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главног тужиоца, предсједника Суда БиХ или
свједока, односно блиског лица.
Члан 19.
(Потраживања/захтјеви према трећим странама)
(1) Мјере из чл. 10. и 13. овог закона предузете у складу
са овим законом не утичу на потраживања лица
укљученог у програм према трећим странама.
(2) С циљем остваривања својих права, лице укључено у
програм може именовати пуномоћника који ће га
заступати уз претходну сагласност Одјељења.
(3) У случају да лице укључено у програм има
потраживања према јавним службама, Одјељење
обавјештава ове службе и доставља податке
релевантне за доношење одлуке о потраживању.
Члан 20.
(Потраживања трећих страна)
На потраживања трећих страна од свједока, односно
блиског лица под заштитом не утичу мјере предузете у
складу с овим законом. Свједок, односно блиско лице, које
је у поступку доношења Одлуке о укључивању или се
налази у програму заштите, дужно је да о овим
потраживањима обавијести Одјељење.
Члан 21.
(Додатна средства која додјељује Одјељење)
Одјељење може додијелити додатна средства само ако
је то неопходно за заштиту и адекватну помоћ за свједока,
односно блиског лица. Поврат додатних средстава врши се
само у случају да су она одобрена на основу намјерно
достављене неистините информације.
Члан 22.
(Заштита свједока у другим судским поступцима)
(1) Свједок и блиско лице које је учествовало у правним
пословима, до добијања промијењеног идентета по
основу програма свједока, даје информације само о
свом изворном идентитету.
(2) Свједок, односно блиско лице укључено у програм
које треба да буде испитано у оквиру неког другог
поступка након добијања новог идентитета даје
информације само о свом новом (промијењеном)
идентитету, о чему је дужан да без одгађања
обавијести Одјељење.
Члан 23.
(Међународна сарадња)
(1) Међународна сарадња у примјени програма остварује
се на основу права и обавеза које је Босна и
Херцеговина
преузела
закључивањем
мултилатералних и билатералних споразума, те на
основу узајамности и потписаног оперативног
споразума.
(2) Под условима из става (1) овог члана Одјељење:
а) подноси молбу другој држави за прихват
свједока, односно блиских лица, те примјену
мјера предвиђених овим законом;
б) поступа по молби друге државе за прихват
заштићеног лица и примјену мјера заштите у
Босни и Херцеговини.
(3) Страни држављанин којем се у складу са одредбама
става (1) овог члана обезбјеђује заштита може бити
протјеран из Босне и Херцеговине само уз одобрење
Одјељења.
(4) Одјељење без одгађања обавјештава надлежне органе
о почетку и обустављању програма за страног
држављанина.

Ponedjeljak, 12. 5. 2014.

Члан 24.
(Подношење извјештаја Комисије и Одјељења)
(1) Комисија подноси годишњи извјештај о раду о
генералним активностима Савјету министара Босне и
Херцеговине.
(2) Одјељење подноси годишњи извјештај о раду о
генералним активностима Одјељења директору
СИПА-е и министру безбједности Босне и
Херцеговине.
(3) Одјељење доставља извјештај о раду Комисији свака
три мјесеца.
Члан 25.
(Финансирање)
(1) Средства за спровођење овог закона обезбјеђују се
Законом о буџету институција Босне и Херцеговине и
међународних обавеза Босне и Херцеговине, а на
приједлог СИПА-е.
(2) Начелник Одјељења планира годишња средства за
спровођење програма заштите и хитних мјера и
доставља их директору СИПА-е.
(3) Начелник Одјељења одговоран је за одобрена
средства за спровођење програма заштите и хитних
мјера, о чему доставља годишњи финансијски
извјештај директору СИПА-е.
(4) Директор СИПА-е, уз прибављено мишљење
министра безбједности Босне и Херцеговине, доноси
проведбене прописе о начину коришћења средстава из
става (1) овог члана, у року од 60 дана од дана
ступања на снагу овог закона.
Члан 27.
(Престанак важења)
Ступањем на снагу овог закона престаје да важи Закон
о програму заштите свједока у Босни и Херцеговини
("Службени гласник БиХ", број 29/04).
Члан 28.
(Ступање на снагу)
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
Број 01,02-02-1-20/13
29. априла 2014. године
Сарајево
Предсједавајући
Предсједавајући
Представничког дома
Дома народа
Парламентарне
Парламентарне
скупштине БиХ
скупштине БиХ
Др Милорад Живковић, с. р.
Др Драган Човић, с. р.
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Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine,
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 62. sjednici
Predstavničkog doma, održanoj 23. januara 2014. godine i na
37. sjednici Doma naroda, održanoj 29. aprila 2014. godine,
usvojila je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PREKRŠAJIMA
Član 1.
U Zakonu o prekršajima ("Službeni glasnik BiH", br.
41/07 i 18/12), u članu 3. stav (1) tačka g) mijenja se i glasi:
"g) Uručenje poziva poštom je uručenje putem
preporučene pošte na adresu fizičkog lica, koja se
nalazi u Evidenciji prebivališta i boravišta građana
Bosne i Hercegovine, koju u okviru svoje
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nadležnosti vodi Agencija za identifikacione
dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i
Hercegovine ili na registriranu adresu domaćeg
pravnog lica ili predstavništva stranog lica u Bosni i
Hercegovini."
Član 2.
U članu 6. stavu (4) broj "24" zamjenjuje se brojem "72".
Član 3.
U članu 12. riječi: "pravno lice ima sjedište" zamjenjuju
se riječima: "je sjedište domaćeg pravnog lica ili predstavništva
stranog lica u Bosni i Hercegovini".
Član 4.
Iza člana 15. dodaju se novi čl. 15a., 15b., 15c. i 15d., koji
glase:
"Član 15a.
(Prekršajna odgovornost pravnih lica i odgovornih lica u
pravnim licima)
(1) Ovim zakonom uređuje se prekršajna odgovornost
pravnih lica i odgovornih lica u pravnim licima.
(2) Prekršajna odgovornost pravnog lica prestaje prestankom
njegovog postojanja, a u slučaju postojanja njegovog
pravnog sljednika, za prekršaj odgovara njegov sveukupni
pravni sljednik. Ako je sljednika više, sud će utvrditi koji
od njih, s obzirom na prirodu sljedništva, odgovara za
prekršaj.
(3) Odredbe ovog zakona kao i drugih propisa koji se odnose
na prekršajnu odgovornost pravnog lica i u njemu
odgovornih lica primjenjuju se i na s njima izjednačene
subjekte: predstavništva i poslovne jedinice domaćih i
stranih lica, druge subjekte koji nemaju pravnu
sposobnost, ali samostalno nastupaju u pravnom prometu,
te na odgovorna lica u tim subjektima.
Član 15b.
(Osnova odgovornosti pravnog lica i odgovornog lica u
pravnom licu)
(1) Pravno lice i odgovorno lice u pravnom licu prekršajno su
odgovorni za povrede propisa o prekršaju.
(2) Propisom o prekršaju može se za prekršaj propisati
prekršajna odgovornost samo pravnog lica.
(3) Sud će utvrditi prekršajno odgovornim pravno lice i u
slučaju kada se utvrdi postojanje pravnih ili stvarnih
prepreka za utvrđivanje odgovornosti odgovornog lica ili
se ne može utvrditi ko je odgovorno lice.
Član 15c.
(Odgovorno lice)
(1) Odgovorno lice u smislu ovog zakona je fizičko lice koje
vodi poslove pravnog lica ili mu je povjereno obavljanje
određenih poslova iz oblasti djelovanja pravnog lica.
(2) Propisom o prekršaju može se propisati koje odgovorno
lice u pravnom licu odgovara za određeni prekršaj.
(3) Odgovorno lice prekršajno odgovara za počinjeni prekršaj
i u slučaju ako nakon počinjenja prekršaja prestane raditi
u pravnom licu ili ako je nakon počinjenja prekršaja
pravno lice prestalo postojati.
Član 15d.
(Isključenje i ograničenje odgovornosti pravnih lica)
(1) Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine,
Republika Srpska, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine i
kanton ne mogu prekršajno odgovarati.
(2) Jedinice lokalne samouprave odgovaraju za prekršaje koji
su počinjeni radnjama koje ne ulaze u izvršavanje
njihovih javnih ovlaštenja.
(3) Isključenje odgovornosti Bosne i Hercegovine, Federacije
Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko Distrikta
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Bosne i Hercegovine, kantona i jedinica lokalne
samouprave prema st. (1) i (2) ovog člana ne isključuje
mogućnost prekršajne odgovornosti odgovornog lica za
taj prekršaj u organima iz st. (1) i (2) ovog člana."
Član 5.
U članu 19. stav (2) mijenja se i glasi:
"(2) Fizičkom licu može se propisati novčana kazna u
najmanjem iznosu od 30,00 KM, odgovornom licu u
pravnom licu u najmanjem iznosu od 50,00 KM, a
pravnom licu u najmanjem iznosu od 500,00 KM."
Član 6.
U članu 28. stav (1) tačka h) iza riječi "broj" dodaju se
riječi: "za domaća pravna lica, a za strana lica naziv, sjedište i
broj registra ili druge evidencije u državi sjedišta stranog lica, a
ako strano lice ima predstavništvo u Bosni i Hercegovini, broj
upisa u Registar predstavništava stranih lica u Bosni i
Hercegovini".
Član 7.
Naziv člana 42. mijenja se i glasi: "Izvršenje prekršajnih
sankcija i postupak prinudne naplate".
Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:
"(3) Ako pravno lice prestane postojati nakon pravosnažnosti
odluke o prekršaju, prekršajne sankcije izvršit će se u
odnosu na pravnog sljednika. O izvršenju prekršajne
sankcije protiv pravnog sljednika sud će donijeti posebno
rješenje protiv kojeg je dozvoljena žalba. Uložena žalba
odgađa izvršenje rješenja."
U dosadašnjem stavu (3) kојi postaje stav (4) riječi:
"poreskoj upravi" zamjenjuju se riječima: "poreskim
upravama".
Dosadašnji stav (4) postaje stav (5).
Član 8.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
Broj 01,02-02-1-54/13
29. aprila 2014. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Doma naroda
Parlamentarne 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 62. sjednici
Zastupničkog doma održanoj 23. siječnja 2014. godine i na 37.
sjednici Doma naroda održanoj 29. travnja 2014. godine,
usvojila je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
PREKRŠAJIMA
Članak 1.
U Zakonu o prekršajima ("Službeni glasnik BiH", br.
41/07 i 18/12) u članku 3. stavku (1) točka g) mijenja se i glasi:
"g) Uručenje poziva poštom je uručenje putem
preporučene pošte na adresu fizičke osobe koja se
nalazi u evidenciji prebivališta i boravišta građana
Bosne i Hercegovine, koju iz svoje nadležnosti vodi
Agencija za identifikacijske isprave, evidenciju i
razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, ili na
registriranu adresu domaće pravne osobe ili
predstavništva strane osobe u Bosni i Hercegovini."

