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Чланом IV.Б.3.7.ц) (I) Устава Федерације Босне и 

Херцеговине прописано је Премијер Федерације Босне 

и Херцеговине одговоран да „проводи политику и 

извршава законе федералне власти уз обавезу да се 

брине о проведби судских одлука судова Федерације.“ 

 

Чланом IV.Ц.3.12. Устава Федерације Босне и 

Херцеговине прописано је да су одлуке Уставног суда 

Федерације коначне и  обавезујуће, а чл. 40. и 41. 

Закона о поступку пред Уставним судом Федерације 

Босне и Херцеговине регулирају правне посљедице 

донесених одлука. 

 

Чланом 61. Пословника Уставног суда Федерације 

Босне и Херцеговине прописано је да су одлуке Суда 

коначне и обавезујуће, да су тијела власти у 

Федерацији Босне и Херцеговине, у оквиру својих 

надлежности утврђених Уставом и законом, дужна 

проводити одлуке Суда, те да Уставни суд Федерације 

у случају непоступања, односно кашњења у изврша-

вању или обавјештавању Суда о предузетим мјерама, 

доноси рјешење којим се утврђује да одлука Суда није 

извршена и доставља га надлежном тужилаштву, 

односно другом органу надлежном за извршење којег 

одреди Суд.  

 

Полазећи од споменутих одредница, а након увида 

у податке које је доставио Премијер Федерације Босне 

и Херцеговине, Уставни суд Федерације је утврдио да 

Пресуда овог Суда број: У-55/14 од 17.10.2015. године 

није извршена.  

 

Стога је Уставни суд Федерације сукладно  споме-

нутим одредницама одлучио као у изреци овог 

рјешења.  

 

Ово рјешење Уставни суд Федерације донио је 

једногласно у саставу: Весна Будимир, предсједница 

Суда, Мирјана Чучковић, др сц.  Шахбаз Џихановић, 

Александра Мартиновић,  проф. др Един Муминовић, 

др сц. Ката Сењак и Младен Срдић, судије Суда. 

 

 

Број: У-55/14 

Сарајево, 20.12.2017. године 

 

 

Предсједница 

Уставног суда Федерације 

Босне и Херцеговине 

 

Весна Будимир, c.p. 

.............................................................................................. 

 

 

S K U P Š T I N A 
 

107. 

 

Na osnovu ĉlana 37. stav 1. taĉka f) Ustava Zeniĉko-

dobojskog kantona, Skupština Zeniĉko-dobojskog kantona 

na 58. sjednici, odrţanoj dana 11.04.2018. godine,              

d o n o s i:  

 

 

ZAKON  

O IZMJENAMA ZAKONA O VISOKOM 

OBRAZOVANJU 

 

 

Ĉlan 1. 

(Izmjene ĉlana 31.) 

(1) U Zakonu o visokom obrazovanju („Sluţbene novine 

Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 

4/15), u ĉlanu 31. stav (1) rijeĉi: „godinu dana“ 

zamjenjuju se rijeĉima „šest (6) mjeseci“. 

 

(2) U stavu (3) rijeĉi: „ĉetiri godine“ zamjenjuju se 

rijeĉima „pet godina“. 

 

Ĉlan 2. 

(Stupanje na snagu) 

 

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog 

kantona“. 

 

 

 

Broj: 01-02-6229/18                      PREDSJEDAVAJUĆI 

Datum: 11.04.2018. godine 

Zenica                                              Jasmin Duvnjak. s.r 

.............................................................................................. 

 

108. 

 

Na osnovu ĉlana 37. stav 1. taĉka f) Ustava Zeniĉko-

dobojskog kantona, a u vezi sa ĉlanom 25. Zakona o 

visokom obrazovanju („Sluţbene novine Zeniĉko-

dobojskog kantona”, broj: 6/09, 9/13, 13/13 i 4/15), 

Skupština Zeniĉko-dobojskog kantona, na 58. sjednici, 

odrţanoj dana 11.04.2018. godine, d o n o s i: 

 

 

  


