
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVLJANSTVU BOSNE I HERCEGOVINE   

Članak 1.   

U Zakonu o državljanstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 4/97, 13/99, 41/02, 6/03, 14/03 i 82/05), 

članak 40. mijenja se i glasi:   

"Članak 40.   

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) dužno je, sukladno ovome 

Zakonu, provesti reviziju statusa osoba naturaliziranih nakon 6. travnja 1992. godine a prije 1. siječnja 2006. 

godine".   

Članak 2.   

U članku 41. stavak 1. mijenja se i glasi:   

"1.    Ministarstvo razmatra status osoba koje su stekle državljanstvo naturalizacijom, a koje prethodno nisu imale 

dodijeljen jedinstveni matični broj (JMB) ili kojima je na području Bosne i Hercegovine dodijeljen novi jedinstveni 

matični broj (JMB) državljana BiH u razdoblju nakon 6. travnja 1992. godine a prije 1. siječnja 2006. godine. S tim 

ciljem Ministarstvo razmatra informacije koje pružaju osobe o kojima se radi, kao i informacije prikupljene po 

službenoj dužnosti".   

U st. 2. i 3. riječ "Povjerenstvo", u odgovarajućem padežu, zamjenjuje se riječju "Ministarstvo", u odgovarajućem 

padežu.   

U stavku 4. riječ "Povjerenstvo" zamjenjuje se riječju "Ministarstvo", a u točki d) ovoga stavka riječi: "alineja 2. i 3." 

zamjenjuju se riječima: "alineje 2, 3, 4, 5. i 6."   

Stavak 5. briše se. Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 5. i 6.   

U dosadašnjem stavku 7, koji postaje stavak 6, riječ "Povjerenstvo" zamjenjuje se riječju "Ministarstvo".   

Stavak 8. briše se.   

Dosadašnji stavak 9, koji postaje stavak 7, mijenja se i glasi:   

"7.    Državljanstvo BiH prestaje danom dostave odluke Ministarstva o njegovom oduzimanju. Ako adresa 

stanovanja ili mjesto prebivališta te osobe nisu poznati ili se ne mogu utvrditi, državljanstvo BiH prestaje danom 

objave obavijesti o odluci Ministarstva u "Službenom glasniku BiH".   

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8, koji glasi:   

"8.    U reviziju izdanih državljanstava ne mogu biti uključeni zaposlenici Ministarstva koji su na bilo koji način 

ranije bili uključeni u proces izdavanja državljanstava koja su predmetom revizije."   

Članak 3.   

U članku 41.a. u stavku 1. riječ "Povjerenstvo" zamjenjuje se riječju "Ministarstvo".   

Stavak 2. mijenja se i glasi:   



"2.    Ministarstvo je dužno okončati postupak revizije i utvr|ivanja statusa naturaliziranih državljana sukladno 

Zakonu najkasnije do 1. o`ujka 2012. godine".   

Stavak 3. mijenja se i glasi:   

"3.    Sva arhiva i neriješeni spisi koji se odnose na reviziju statusa osoba iz članka 40. ovoga Zakona bit će predani 

Ministarstvu".   

Članak 4.   

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".   
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