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Po  izvršenom sravnjivanju  s izvornim tekstom utvrđeno  je da su se u Zakonu o 

igrama na sreću („Službene novine Federacije BiH“, broj: 48/15) potkrale niže 

navedene štamparske greške, pa se na osnovu člana  200. Poslovnika o radu  Doma 

naroda Parlamenta Federacije BiH  i člana 203. Poslovnika  Predstavničkog doma 

Parlamenta Federacije BiH  daje  

I S P R A V K A  

ZAKONA 

 O IGRAMA NA SREĆU  

(objavljenog na bosanskom jeziku) 

U članu 3. u  tački 10) u  petom redu  riječ: “trrente“  zamijeniti riječju: „trente“; u 

šestom redu  riječ: “holden“  zamijeniti riječju: “ holdem“. 

U članu 7. stavu  3. tački  1)  riječi: „ i 120.stav 1.)“  zamijeniti riječima: „ i 119.stav 

1.)“; u  tački  3) riječi: „član 92 .stav 1. tač .1. i 2.) „ zamijeniti riječima:“član 91. stav 1. 

tač.1. i 2.) „; u tački  4)  riječi: „član 107. st.1. i 2.)“  zamijeniti riječima : „član 106.st.1. 

i 2. )„; u  tački  5) riječi: „član 118 .st.1. i 2.) „ zamijeniti riječima: “član 117. st.1. i 2. 

)„;u  tački 6)  riječi: “ 93.stav 3; 108 .stav 2. i 120. stav 2.) “  zamijeniti riječima : 

„92.stav 3; 107 .stav 2. i 119. stav 2.)“ .  

U članu 52.  stavu 5. riječi: “ iz stava 1. tač. 1.do 3. ovog člana, “   zamijeniti riječima:“ 

iz stava 4. tač.1. do 3. ovog člana,“ 

U članu 68. stavu  1. tački 14)  riječi:“ 101.stav 3. ovog zakona, “  zamijeniti riječima: 

“100.stav 3.ovog zakona,“. 

U članu 89. stavu 3.  tački  3) u trećem redu riječi : „član 94. ovog zakona “ zamijeniti 

riječima: „član 93.ovog zakona“, a u  petom redu riječi:“člana  92. ovog zakona,“ 

zamijeniti riječima : “člana  91. ovog zakona,“; u tački 4)   riječi: „ članom 94. ovog 

zakona, “ zamijeniti riječima : „članom 93.ovog zakona,“. 

U članu 90. stavu 2. u tački  3)  riječi: „iz člana 92. stav 1. tač. 3. i 4. ovog zakona“ 

zamijeniti riječima:“  iz člana 91. stav  1. tač. 3. i 4. ovog zakona“. 

U članu 92. riječi : „iz člana 92.  ovog zakona“  zamijeniti riječima:“  iz člana 91.  ovog 

zakona“. 

U članu 93.  u stavu 2. u trećem redu riječi : „iz člana 90.  ovog zakona“  zamijeniti 

riječima:“  iz člana 89.  ovog zakona“. 

U članu 95.  u stavu 4. riječi : „iz člana 101.  ovog zakona“  zamijeniti riječima: “  iz 

člana 100.  ovog zakona“. 

U članu 96.  u prvom redu  riječi : „iz člana 95.  ovog zakona“  zamijeniti riječima: “  iz 

člana 94.  ovog zakona“. 
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U članu 102.  stav 3.   riječi : „iz člana 95. stav 1. tačka 2.“   zamijeniti riječima: “  iz 

člana 94.  stav 1.tačka 2.“. 

U članu 104. u stavu 1. u prvom redu  riječi : „ iz člana 104. stav 1. ovog zakona“   

zamijeniti riječima: “  iz člana 103. stav 1. ovog zakona“; u stavu 1.   tački 3)  riječi : „ 

iz člana 106.  ovog zakona“   zamijeniti riječima: “  iz člana 105.  ovog zakona“; u 

stavu 1. tački 5)  u trećem redu  riječi : „ iz člana 106. i 107. ovog zakona“   zamijeniti 

riječima: “  iz člana 105. i 106. ovog zakona“; u stavu 1. tački 13)   riječi : „ iz člana 

101. stav  3. ovog zakona“   zamijeniti riječima: “  iz člana 100. stav 3. ovog zakona“. 

U članu 106. u stavu 1. u trećem redu,   riječi : „ iz člana 95. stav 1. tačka 2. “   

zamijeniti riječima: “  iz člana 94. stav 1. tačka 2.“. 

U članu 107. u  stavu 1.  riječi : „ iz člana 107. ovog zakona, priređivači iz člana 

95.stav 1.tačka 2.ovog zakona “    zamijeniti riječima: “  iz člana 106. ovog zakona, 

priređivači iz člana 94.stav 1.tačka 2.ovog zakona “; u stavu 6.  u drugom redu  riječi : 

„ iz člana 105. ovog zakona,“ zamijeniti riječima: “iz člana 104. ovog zakona,“.    

U članu 108. u  stavu  1.  u trećem redu  riječi : „ i 110. ovog zakona,“ zamijeniti 

riječima: “i  109. ovog zakona,“.    

U članu 109. u  stavu  2.  u petom redu  riječi : „ iz člana 75. stav 1.tačka 2. ovog 

zakona“  zamijeniti riječima: “iz  člana 76. stav 1. tačka 2. ovog zakona“.    

U članu 110. u  stavu  2.  u prvom redu   riječi : „ iz člana 110. ,“   zamijeniti riječima: 

“iz  člana 109.,“.    

U članu 115. u  stavu  2.  u drugom redu    riječi : „ iz člana 110. ovog zakona,“   

zamijeniti riječima: “iz  člana 109. ovog zakona,“.    

U članu 116. u  stavu  1.  u četvrtom  redu    riječi : „ sa članom 90. ovog zakona.“   

zamijeniti riječima: “sa članom 89. ovog zakona.“ ;  u  stavu  3.  u trećem  redu    riječi 

: „ iz člana 115. stav 5.ovog zakona.“   zamijeniti riječima: “iz  člana 114.stav 5. ovog 

zakona.“;  u  stavu  4. u tački 10)  riječi : „ sa članom 119. stav 2. ovog zakona“   

zamijeniti riječima: “sa članom 118. stav 2. ovog zakona“.    

U članu 117. u stavu 1. u drugom redu riječi: „iz člana 110. stav 2. ovog zakona“  

zamijeniti riječima: „ iz člana 109. stav 2. ovog zakona“. 

U članu 118. u stavu 1.  u prvom redu  i u stavu 2. u četvrtom redu, riječi :“iz člana 

110.stav 2. ovog zakona,“  zamijeniti riječima: “iz člana 109. stav 2. ovog zakona.“ ;  

U članu 125. u stavu 1. u prvom redu riječi: “iz člana 124. ovog zakona,“  zamijeniti 

riječima: “iz člana 123. ovog zakona,“ . 
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U članu 129. stav 1. tačka 12)  u četvrtom  redu brojeve: “ 89. i 98.),“ zamijeniti 

brojevima: “88. i 97. ),“; u tački 13) u drugom redu riječi:“ do 94.), „ zamijeniti 

riječima:“ do 93.)“; u tački 14)  u četvrtom redu  broj “103.),“ zamjeniti brojem „102.),“; 

u tački 15)  u drugom redu riječi.“(čl.95. do 108.), „ zamijeniti riječima:“ (čl.94. do 

107.),“ ; u tački 16) u drugom redu riječi:“ (član 101.) ,“ zamijeniti riječima.“(član 100),“ 

; u tački 17)  u četvrtom redu  riječi: “(član 102.), „ zamijeniti riječima:“(član 101.),“; u 

tački 18)   u četvrtom redu  riječi:“(član 109.), „ zamijeniti riječima: „ (član 108.),“ u 

tački 19)  riječi:“(čl.110. do 120.),“  zamijeniti riječima:“( čl.109. do 119.),“ i u tački 20) 

u drugom redu  riječi:“( čl.121. do 123. ).“  zamijeniti riječima:“( čl.120.do 122.).“ 

U članu 130. u stavu 1.  tački  2) riječi: “( član 111.) „ zamijeniti riječima :“(član 110.)“; 

u tački 3) riječi:“(član 100.)“ zamijeniti riječima: „( član 99.)“;  i u tački  4) riječi:“ (član 

127. i 128. )“. zamijeniti riječima:“ (član 126. i 127.)“. 

 U članu 131. u stavu 1. tački 1)  riječi:“ i član 120.),“ zamijeniti riječima: „ i član 

119.)“,  a u tački 2) u četvrtom redu umjesto brojeva:“  93.stav 3; 108.stav 2. i 

120.stav 2. ).“ trebaju stajati brojevi: „ 92.stav 3;107.stav 2. i 119.stav 2.).“ 

U članu 132. u  stavu 1. u trećem redu  riječi :“ i 110.ovog zakona. „zamijeniti 

riječima: „ i 109. ovog zakona.“. 

sekretar 
Doma naroda 

Parlamenta Federacije BiH 
 

Izmir Hadžiavdić 

v.d.sekretara 
Predstavničkog doma 

Parlamenta Federacije BiH 
 

Daniela Čegar 
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