Број 47 - Страна 14

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

ЗАКОН

О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРАВОБРАНИЛАШТВУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
У Закону о Правобранилаштву Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ", бр. 8/02, 10/02, 44/04 и 102/09) у
члану 13. став 6. тачка се замјењује зарезом и додају ријечи:
"и пред арбитражом која је предвиђена чланом VIII Споразума између држава чланица Сјеверноатлантског уговора о
правном положају њихових снага, односно Споразума
између држава чланица Сјеверноатлантског уговора и
осталих држава које учествују у Партнерству за мир о
правном положају њихових снага (PfP/NATO SOFA)."
У ставу 20. на крају се додаје нова реченица која гласи:
"Ако се не постигне сагласност у мишљењу или ако субјекат
који је заступан не одговори у одређеном року, коначну
одлуку доноси Колегијум Правобранилаштва и о томе
обавјештава субјекaт којег заступа."
Члан 2.
Ступање на снагу
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Број 01,02-02-1-3/14
6. јуна 2014. године
Сарајево
Предсједавајући
Предсједавајући
Дома народа
Представничког дома
Парламентарне
Парламентарне
скупштине БиХ
скупштине БиХ
Др Драган Човић, с. р.
Др Милорад Живковић, с. р.
Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine,
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici
Predstavničkog doma, održanoj 15. aprila 2014. godine, i na 38.
sjednici Doma naroda, održanoj 6. juna 2014. godine, usvojila je

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOBRANILAŠTVU
BOSNE I HERCEGOVINE
Član 1.
U Zakonu o Pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 8/02, 10/02, 44/04 i 102/09) u članu
13. stav 6. tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "i pred
arbitražom koja je predviđena članom VIII. Sporazuma između
država članica Sjevernoatlantskog ugovora o pravnom položaju
njihovih snaga, odnosno Sporazuma između država članica
Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje učestvuju u
Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga
(PfP/NATO SOFA)."
U stavu 20. na kraju se dodaje nova rečenica koja glasi:
"Ako se ne postigne saglasnost u mišljenju ili ako subjekat koji je
zastupan ne odgovori u određenom roku, konačnu odluku donosi
Kolegij Pravobranilaštva i o tome obavještava subjekat kojeg
zastupa."

Уторак, 17. 6. 2014.

Član 2.
Stupanje na snagu
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Brој 01,02-02-1-3/14
6. juna 2014. godine
Sarajevo
Predsјedаvajući
Predsjedavajući
Prеdstavničkоg dоmа
Doma naroda
Pаrlamentarnе skupštine BiH
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Milorad Živković, s. r.
Dr. Dragan Čović, s. r.
Na temelju članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine,
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 65. sjednici
Zastupničkog doma, održanoj 15. travnja 2014. godine, i na 38.
sjednici Doma naroda, održanoj 6. lipnja 2014. godine, usvojila je

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O PRAVOBRANITELJSTVU
BOSNE I HERCEGOVINE
Članak 1.
U Zakonu o Pravobraniteljstvu Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 8/02, 10/02, 44/04 i 102/09) u
članku 13. stavku 6. točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi:
"i pred arbitražom koja je predviđena člankom VIII. Sporazuma
između država članica Sjevernoatlantskog ugovora o pravnom
položaju njihovih snaga, odnosno Sporazuma između država
članica Sjevernoatlantskog ugovora i ostalih država koje
sudjeluju u Partnerstvu za mir o pravnom položaju njihovih snaga
(PfP/NATO SOFA)".
U stavku 20. na kraju se dodaje nova rečenica koja glasi:
"Ako se ne postigne suglasnost u mišljenju ili ako subjekt koji je
zastupan ne odgovori u određenom roku, konačnu odluku donosi
Kolegij Pravobraniteljstva i o tome obavještava subjekt koji
zastupa".
Članak 2.
Stupanje na snagu
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
"Službenom glasniku BiH".
Brој 01,02-02-1-3/14
6. lipnja 2014. godine
Sarajevo
Predsјedаtelj
Prеdsјеdаtelj
Zastupničkog dоmа
Domа narodа
Pаrlamentarnе skupštine BiH
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Milorad Živković, v. r.
Dr. Dragan Čović, v. r.

757

На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине,
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 67.
сједници Представничког дома, одржаној 28. маја 2014.
године и на 38. сједници Дома народа, одржаној 6. јуна 2014.
године, усвојила је

