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ИСПРАВКА 
ЗАКОНА О ИГРАМА НА СРЕЋУ 

(објављеног на српском језику) 

У члану 3. у тачки 10) у петом реду ријеч: "трренте" 
замијенити ријечју: "тренте"; у шестом реду ријеч: "холден" 
замијенити ријечју: "холдем". 

У члану 7. ставу 3. тачки 1) ријечи: "и 120. став 1.)" 
замијенити ријечима: "и 119. став 1.)"; у тачки 3) ријечи: "члан 
92. став 1. тач. 1. и 2.)" замијенити ријечима: "члан 91. став 1. 
тач. 1. и 2.)"; у тачки 4) ријечи: "члан 107. ст. 1. и 2.)" 
замијенити ријечима: "члан 106. ст. 1. и 2.)"; у тачки 5) ријечи: 
"члан 118. ст. 1. и 2.)" замијенити ријечима: "члан 117. ст. 1. и 
2.)"; у тачки 6) ријечи: "93.став 3; 108. став 2. и 120. став 2.)" 
замијенити ријечима: "92. став 3; 107. став 2. и 119. став 2.)". 

У члану 52. у ставу 5. ријечи: "из става 1. тач. 1. до 3. 
овог члана," замијенити ријечима: "из става 4. тач. 1. до 3. 
овог члана,". 

У члану 68. ставу 1. тачки 14) ријечи: "101. став 3. овог 
закона," замијенити ријечима: "100. став 3. овог закона,". 

У члану 89. ставу 3. тачки 3) у четвртом реду ријечи: 
"члана 94. овог закона" замијенити ријечима: "члана 93. овог 
закона", а у петом реду ријечи: "члана 92. овог закона," 
замијенити ријечима: "члана 91. овог закона,"; у тачки 4) 
ријечи: "чланом 94. овог закона," замијенити ријечима: 
"чланом 93. овог закона,". 

У члану 90. ставу 2. у тачки 3) ријечи: "из члана 92. став 
1. тач. 3. и 4. овог закона" замијенити ријечима: "из члана 91. 
став 1. тач. 3. и 4. овог закона". 

У члану 92. ријечи: "из члана 92. овог закона" 
замијенити ријечима: "из члана 91. овог закона". 

У члану 93. у ставу 2. у трећем реду ријечи: "из члана 90. 
овог закона" замијенити ријечима: "из члана 89. овог закона". 

У члану 95. у ставу 4. ријечи: "из члана 101. овог 
закона" замијенити ријечима: "из члана 100. овог закона". 

У члану 96. у првом реду ријечи: "из члана 95. овог 
закона" замијенити ријечима: "из члана 94. овог закона". 

У члану 102. став 3. ријечи: "из члана 95. став 1. тачка 
2." замијенити ријечима: "из члана 94. став 1. тачка 2.". 

У члану 104. у ставу 1. у првом реду ријечи: "из члана 
104. став 1. овог закона" замијенити ријечима: "из члана 103. 
став 1. овог закона"; у ставу 1. тачки 3) ријечи: "из члана 106. 
овог закона" замијенити ријечима: " из члана 105. овог 
закона"; у ставу 1. тачки 5) у трећем реду ријечи: "из члана 
106. и 107. овог закона" замијенити ријечима: "из члана 105. 
и 106. овог закона"; у ставу 1. тачки 13) ријечи: " из члана 
101. став 3. овог закона" замијенити ријечима: "из члана 100. 
став 3. овог закона". 

У члану 106. у ставу 1. у трећем реду, ријечи: "из члана 
95. став 1. тачка 2. замијенити ријечима: "из члана 94. став 1. 
тачка 2.". 

у члану 107. у ставу 1. ријечи: "из члана 107. овог 
закона, приређивачи из члана 95. став 1. тачка 2. овог закона" 
замијенити ријечима: "из члана 106. овог закона, приређивачи 
из члана 94. став 1. тачка 2. овог закона"; у ставу 6. у другом 
реду ријечи: "из члана 105. овог закона," замијенити 
ријечима: "из члана 104. овог закона,". 

У члану 108. у ставу 1. утрећем реду ријечи: "и 110. овог 
закона," замијенити ријечима: "и 109. овог закона,". 

у члану 109. у ставу 2. у петом реду ријечи: "из члана 75. 
став 1. тачка 2. овог закона" замијенити ријечима: "из члана 
76. став 1. тачка 2. овог закона". 

у члану 110. у ставу 2. у првом реду ријечи: "из члана 
110.," замијенити ријечима: "из члана109.,". 

у члану 115. у ставу 2. у другом реду ријечи: "из члана 
110. овог закона," замијенити ријечима: "из члана 109. овог 
закона,". 

У члану 116. у ставу 1. у четвртом реду ријечи: "са 
чланом 90. овог закона." замијенити ријечима: "са чланом 89. 
овог закона."; у ставу 3. у трећем реду ријечи: "из члана 115. 
став 5. овог закона." замијенити ријечима: "из члана 114. став 
5. овог закона."; у ставу 4. у тачки 10) ријечи: "са чланом 119. 
став 2. овог закона" замијенити ријечима: "са чланом 118. 
став 2. овог закона". 

У члану 117. у ставу 1. у другом реду ријечи: "из члана 
110. став 2. овог закона" замијенити ријечима: "из члана 109. 
став 2. овог закона". 

У члану 118. у ставу 1. у првом реду и у ставу 2. у 
четвртом реду, ријечи: "из члана 110. став 2. овог закона," 
замијенити ријечима: "из члана 109. став 2. овог закона."; 

У члану 125. у ставу 1. у првом реду ријечи: "из члана 
124. овог закона," замијенити ријечима: "из члана 123. овог 
закона,". 

У члану 129. став 1. тачка 12) у четвртом реду бројеве: 
"89. и 98.)," замијенити бројевима: "88. и 97.),"; у тачки 13) у 
другом реду ријечи:" до 94.), "замијенити ријечима: "до 93.)"; 
у тачки 14) у четвртом реду број "103.)," замијенити бројем 
"102.),"; у тачки 15) у другом реду ријечи: "(чл. 95. до 108.)," 
замијенити ријечима: "(чл. 94. до 107.),"; у тачки 16) у другом 
реду ријечи: "(члан 101.), "замијенити ријечима: "(члан 100),"; 
у тачки 17) у четвртом реду ријечи: "(члан 102.)," замијенити 
ријечима: "(члан 101.),"; у тачки 18) у четвртом реду ријечи: 
"(члан 109.)," замијенити ријечима: "(члан 108.)," у тачки 19) 
ријечи: "(чл. 110. до 120.)," замијенити ријечима: "(чл. 109. до 
119.)," и у тачки 20) у другом реду ријечи: "(чл. 121. до 123.)." 
замијенити ријечима: "(чл. 120. до 122.)." 

У члану 130. у ставу 1. тачки 2) ријечи: "(члан 111.)" 
замијенити ријечима: "(члан 110.)"; у тачки 3) ријечи: "(члан 
100.)" замијенити ријечима: "(члан 99.)"; и у тачки 4) ријечи: 
"(члан 127. и 128.)". замијенити ријечима: "(члан 126. и 127.)". 

У члану 131. у ставу 1. тачки 1) ријечи: "и члан 120.), 
"замијенити ријечима: "и члан 119.)", а у тачки 2) у четвртом 
реду умјесто бројева: " 93. став 3; 108. став 2. и 120. став 2.)." 
требају стајати бројеви: "92. став 3; 107. став 2. и 119. став 2.)." 

У члану 132. у ставу 1. у трећем реду ријечи:" и 110. 
овог закона. "замијенити ријечима: " и 109. овог закона.". 

Секретар 
Дома народа 

Парламента Федерације БиХ 
Измир Хаџиавдић, с. р.

В. д. секретара 
Представничког дома 

Парламента Федерације БиХ 
Данијела Чегар, с. р.

 
 

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 

ISPRAVKA 
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.)". 
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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". 

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, pri-
ređivači iz člana 95. stav 1. tačka 2. ovog zakona" zamijeniti riječi-
ma: "iz člana 106. ovog zakona, priređivači iz člana 94. stav 1. tač-
ka 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,". 

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.)," zamijeniti 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, s. r.

V. d. sekretara 
Predstavničkog doma 

Parlamenta Federacije BiH 
Daniela Čegar, s. r.
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