
„Službeni glasnik BiH“, broj: 04/04 od 03.03.2004.g 

 

Na temelju ~lanka IV.4.a) Ustava BiH, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine na 28. sjednici Zastupni~kog doma, odr`anoj 
22. sije~nja 2004, i na 17. sjednici Doma naroda, odr`anoj 28. sije~nja 2004., usvojila je    

ZAKON   

O IZMJENAMA I DOPUNAMA IZBORNOG ZAKONA BOSNE I HERCEGOVINE   

^lanak 1.   

U Izbornom zakonu Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02 i 25/02) u ~lanku 1.8.iza stavka 1. 
dodaju se st. 2. i 3. koji glase:   

"Ako izaslanik u Domu naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine istodobno ima mandat ~lana Zastupni~kog doma 
Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodne skup{tine Republike Srpske 
ili `upanijske skup{tine, du`an je u roku od 3 dana u pisanom obliku izvijestiti Izborno povjerenstvo BiH za koji se mandat 
odlu~io, ~ime mu drugi mandati koje ima prestaju.   

Ako izaslanik u Domu naroda Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine stekne pravo na mandat u Zastupni~kom domu 
Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine, Zastupni~kom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Narodnoj 
skup{tini Republike Srpske ili `upanijskoj skup{tini sukladno ~lanku 9.11. ovoga zakona, a u pisanom obliku u roku od 3 dana ne 
izvijesti Izborno povjerenstvo o odricanju tog prava, mandat mu ne}e biti dodijeljen, ve} }e biti dodijeljen sljede}em 
kvalificiranom kandidatu s liste iste izborne jedinice sukladno stavku 2. ~lanka 9.99. ovoga zakona. Ako se nakon upita Izbornoga 
povjerenstva izaslanik odlu~i za kori{tenje tog prava, prestaje mu mandat izaslanika u Domu naroda Parlamentrne skup{tine BiH."   

Dosada{nji st. 2., 3. i 4. postaju st. 4., 5. i 6.   

^lanak 2.   

U ~lanku 2.5. u stavku 2. iza rije~i "~lanovi" rije~i "Povjerenstva za imenovanje sudaca Suda Bosne i Hercegovine i ~lanovi 
Izbornoga povjerenstva Bosne i Hercegovine (pod zajedni~kim nazivom: Povjerenstvo za izbor i imenovanje)" zamjenjuju se 
rije~ima: "Ad hoc povjerenstvo za izbor i imenovanje".   

Iza stavka 2.dodaje se stavak 3. koji glasi: "Ad hoc povjerenstvo za izbor i imenovanje ima sedam ~lanova od kojih dva imenuje 
predsjednik Visokog sudbenog i tu`iteljskog vije}a iz reda ~lanova Vije}a, tri imenuje Administrativno povjerenstvo Zastupni~kog 
doma Parlamentarne skup{tine Bosne i Hercegovine iz reda ~lanova Povjerenstva i dva imenuje predsjednik Izbornoga 
povjerenstva Bosne i Hercegovine iz reda ~lanova Izbornoga povjerenstva Bosne i Hercegovine."    

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: "U Ad hoc komisiji za izbor i imenovanje moraju biti zastupljeni konstitutivni narodi, 
dva Bo{njaka, dva Srbina i dva Hrvata i jedan iz reda ostalih."Dosada{nji st. 3, 4. i 5. postaju 5., 6. i 7.    

Dosada{nji st. 4, 5. i 6. postaju st. 5, 6. i 7.   

U novim st. 5. i 7. rije~i: "Povjerenstvo za izbor i imenovanje" zamjenjuju se rije~ima: "Ad hoc povjerenstvo za izbor i 
imenovanje".   

^lanak 3.   

U ~lanku 19.1. u stavku 2. iza rije~i: "Povjerenstva za imenovanje sudaca Suda Bosne i Hercegovine i me|unarodni ~lanovi 
Izbornoga povjerenstva Bosne i Hercegovine (pod zajedni~kim nazivom: Privremeno povjerenstvo za imenovanje) " zamjenjuju se 

rije~ima " Ad hoc povjerenstvo za izbor i imenovanje."   

U stavku 3. rije~i: "Privremeno povjerenstvo za imenovanje" zamjenjuju se rije~ima: "Ad hoc povjerenstvo za izbor i imenovanje".   

U istom stavku rije~i: "Koji koristi Povjerenstvo za imenovanje sudaca Suda Bosne i Hercegovine, u dijelu i u mjeri u kojoj je 
primjenjiv" zamjenjuju se rije~ima: "koji je usvojilo Izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine sukladno ~lanku 2.5.stavak 
2.ovoga zakona."   

^lanak 4.   



Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu`benom glasniku BiH", slu`benim glasilima entiteta i "Slu`benom 
glasniku Br~ko Distrikta", a primjenjivat }e se i na zastupnike izabrane na Op}im izborima 5. listopada 2002.   

 

PS BiH broj 4/04 
28. sije~nja 2004. godine 
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