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Уторак, 17. 6. 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ

ЗАКОН

О ДОПУНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
У Закону о јавним набавкама Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ", бр. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06,
70/06, 12/09, 60/10 и 87/13), у члану 49а. став (6) на крају
текста тачка се замјењује запетом и додају ријечи: "а до
успостављања филијала надлежност за рјешавање по
жалбама има КРЖ са сједиштем у Сарајеву."
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а објавиће се и у
службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне и
Херцеговине.
Број 01,02-02-1-23/14
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 67. sjednici
Predstavničkog doma, održanoj 28. maja 2014. godine, i na 38.
sjednici Doma naroda, održanoj 6. juna 2014. godine, usvojila je

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
BOSNE I HERCEGOVINE
Član 1.
U Zakonu o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06,
70/06, 12/09, 60/10 i 87/13), u članu 49a. stav (6) na kraju teksta
tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "a do uspostavljanja
ispostava nadležnost za rješavanje po žalbama ima URŽ sa
sjedištem u Sarajevu."
Član 2.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a bit će objavljen i u
službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i
Hercegovine.
Broj 01,02-02-1-23/14
6. juna 2014. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predsjedavajući
Doma naroda
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.
Dr. Milorad Živković, s. r.
Na temelju članka IV.4 a) Ustava Bosne i Hercegovine,
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 67. sjednici
Zastupničkog doma održanoj 28. svibnja 2014. godine i na 38.
sjednici Doma naroda održanoj 6. lipnja 2014. godine, usvojila je
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ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA
BOSNE I HERCEGOVINE
Članak 1.
U Zakonu o javnim nabavama Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06,
70/06, 12/09, 60/10 i 87/13), u članku 49a. u stavku (6) na kraju
teksta točka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "a do
osnivanja podružnica nadležnost za rješavanje po žalbama ima
URŽ sa sjedištem u Sarajevu."
Članak 2.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
"Službenom glasniku BiH", a objavljuje se i u službenim
glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
Broj 01,02-02-1-23/14
6. lipnja 2014. godine
Sarajevo
Predsjedatelj
Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Milorad Živković, v. r.
Dr. Dragan Čović, v. r.
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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

ЗАКОН

О СПРЕЧАВАЊУ ПРАЊА НОВЦА И
ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИСТИЧКИХ АКТИВНОСТИ
ГЛАВА I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет Закона)
Овим законом прописују се:
а) мјере, радње и поступци у финансијском и
нефинансијском сектору које се предузимају с
циљем спречавања и откривања прања новца и
финансирања теористичких активности;
б) обвезници спровођења мјера, радњи и поступака
који су дужни да поступају по овом закону;
ц) надзор над обвезницима у спровођењу мјера,
радњи и поступака у финансијском и
нефинансијском пословању, који се предузима
ради спречавања прања новца и финансирања
терористичких активности;
д) задаци и надлежности Финансијско-обавјештајног
одјељења Државне агенције за истраге и заштиту
(у даљем тексту: ФОО);
е) међуинституционална сарадња надлежних органа
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: БиХ),
Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту:
ФБиХ), Републике Српске (у даљем тексту: РС),
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: БДБиХ) и осталих нивоа државне
организације Босне и Херцеговине у спречавању
прања новца и финансирања терористичких
активности;
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