odredbama Zakona o državnoj službi u 
institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 8/03 i 35/03)".   

Članak 4.   

U članku 6. stavak 2. briše se.   

Članak 5.   

U članku 7. stavak 1. u točki b) i d) riječi: "Kolegija pravobranitelja" zamjenjuju se riječima: "Vijeća ministara 
Bosne i Hercegovine".   

Članak 6.   

Članak 8. mijenja se i glasi:   

"Imenovanje pomoćnika pravobranitelja, prava, obveze, odgovornosti, prestanak rada, plaće i druga materijalna 
primanja, kao i druga statusna pitanja, te sprečavanje sukoba interesa u obavljanju dužnosti ovih državnih 
službenika, uređuju se Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", 
br. 12/02, 19/02, 8/03 i 35/03)".   

Članak 7.   

U članku 9. u st. 2. i 3. brišu se riječi: "i pomoćnici pravobranitelja", a u stavku 4. brišu se riječi: "i stručnih 
suradnika".   

 

 



 

Članak 8.   

Članak 14. mijenja se i glasi:   

"Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu"   

"1.    Radni odnos državnog službenika i uposlenika u Pravobraniteljstvu uređuje se Zakonom o državnoj službi 
u institucijama Bosne i Hercegovine ili drugim posebnim zakonom.   

2.    Unutarnje ustrojstvo u Pravobraniteljstvu uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Pravobraniteljstva 
koji, uz suglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, donosi pravobranitelj u roku od 60 dana od dana 
stupanja na snagu ovoga zakona.   

3.    Odredbe Zakona o upravi na odgovarajući način primjenjuju se i na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu 
Pravobraniteljstva".   

Članak 9.   

U članku 15. riječ "radnika" zamjenjuje se riječju "uposlenika", a riječi: "stručnih i" brišu se.   

Članak 10.   

U članku 16. riječ "radnika" zamjenjuje se riječju "uposlenika".   

Članak 11.   

Članak 19. mijenja se i glasi:   

"Odredbe Zakona o upravi koje se odnose na rukovođenje i odgovornosti rukovodioca tijela i njihovih 
zamjenika, na odgovarajući se način primjenjuju i na pravobranitelja i zamjenike pravobranitelja".   

Članak 12.   

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


