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На основу члана IV 4. д) Устава Босне и Херцеговине,
Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине, на 40.
сједници Дома народа, одржаној 25. јула 2014. године, и на
71. сједници Представничког дома, одржаној 31. јула 2014.
године, донијела је

ОДЛУКУ

Na osnovu člana IV. 4. d) Ustava Bosne i Hercegovine,
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 40. sjednici
Doma naroda, održanoj 25. jula 2014. godine i na 71. sjednici
Predstavničkog doma, održanoj 31. jula 2014. godine, donijela je

ODLUKU

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА РАТИФИКАЦИЈУ
СПОРАЗУМА О ФИНАНСИРАЊУ (ПРОЈЕКАТ
ХИТНОГ ОПОРАВКА ОД ПОПЛАВА) ИЗМЕЂУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И МЕЂУНАРОДНЕ
АСОЦИЈАЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ
I.
Даје се сагласност за ратификацију Споразума о
финансирању (пројекат хитног опоравка од поплава)
између Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за
развој.
II
Одлука ће бити објављена у "Службеном гласнику
БиХ - Међународни уговори".
Број 01,02-05-2-914/14
31. јула 2014. године
Сарајево

I.
Daje se saglasnost za ratifikaciju Sporazuma o
finansiranju (projekat hitnog oporavka od poplava) između
Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj.

Предсједавајући
Представничког дома
Парламентарне скупштине
БиХ
Др Милорад Живковић, с. р.

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Milorad Živković, s. r.

Предсједавајући
Дома народа
Парламентарне скупштине
БиХ
Др Драган Човић, с. р.

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA RATIFIKACIJU
SPORAZUMA O FINANSIRANJU (PROJEKAT HITNOG
OPORAVKA OD POPLAVA) IZMEĐU BOSNE I
HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA
RAZVOJ

II.
Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH Međunarodni ugovori".
Broj 01,02-05-2-914/14
31. jula 2014. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори
SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori

Temeljem članka IV.4.d) Ustava Bosne i Hercegovine,
Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 40. sjednici
Doma naroda, održanoj 25. srpnja 2014. godine i na 71. sjednici
Zastupničkog doma, održanoj 31. srpnja 2014. godine, donijela je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA RATIFICIRANJE
SPORAZUMA O FINANCIRANJU (PROJEKT HITNOG
OPORAVKA OD POPLAVA) IZMEĐU BOSNE I
HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA
RAZVOJ
I.
Daje se suglasnost za ratificiranje Sporazuma o
financiranju (projekt hitnog oporavka od poplava) između
Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj.

Четвртак, 7. 8. 2014.
Četvrtak, 7. 8. 2014.

II.
Odluka se objavljuje u "Službenom glasniku BiH Međunarodni ugovori".
Broj 01,02-05-2-914/14
31. srpnja 2014. godine
Sarajevo
Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Milorad Živković, v. r.

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, v. r.

ПРЕДСЈЕДНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
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На основу члана V 3. д) Устава Босне и Херцеговине и сагласности Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине
(Одлука број: 01,02-05-2-792/14 од 25. јула 2014. године), Предсједништво Босне и Херцеговине на 73. ванредној сједници,
одржаној 01. августа 2014. године, донијело је

ОДЛУКУ

О РАТИФИКАЦИЈИ УГОВОРА БРОЈ 1 О АМАНДМАНУ НА УГОВОР О ГАРАНЦИЈИ (КОЈИ СЕ ОДНОСИ НА
УГОВОР О ЗАЈМУ ЗА ПУТ БАЊА ЛУКА - ДОБОЈ - ФАЗА 1 ПРОЈЕКТА) ПОТПИСАН 26. АПРИЛА 2012.
ГОДИНЕ ИЗМЕЂУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ
Члан 1.
Ратификује се Уговор број 1 о Амандману на Уговор о гаранцији (који се односи на Уговор о зајму за пут Бања Лука Добој - Фаза 1 Пројекта) потписан 26. априла 2012. године између Босне и Херцеговине и Европске банке за обнову и
развој, потписан у Сарајеву, 08. јула 2014. године, на енглеском језику.
Члан 2.
Текст Уговора у преводу гласи:
(Број операције 41370)

УГОВОР БРОЈ 1 О АМАНДМАНУ

на
УГОВОР О ГАРАНЦИЈИ
(који се односи на Уговор о зајму за пут
Бања Лука - Добој - Фаза 1 Пројекта)
потписан 26. априла 2012. године,
између
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
и
ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ
Датум, 8. јули 2014. године,
УГОВОР БРОЈ 1 О АМАНДМАНУ
НА УГОВОР О ГАРАНЦИЈИ ПОТПИСАН
26. априла 2012. године
Овај уговор о амандману потписан 8. јула. 2014.
године, ("Уговор"), закључен је између:
(1) БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ("Давалац гаранције")
и
(2) ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ
("Банка").
С ОБЗИРОМ НА ТО ДА:
(А) Јавно предузеће "Аутопутеви Републике Српске"
Бања Лука ("Зајмопримац") је склопило уговор о

зајму дана 26. априла 2012. године са Банком
("Уговор о зајму"), према којем је Банка прихватила
да одобри зајам Зајмопримцу у износу од 150 милиона
евра, под условима који су наведени или на које се
позива Уговор о зајму;
(Б) Давалац гаранције, склопио је Уговор о гаранцији,
дана 26. априла 2012. године са Банком ("Првобитни
уговор"), у складу са којим се Давалац гаранције
сложио да ће дати гаранцију за обавезе Зајмопримца
по Уговору о зајму; и
(В) Давалац гаранције и Банка желе извршити одређене
измјене Првобитног уговора у складу са и подложно
одредбама овог Уговора,
СТОГА СУ СЕ стране о овоме сложиле како слиједи:
Одјељак 1. Дефиниције и тумачења
(а) Гдје год су коришћени у овом Уговору (укључујући
премабулу), осим ако је другачије наведено или
контекст другачије налаже, изрази дефинисани у
Преамбули имају значења која су им тамо приписана,
а изрази дефинисани у Стандардним условима,
Уговору о зајму и Првобитном уговору имају
значења, која су им тамо приписана.
(б) Све одредбе Стандардних услова Банке од 1. октобра
2007. године, овим се укључују и примјењују на овај
Уговор истом снагом и дјеловањем, као да су у
потпуности овдје наведене.
(в) Првобитни уговор и овај Уговор читаће се и тумачити
као јединствени документ.

Четвртак, 7. 8. 2014.
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори
Стр./Str. 3
Četvrtak, 7. 8. 2014.
SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
Број/Broj 12
Одјељак 2. Амандман
обавезу даваоца гаранције, проводиву у складу
са његовим условима.
Првобитни уговор биће измијењен додавањем новог
Одјељка 3.03, одмах након Одјељка 3.02, који ће гласити:
Одјељак 4. Додатне гаранције
"Одјељак 3.03. Ослобађање од пореза
Давалац гаранције ће о властитом трошку, предузети
Давалац гаранције ће од плаћања свих примјењивих
све поступке и активности потребне или пожељне за
пореза ослободити сву робу и услуге које је набавио
провођење амандмана који су извршени или ће бити
Зајмопримац за потребе Пројекта а финансиране из
извршени према овом Уговору.
средстава Зајма, укључујући робу и услуге које је
Зајмопримац набавио у било које вријеме, почев од Датума
Одјељак 5. Остало
правоснажности Уговора о зајму."
Свако позивање на "овај Уговор" у Првобитном
уговору и свако позивање на Провобитни уговор у свим
Одјељак 3. Датум правоснажности
инструментима и уговорима извршеним у складу са њим,
Овај Уговор ступа на снагу на датум када Банка
укључујући
без ограничења Уговор о зајму, односиће се на
достави даваоцу гаранције обавјештење о томе да Банка
Првобитни уговор измијењен овим Уговором.
прихвата доказе да су сљедећи предуслови испуњени или
КАО ДОКАЗ да су стране, преко својих прописно
да је Банка, према свом нахођењу, одустала од њиховог
опуномоћених представника потписале овај Уговор о
испуњења, било у потпуности или дјелимично:
амандману у четири примјерка на дан и годину као што је
(a) Давалац гаранције доставиће Банци правно
наведено.
мишљење (по форми и садржају прихватљиво за
ЕВРОПСКА БАНКА ЗА
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
Банку) које ће у име даваоца гаранције дати
ОБНОВУ И РАЗВОЈ
/својеручни потпис/
Министар правде Босне и Херцеговине и које ће
/својеручни потпис/
Име: Никола Шпирић
потврдити у име даваоца гаранције да је овај
Име: Јосип Полић
Функција:
Уговор прописно одобрен или ратификован, и
Функција: Виши банкар
Министар финансија и
извршен и испоручен, у име даваоца гаранције и
трезора
да представља ваљану и правно обавезујућу
Члан 3.
Ова oдлука биће објављена у "Службеном гласнику БиХ - Међународни уговори" на српском, босанском и хрватском
и језику и ступа на снагу даном објављивања.
Број 01-50-1-1795/14
01. августа 2014. године
Предсједавајући
Сарајево
Бакир Изетбеговић, с. р.

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka
broj: 01,02-05-2-792/14 od 25. jula 2014. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 73. vanrednoj sjednici, održanoj 01.
augusta 2014. godine, donijelo je

ODLUKU

O RATIFIKACIJI UGOVORA BROJ 1 O AMANDMANU NA UGOVOR O GARANCIJI (KOJI SE ODNOSI NA
UGOVOR O ZAJMU ZA CESTU BANJA LUKA-DOBOJ-FAZA 1 PROJEKTA) POTPISAN 26. APRILA 2012. GODINE
IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
Član 1.
Ratifikuje se Ugovor broj 1 o Amandmanu na Ugovor o garanciji (koji se odnosi na Ugovor o zajmu za cestu Banja LukaDoboj-faza 1 projekta) potpisan 26. aprila 2012. godine između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj, potpisan
u Sarajevu, 8. jula 2014. godine, na engleskom jeziku.
Tekst Ugovora u prijevodu glasi:

Član 2.

Стр./Str. 4
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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори
Четвртак, 7. 8. 2014.
SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
Četvrtak, 7. 8. 2014.
(c) Prvobitni ugovor i ovaj Ugovor će se čitati i tumačiti kao
(Broj operacije 41370)
jedinstveni dokument.

UGOVOR BROJ 1 O AMANDMANU

na
UGOVOR O GARANCIJI
(koji se odnosi na Ugovor o zajmu za cestu
Banja Luka - Doboj - Faza 1 Projekta)
potpisan 26. aprila, 2012. godine
između
BOSNE I HERCEGOVINE
i
EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
8. jula, 2014. godine
UGOVOR BROJ 1 O AMANDMANU
NA UGOVOR O GARANCIJI POTPISAN
26. aprila 2012. godine
i
Ovaj ugovor o amandmanu potpisan 8. jula 2014. godine
("Ugovor"), zaključen je između:
(1) BOSNE I HERCEGOVINE ("Davalac garancije")
i
(2) EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
("Banka").
BUDUĆI DA:
(A) Javno preduzeće "Autoputevi Republike Srpske" Banja
Luka ("Zajmoprimac") je sklopilo ugovor o zajmu dana
26. aprila 2012. godine sa Bankom ("Ugovor o zajmu"),
prema kojem je Banka prihvatila da odobri zajam
Zajmoprimcu u iznosu od 150 miliona eura, pod uvjetima
koji su navedeni ili na koje se poziva Ugovor o zajmu;
(B) Davalac garancije, sklopio je Ugovor o garanciji, dana 26.
aprila 2012. godine s Bankom ("Prvobitni ugovor"), u
skladu s kojim se Davalac garancije složio da će dati
garanciju za obaveze Zajmoprimca po Ugovoru o zajmu;
(C) Davalac garancije i Banka žele izvršiti određene izmjene
Prvobitnog ugovora u skladu s i podložno odredbama
ovog Ugovora,
STOGA SU SE, strane ovim složile kako slijedi:
Odlomak 1. Definicije i tumačenja
(a) Gdje god su korišteni u ovom Ugovoru (uključujući
premabulu), osim ako je drukčije navedeno ili kontekst
drukčije nalaže, izrazi definirani u Preambuli imaju
značenja koja su im tamo pripisana, a izrazi definirani u
Standardnim uvjetima, Ugovoru o zajmu i Prvobitnom
ugovoru imaju značenja, koja su im tamo pripisana.
(b) Sve odredbe Standardnih uvjeta Banke od 1. oktobra
2007. godine ovim se uključuju i primjenjuju na ovaj
Ugovor s istom snagom i djelovanjem, kao da su u
potpunosti ovdje navedene.

Odlomak 2. Amandman
Prvobitni ugovor će biti izmijenjen dodavanjem novog
Odlomka 3.03, odmah nakon Odlomka 3.02, koji će glasiti:
"Odlomak 3.03. Oslobađanje od poreza
Davalac garancije će od plaćanja svih primjenljivih poreza
osloboditi svu robu i usluge nabavljene od strane Zajmoprimca
za potrebe Projekta a finansirane iz sredstava Zajma,
uključujući robu i usluge koje je Zajmoprimac nabavio u bilo
koje vrijeme počev od datuma pravosnažnosti Ugovora o
zajmu."
Odlomak 3. Datum pravosnažnosti
Ovaj Ugovor stupa na snagu na datum kada Banka dostavi
Davaocu garancije obavijest o tome da Banka prihvaća dokaze
da su sljedeći preduvjeti ispunjeni ili da je Banka, prema svom
nahođenju, odustala od njihovog ispunjenja, bilo u potpunosti
ili djelomično:
(a) Davalac garancije će dostaviti Banci pravno
mišljenje (po formi i sadržaju prihvatljivo za Banku)
koje će u ime Davaoca garancije dati Ministar
pravde Bosne i Hercegovine i koje će potvrditi u ime
Davaoca garancije da je ovaj Ugovor propisno
odobren ili ratificiran, i izvršen i isporučen, u ime
Davaoca garancije i da predstavlja valjanu i pravno
obavezujuću obavezu Davaoca garancije, provodivu
u skladu s njegovim uvjetima.
Odlomak 4. Dodatna jamstva
Davalac garancije će o vlastitom trošku, poduzeti sve
postupke i aktivnosti potrebne ili poželjne za provođenje
amandmana koji su izvršeni ili će biti izvršeni prema ovom
Ugovoru.
Odlomak 5. Ostalo
Svako pozivanje na "ovaj Ugovor" u Prvobitnom ugovoru
i svako pozivanje na Provobitni ugovor u svim instrumentima i
ugovorima izvršenim u skladu s njim, uključujući bez
ograničenja Ugovor o zajmu, će se odnositi na Prvobitni ugovor
izmijenjen ovim Ugovorom.
KAO DOKAZ da su strane, preko svojih propisno
opunomoćenih predstavnika potpisale ovaj Ugovor o
amandmanu u četiri primjerka na dan i godinu kao što je gore
navedeno.
BOSNA I HERCEGOVINA
/vlastoručni potpis/
Ime: Nikola Špirić
Funkcija: Ministar finansija i
trezora

EVROPSKA BANKA ZA
OBNOVU I RAZVOJ
/vlastoručni potpis/
Ime: Josip Polić
Funkcija: Viši bankar

Član 3.
Ova odluka bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku
i stupa na snagu danom objavljivanja.
Broj 01-50-1-1795/14
Predsjedavajući
01. augusta 2014. godine
Bakir Izetbegović, s. r.
Sarajevo

Четвртак, 7. 8. 2014.
Četvrtak, 7. 8. 2014.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ - Међународни уговори
SLUŽBENI GLASNIK BiH - Međunarodni ugovori
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Temeljem članka V. 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i suglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka
broj: 01,02-05-2-792/14 od 25. srpnja 2014. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na 73. izvanrednoj sjednici, održanoj
1. kolovoza 2014. godine, donijelo je

ODLUKU

O RATIFIKACIJI UGOVORA BROJ 1 O AMANDMANU NA UGOVOR O JAMSTVU (KOJI SE ODNOSI NA
UGOVOR O ZAJMU ZA CESTU BANJA LUKA-DOBOJ-FAZA 1 PROJEKTA) POTPISAN 26. TRAVNJA 2012.
GODINE IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
Članak 1.
Ratificira se Ugovor broj 1 o Amandmanu na Ugovor o jamstvu (koji se odnosi na Ugovor o zajmu za cestu Banja LukaDoboj-faza 1 projekta) potpisan 26. travnja 2012. godine između Bosne i Hercegovine i Europske banke za obnovu i razvoj,
potpisan u Sarajevu, 8. srpnja 2014. godine, na engleskom jeziku.
Članak 2.
Tekst Ugovora u prijevodu glasi:
(Broj operacije 41370)

UGOVOR BROJ 1 O AMANDMANU

na
UGOVOR O JAMSTVU
(koji se odnosi na Ugovor o zajmu za cestu
Banja Luka - Doboj - Faza 1 Projekta)
potpisan 26. travnja, 2012. godine
između
BOSNE I HERCEGOVINE
i
EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
Datum, 8. srpnja, 2014. godine

UGOVOR BROJ 1 O AMANDMANU

NA UGOVOR O JAMSTVU POTPISAN
26. travnja 2012. godine
Ovaj ugovor o amandmanu potpisan 8. srpnja, 2014.
godine ("Ugovor"), zaključen je između:
(1) BOSNE I HERCEGOVINE ("Davatelj garancije")
i
(2) EUROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ
("Banka").
BUDUĆI DA:
(A) Javno preduzeće "Autoputevi Republike Srpske" Banja
Luka ("Zajmoprimac") je sklopilo ugovor o zajmu dana
26. travnja 2012. godine sa Bankom ("Ugovor o zajmu"),
prema kojem je Banka prihvatila da odobri zajam
Zajmoprimcu u iznosu od 150 milijuna eura, pod uvjetima
koji su navedeni ili na koje se poziva Ugovor o zajmu;
(B) Davatelj garancije, sklopio je Ugovor o jamstvu, dana 26.
travnja 2012 godine s Bankom ("Prvobitni ugovor"), u
skladu s kojim se Davatelj garancije složio da će dati
jamstvo za obveze Zajmoprimca po Ugovoru o zajmu; i
(C) Davatelj garancije i Banka žele izvršiti određene izmjene
Prvobitnog ugovora u skladu s i podložno odredbama
ovog Ugovora,
STOGA SU SE, strane ovim složile kako slijedi:
Odlomak 1. Definicije i tumačenja
(a) Gdje god su korišteni u ovom Ugovoru (uključujući
premabulu), osim ako je drukčije navedeno ili kontekst
drukčije nalaže, izrazi definirani u Preambuli imaju
značenja koja su im tamo pripisana, a izrazi definirani u
Standardnim uvjetima, Ugovoru o zajmu i Prvobitnom
ugovoru imaju značenja, koja su im tamo pripisana.

(b)

Sve odredbe Standardnih uvjeta Banke od 1. listopada,
2007. godine ovim se uključuju i primjenjuju na ovaj
Ugovor s istom snagom i djelovanjem, kao da su u
cijelosti ovdje navedene.
(c) Prvobitni ugovor i ovaj Ugovor će se čitati i tumačiti kao
jedinstveni dokument.
Odlomak 2. Amandman
Prvobitni ugovor će biti izmijenjen dodavanjem novog
Odlomka 3.03, odmah nakon Odlomka 3.02, koji će glasiti:
"Odlomak 3.03. Oslobađanje od poreza
Davatelj garancije će od plaćanja svih primjenljivih
poreza osloboditi svu robu i usluge nabavljene od strane
Zajmoprimca za potrebe Projekta a financirane iz sredstava
Zajma, uključujući robu i usluge koje je Zajmoprimac nabavio
u bilo koje vrijeme počev od Datuma pravosnažnosti Ugovora o
zajmu."
Odlomak 3. Datum pravosnažnosti
Ovaj Ugovor stupa na snagu na datum kada Banka dostavi
davatelju garancije obavijest o tome da Banka prihvaća dokaze
da su sljedeći preduvjeti ispunjeni ili da je Banka, prema svom
nahođenju, odustala od njihovog ispunjenja, bilo u potpunosti
ili djelomično:
(a) Davatelj garancije će dostaviti Banci pravno
mišljenje (po formi i sadržaju prihvatljivo za Banku)
koje će u ime davatelja garancije dati Ministar
pravde Bosne i Hercegovine i koje će potvrditi u ime
davatelja garancije da je ovaj Ugovor propisno
odobren ili ratificiran, i izvršen i isporučen, u ime
davatelja garancije i da predstavlja valjanu i pravno
obavezujuću obavezu davatelja garancije, provodivu
u skladu s njegovim uvjetima.
Odlomak 4. Dodatna jamstva
Davatelj garancije će o vlastitom trošku, poduzeti sve
postupke i aktivnosti potrebne ili poželjne za provođenje
amandmana koji su izvršeni ili će biti izvršeni prema ovom
Ugovoru.
Odlomak 5. Ostalo
Svako pozivanje na "ovaj Ugovor" u Prvobitnom ugovoru
i svako pozivanje na Provobitni ugovor u svim instrumentima i
ugovorima izvršenim u skladu s njim, uključujući bez
ograničenja Ugovor o zajmu, će se odnositi na Prvobitni ugovor
izmijenjen ovim Ugovorom.
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KAO DOKAZ da su strane, preko svojih propisno
BOSNA I HERCEGOVINA
opunomoćenih predstavnika potpisale ovaj Ugovor o
/vlastoručni potpis/
amandmanu u četiri primjerka na dan i godinu kao što je gore
Ime: Nikola Špirić
navedeno.
Funkcija: Ministar financija i
trezora

Четвртак, 7. 8. 2014.
Četvrtak, 7. 8. 2014.
EUROPSKA BANKA ZA
OBNOVU I RAZVOJ
/vlastoručni potpis/
Ime: Josip Polić
Funkcija: Viši bankar

Članak 3.
Ova odluka bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na hrvatskom, bosanskom i srpskom jeziku
i stupa na snagu danom objave.
Broj 01-50-1-1795/14
1. kolovoza 2014. godine
Predsjedatelj
Sarajevo
Bakir Izetbegović, v. r.

САДРЖАЈ

ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
111 Одлука о давању сагласности за ратификацију
Споразума о финансирању (пројекат хитног
опоравка од поплава) између Босне и Херцеговине и Међународне асоцијације за развој
(српски језик)
Odluka o davanju saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o finansiranju (projekat hitnog oporavka
od poplava) između Bosne i Hercegovine i
Međunarodne asocijacije za razvoj (bosanski
jezik)
Odluka o davanju suglasnosti za ratificiranje Sporazuma o financiranju (projekt hitnog oporavka od
poplava) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne asocijacije za razvoj (hrvatski jezik)

1

1

2

ПРЕДСЈЕДНИШТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
112 Одлука о ратификацији Уговора број 1 о
Амандману на Уговор о гаранцији (који се
односи на Уговор о зајму за пут Бања ЛукаДобој-Фаза 1 Пројекта) потписан 26. априла
2012. године између Босне и Херцеговине и
Европске банке за обнову и развој (српски
језик)
Odluka o ratifikaciji Ugovora broj 1 o
Amandmanu na Ugovor o garanciji (koji se
odnosi na Ugovor o zajmu za cestu Banja LukaDoboj-faza 1 projekta) potpisan 26. aprila 2012.
godine između Bosne i Hercegovine i Evropske
banke za obnovu i razvoj (bosanski jezik)
Odluka o ratifikaciji Ugovora broj 1 o
Amandmanu na Ugovor o jamstvu (koji se odnosi
na Ugovor o zajmu za cestu Banja Luka-Dobojfaza 1 projekta) potpisan 26. travnja 2012. godine
između Bosne i Hercegovine i Europske banke za
obnovu i razvoj (hrvatski jezik)

2

3

5

Четвртак, 7. 8. 2014.
Četvrtak, 7. 8. 2014.
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