Година XXVII - Број 20

Петак, 13. 3. 2020. године
САРАЈЕВО

ВЛАДА ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
418

На основу члана 123. став (3) Закона о заштити и
спашавању људи и материјалних добара од природних и
других несрећа ("Службене новине Федерације БиХ", бр.
39/03, 22/06 и 43/10), на приједлог Федералне управе
цивилне заштите, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на
213. сједници, одржаној 12.03.2020. године, доноси

УРЕДБУ

О ИЗМЈЕНИ УРЕДБЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ СЛУЖБИ
ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
У Уредби о организовању служби заштите и спашавања
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 58/06, 40/10, 14/12, 66/12 и 11/17), у
члану 4. тачка 2) алинеја 1. мијења се и гласи:
"Клинички центар Универзитета у Сарајеву,"
Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 375/2020
12. марта 2020. године
Премијер
Сарајево
Фадил Новалић, с. р.
Na osnovu člana 123. stav (3) Zakona o zaštiti i spašavanju
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), na
prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine, na 213. sjednici, održanoj 12.03.2020.
godine, donosi
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UREDBU

O IZMJENI UREDBE O ORGANIZOVANJU SLUŽBI
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
Član 1.
U Uredbi o organizovanju službi zaštite i spašavanja
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 58/06, 40/10, 14/12, 66/12 i 11/17), u članu 4. tačka 2)
alineja 1. mijenja se i glasi:
"Klinički centar Univerziteta u Sarajevu,".
Član 2.
Ova uredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 375/2020
12. marta 2020. godine
Premijer
Sarajevo
Fadil Novalić, s. r.
Na temelju članka 123. stavak (3) Zakona o zaštiti i
spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih
nepogoda ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i
43/10), na prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine, na 213. sjednici, održanoj
12.03.2020. godine, donosi

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O ORGANIZIRANJU SLUŽBI
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
Članak 1.
U Uredbi o organiziranju službi zaštite i spašavanja
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 58/06, 40/10, 14/12, 66/12 i 11/17), u članku 4. točka 2)
alineja 1. mijenja se i glasi:
"Klinički centar Univerziteta u Sarajevu,".
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Članak 2.
Ova uredba stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 375/2020
Premijer
12. ožujka 2020. godine
Sarajevo
Fadil Novalić, v. r.
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На основу члана 180. став (6) Закона о заштити и
спашавању људи и материјалних добара од природних и
других несрећа ("Службене новине Федерације БиХ", бр.
39/03, 22/06 и 43/10), на приједлог Федералне управе
цивилне заштите, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на
213. сједници, одржаној 12.03.2020. године, доноси

ОДЛУКУ

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШТЕЊА СРЕДСТАВА
ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ ПОСЕБНЕ НАКНАДЕ ЗА
ЗАШТИТУ ОД ПРИРОДНИХ И ДРУГИХ НЕСРЕЋА
I
У Одлуци о условима и начину кориштења средстава
остварених по основу посебне накнаде за заштиту од
природних и других несрећа ("Службене новине Федерације
БиХ", бр. 4/12 и 80/13), у тачки I ријечи: "опћинске службе
цивилне заштите" замјењују се ријечима: "опћински
начелници односно градоначелници".
II
У тачки II став (2) ријечи: "Упутством о отварању
посебних намјенских рачуна, начину планирања, прикупљања, евидентирања и располагања средствима с посебних
намјенских трансакцијских рачуна отворених као подрачун у
оквиру Јединственог рачуна Трезора ("Службене новине
Федерације БиХ", број 94/07)", замјењују се ријечима
"Упутством о отварању посебних намјенских трансакцијских
рачуна, начину планирања, прикупљања, евидентирања и
располагања средствима са посебних намјенских трансакцијских рачуна отворених као подрачуна у оквиру Јединственог
рачуна Трезора ("Службене новине Федерације БиХ", број
44/17)".
III
У тачки VI. став (1) подтачка 3) мијења се и гласи:
"3) финансирање и исплату накнаде за рад Комисије
за процјену штета од природних и других несрећа
у складу са одредбом члана 9. Уредбе о јединственој методологији за процјену штета од природних
и других несрећа ("Службене новине Федерације
БиХ", бр. 75/04, 38/06, 52/09, 56/09 и 36/14), у
максималном износу који посебним прописом
утврди Влада Федерације, влада кантона и
начелник опћине односно градоначелник."
У ставу (3) у загради ријеч "и" замјењује се зарезом, а
иза броја "8/10" додаје се број "21/14".
IV
У тачки VII став (4) ријечи: "опћинско односно градско
вијеће" замјењују се ријечима: "опћински начелник односно
градоначелник".
V
У тачки VIII став (1) мијења се и гласи:
(1) Средства посебне накнаде користе се за опремање
структура цивилне заштите из члана 182. став 1.
тач. 2), 3), 5), 6 и става 4., члана 183. став 1. тач. 2),
3), 6) и 8) и члана 184. став 1. тач. 2), 3), 5) и 7)
Закона о заштити и спашавању, што укључује и
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плаћање пореза, царине и других даџбина приликом увоза донираних средстава и опреме за потребе опремања структура цивилне заштите, изградњу и изнајмљивање складишта у којима ће се чувати набављена опрема, одржавање и сервисирање
опреме, као и сви трошкови провођења јавне
набавке средстава и опреме за заштиту и
спашавање."
VI
У тачки XVII ријечи: "Град Мостар" замјењују се
ријечима: "градовима у Федерацији БиХ".
VII
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 376/2020
Премијер
12. марта 2020. године
Фадил Новалић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 180. stav (6) Zakona o zaštiti i spašavanju
ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća
("Službene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10), na
prijedlog Federalne uprave civilne zaštite, Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine, na 213. sjednici, održanoj 12.03.2020.
godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USLOVIMA I
NAČINU KORIŠTENJA SREDSTAVA OSTVARENIH PO
OSNOVU POSEBNE NAKNADE ZA ZAŠTITU OD
PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
I.
U Odluci o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih
nesreća ("Službene novine Federacije BiH", br. 4/12 i 80/13), u
tački I. riječi: "općinske službe civilne zaštite" zamjenjuju se
riječima: "općinski načelnici odnosno gradonačelnici".
II.
U tački II. stav (2) riječi: "Uputstvom o otvaranju posebnih
namjenskih računa, načinu planiranja, prikupljanja, evidentiranja
i raspolaganja sredstvima s posebnih namjenskih transakcijskih
računa otvorenih kao podračun u okviru Jedinstvenog računa
Trezora ("Službene novine Federacije BiH", broj 94/07)",
zamjenjuju se riječima "Uputstvom o otvaranju posebnih
namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja,
evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih
transakcijskih računa otvorenih kao podračuna u okviru
Jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine Federacije BiH",
broj 44/17)".
III.
U tački VI. stav (1) podtačka 3) mijenja se i glasi:
"3) finansiranje i isplatu naknade za rad Komisije za
procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća u skladu
sa odredbom člana 9. Uredbe o jedinstvenoj metodologiji za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća
("Službene novine Federacije BiH", br. 75/04, 38/06,
52/09, 56/09 i 36/14), u maksimalnom iznosu koji
posebnim propisom utvrdi Vlada Federacije, vlada
kantona i načelnik općine odnosno gradonačelnik."
U stavu (3) u zagradi riječ "i" zamjenjuje se zarezom, a iza
broja "8/10" dodaje se broj "21/14".

