
На основу члана ИВ 4. а) Устава Босне и Херцеговине, Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 
сједници Представничког дома, одржаној 8. јуна 2005. године, и на сједници Дома народа, одржаној 5. октобра 
2005. године, усвојила је  

ЗАКОН  

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА ПРИПАДНИКА НАЦИОНАЛНИХ 
МАЊИНА  

Члан 1.  

У ставу (2) члана 2. Закона о заштити права припадника националних мањина ("Службени гласник БиХ", број 
12/03) ријеч "директно" замјењује се ријечју "непосредно".  

Члан 2.  

У члану 6. иза ријечи "омогућава" додаје се запета и ријеч "подстиче".  

Члан 3.  

У ставу (1) члана 10. иза ријечи: "Припадници националних мањина" додаје се запета и ријечи: "њихова 
удружења, институције и други субјекти и видови организовања и дјеловања".  

Став (2) истог члана мијења се и гласи:  

"На организованим манифестацијама, скуповима, уз симболе националних мањина обавезно се истичу и други 
службени симболи (државни, ентитетски, кантонални, градски и општински) у складу са важећим прописима."  

Члан 4.  

У члану 12. ријечи: "апсолутну или релативну" бришу се.  

Члан 5.  

Члан 14. мијења се и гласи:  

"Припадници националне мањине могу учити језик, књижевност, историју и културу и на језику мањине којој 
припадају.  

Образовне власти у БиХ, у оквиру свог образовног програма (предшколског, основног и средњег), обавезне су 
да у школама у којима ученици - припадници једне националне мањине чине најмање једну трећину обезбиједе 
образовање на језику те мањине, а ако чине једну петину, да им омогуће додатну наставу о језику, 
књижевности, историји и култури мањине којој припадају, ако то захтијева већина њихових родитеља.  

Ради остваривања права из претходног става, надлежне образовне власти обавезне су да обезбиједе финансијска 
средства за оспособљавање наставника који ће изводити наставу на језику националне мањине, простор и друге 
услове за извођење допунске наставе, као и штампање уџбеника на језицима националних мањина. "  

Члан 6.  

Став (1) члана 16. мијења се и гласи:  

"Радио и телевизијске станице које остварују улогу јавног сервиса/службе, а чији су оснивачи Босна и 
Херцеговина, ентитети, кантони, градови и општине, обавезне су да у својим програмским шемама предвиде 
посебне емисије за припаднике националних мањина, а могу обезбиједити и друге садржаје на језицима 
мањина, као и емисије на службеним језицима о припадницима националних мањина у Босни и Херцеговини."  

Члан 7.  

У ставу (3) члана 17. ријечи: "споменика културе и традиције у БиХ и ентитетима" замјењују се ријечима: 
"културно-историјског и градитељског насљеђа у БиХ и ентитетима".  

Члан 8.  

Члан 18. мијења се и гласи:  



"Припадници националних мањина из члана 3. овог закона имају право на запослење у органима управе и 
другим јавним службама на свим нивоима, сразмјерно проценту њиховог учешћа у броју становништва према 
посљедњем попису у БиХ, у складу са законима који регулишу ово подручје.  

Надлежне власти: држава, ентитети, кантони, општине итд. својим прописима могу привремено утврдити и 
веће квоте за запошљавање припадника националних мањина, те предузимати и друге одговарајуће мјере за 
постизање брже и потпуније равноправности припадника националних мањина."  

Члан 9.  

У члану 19. ријечи: "и другим јавним службама" бришу се.  

Члан 10.  

У члану 20. став (3) брише се.  

Члан 11.  

У члану 21. додаје се нови став, као став (2), који гласи:  

"Одлуку о формирању Савјета националних мањина БиХ Парламентарна скупштина БиХ ће донијети у року од 
60 дана од дана ступања на снагу овог закона."  

Члан 12.  

У члану 22. став (2) иза ријечи: "Комисије за људска права" додају се ријечи: "и других комисија и радних 
тијела".  

Члан 13.  

У члану 25. ријечи: "На основу кривичних закона ентитета БиХ" бришу се и додаје нови став, као став (2), који 
гласи:  

"Кривично гоњење и санкционисање починилаца дјела из претходног става врши се према одговарајућем 
кривичном или прекршајном законодавству у Босни и Херцеговини."  

Члан 14.  

У члану 26. иза ријечи: "Република Српска, Федерација БиХ" додају се ријечи: "и Брчко Дистрикт".  

Члан 15.  

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