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SLUŽBENI GLASNIK BiH

Utorak, 6.3.2012.

ЗАКОН

ZAKON

О ДОПУНИ ЗАКОНА О СУКОБУ ИНТЕРЕСА У
ИНСТИТУЦИЈАМА ВЛАСТИ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
У Закону о сукобу интереса у институцијама власти
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 16/02,
14/03, 12/04 и 63/08), иза члана 6. (Владина улагања у приватна предузећа) додаје се члан 6а, који гласи:
"Члан 6а.
(Чланство у скупштинама предузећа)
Члановима скупштине у смислу одредаба члана 4. став
(1), члана 5. став (1) и члана 6. став (2) овог закона сматрају се дионичари који су власници више од 1% капитала
предузећа."
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".

O DOPUNI ZAKONA O PREKRŠAJIMA
Članak 1.
U Zakonu o prekršajima ("Službeni glasnik BiH", broj
41/07) u članku 44. iza stavka (1) dodaje se stavak (2) koji glasi:
"(2) Iznimno od stavka (1) ovoga članka, novčane kazne i
sredstva pribavljena prodajom oduzetih predmeta, za
prekršaje iz područja neizravnih poreza koji su propisani zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine, prihod su Jedinstvenog računa za koji je odgovorna Uprava za neizravno oporezivanje."
Članak 2.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
"Službenom glasniku BiH".
Broj 01,02-02-1-26/11
29. veljače 2012. godine
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29. фебруара 2012. године
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Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine,
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 20. sjednici
Predstavničkog doma, održanoj 2. februara 2012. godine, i na
13. sjednici Doma naroda, održanoj 29. februara 2012. godine,
usvojila je

ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O PREKRŠAJIMA
Član 1.
U Zakonu o prekršajima ("Službeni glasnik BiH", broj
41/07) u članu 44. iza stava (1) dodaje se stav (2) koji glasi:
"(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, novčane kazne i
sredstva pribavljena prodajom oduzetih predmeta, za
prekršaje iz oblasti indirektnih poreza koji su propisani zakonima i drugim propisima Bosne i Hercegovine,
prihod su Jedinstvenog računa za koji je odgovorna
Uprava za indirektno oporezivanje."
Član 2.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Broj 01,02-02-1-26/11
29. februara 2012. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Milorad Živković, s. r.
Dr. Dragan Čović, s. r.

На основу члана IV 4. а) Устава Босне и Херцеговине,
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 20.
сједници Представничког дома, одржаној 2. фебруара
2012. године, и на 13. сједници Дома народа, одржаној 29.
фебруара 2012. године, усвојила је

ЗАКОН
О ДОПУНИ ЗАКОНА О ПРЕКРШАЈИМА
Члан 1.
У Закону о прекршајима ("Службени гласник БиХ",
број 41/07) у члану 44. иза става (1) додаје се став (2) који
гласи:
"(2) Изузетно од става (1) овог члана, новчане казне и
средства прибављена продајом одузетих предмета,
за прекршаје из области индиректних пореза који
су прописани законима и другим прописима Босне и Херцеговине, приход су Јединственог рачуна за који је одговорна Управа за индиректно опорезивање."
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Број 01,02-02-1-26/11
29. фебруара 2012. године
Сарајево
Предсједавајући
Предсједавајући
Представничког дома
Дома народа
Парламентарне скупштине БиХ Парламентарне скупштине БиХ
Др Милорад Живковић, с. р.
Др Драган Човић, с. р.
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Na temelju članka IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine,
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 20. sjednici
Zastupničkog doma održanoj 2. veljače 2012. godine i na 13.
sjednici Doma naroda održanoj 29. veljače 2012. godine, usvojila je

Na osnovu člana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine,
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 20. sjednici
Predstavničkog doma, održanoj 2. februara 2012. godine, i na
13. sjednici Doma naroda, održanoj 29. februara 2012. godine,
usvojila je

