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SLUŽBENI GLASNIK BiH

(4)

Mjesečna naknada za rad u upravnim odborima, nadzornim
i drugim radnim tijelima može maksimalno iznositi do
visine osnovice za obračun plaće zaposlenim u
institucijama Bosne i Hercegovine.
(5) Ukupna godišnja naknada članu upravnog odbora,
nadzornog i drugog radnog tijela može maksimalno iznositi
do visine 12 mjesečnih naknada utvrđenih u stavku (4)
ovoga članka i ne može se premašiti niti sudjelovanjem u
radu više i/ili različitih radnih tijela."
Članak 2.
Iza članka 57. dodaje se novi članak 57a., koji glasi:
"Članak 57a.
Institucije Bosne i Hercegovine dužne su uskladiti svoje
podzakonske akte s člankom 39. ovoga Zakona u roku od 90
dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona."
Članak 3.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
"Službenom glasniku BiH".
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На основу члана IV 4 а) Устава Босне и Херцеговине,
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 17.
сједници Представничког дома, одржаној 16. септембра
2015. године, и на 11. сједници Дома народа, одржаној 10.
новембра 2015. године, усвојила је

ЗАКОН

О ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПЛАТАМА И
НАКНАДАМА У ИНСТИТУЦИЈАМА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
У Закону о платама и накнадама у институцијама Босне
и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 50/08, 35/09,
75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13 и 75/15) у члану 39.
иза става (2) додају се нови ст. (3), (4) и (5) који гласе:
"(3) Чланови управних одбора, надзорних и других радних
тијела, који су запослени у институцијама које се
финансирају из буџета институција БиХ, Федерације
БиХ, Републике Српске, Брчко Дистрикта БиХ и
кантона, изузимајући високошколске установе, немају
право на накнаду за рад у таквим тијелима који
обављају током радног времена.
(4) Мјесечна накнада за рад у управним одборима,
надзорним и другим радним тијелима може износити
максимално до висине основице за обрачун плате
запосленим у институцијама Босне и Херцеговине.
(5) Укупна годишња накнада члану управног одбора,
надзорног и другог радног тијела може износити
максимално до висине 12 мјесечних накнада утврђених
у ставу (4) овог члана и она се не може прекорачити
нити учешћем у раду више и/или различитих радних
тијела."
Члан 2.
Иза члана 57. додаје се нови члан 57а. који гласи:

Utorak, 17. 11. 2015.

"Члан 57а.
Институције Босне и Херцеговине дужне су да ускладе
своје подзаконске акте са чланом 39. овог закона у року од
90 дана од дана ступања на снагу овог закона."
Члан 3.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеном гласнику БиХ".
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Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine,
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 19. sjednici
Predstavničkog doma, održanoj 28. oktobra 2015. godine, i na 11.
sjednici Doma naroda, održanoj 10. novembra 2015. godine,
usvojila je

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA
U BOSNI I HERCEGOVINI
Član 1.
U Zakonu o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini
("Službeni glasnik BiH", broj 25/06) iza člana 52. dodaje se novi
član 52a. koji glasi:
"Član 52a.
Ugovori o kreditu iz člana 52. ovog zakona ne smiju
sadržavati odredbu o indeksiranoj valutnoj klauzuli u stranoj
valuti, osim u eurima."
Član 2.
U članu 127. u stavu (1) iza tačke m) dodaje se nova tačka
n) koja glasi:
"n) zaključi s potrošačem ugovor o kreditu koji sadrži
odredbu o indeksiranoj valutnoj klauzuli u stranoj
valuti, osim u eurima (član 52a. ovog zakona);"
Dosadašnje tač. n), o), p), r), s), t), u) i v) postaju tač. o), p),
r), s), t), u), v) i z).
Član 3.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".
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Temeljem članka IV.4.a) Ustava Bosne i Hercegovine,
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 19. sjednici
Zastupničkog doma, održanoj 28. listopada 2015. godine, i na 11.
sjednici Doma naroda, održanoj 10. studenog 2015. godine,
usvojila je

