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САРАЈЕВО

ВЛАДА ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
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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), а у вези са чланом 19. став 2. Закона о
Влади Федерације Босне и Херцеговине ("Службене
новине Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i
8/06), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 57.
сједници одржаној 26.07.2012. године, доноси

УРЕДБУ

О ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ОРГАНИЗОВАЊУ
СЛУЖБИ ЗАШТИТЕ И СПАШАВАЊА ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
У Уредби о организирању служби заштите и
спашавања Федерације Босне и Херцеговине ("Службене
новине Федерације БиХ", бр. 58/06, 40/10 и 14/12), у члану
4. иза тачке 8) додаје се нова тачка 9) која гласи:
"9) Служба за асанацију терена формира се у Јавном
комуналном предузећу "Градска гробља" д.о.о. Високо.
Служба за асанацију врши послове који се односе на
хигијенско-епидемиолошку процјену настале ситуације,
одређује одговарајуће превентивне мјере и њихов
приоритет и проводи оне мјере које спадају у њену
надлежност, подузима санитарно-хигијенске и санитарнотехничке мјере на терену, с циљем спрјечавања ширења
заразе, епидемије и других штетних посљедица по људе и
материјална добра, а врши и уклањање, идентифицирање и
сахрањивање људи у случају масовних несрећа и по
захтјевима породица умрлих и закопавање угинулих
животиња, те планира и предлаже мјере дезинфекције,
дезинсекције и дератизације, као и уклањање других
отпадних и штетних материја које угрожавају здравље
људи и околиша и обавља и друге послове заштите и
спашавања на подручју Федерације."
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Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1064/2012
26. јула 2012. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, 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), a
u vezi sa članom 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95,
58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 57. sjednici održanoj 26.07.2012. godine,
donosi

UREDBU

O DOPUNAMA UREDBE O ORGANIZIRANJU SLUŽBI
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE
Član 1.
U Uredbi o organiziranju službi zaštite i spašavanja
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 58/06, 40/10 i 14/12), u članu 4. iza tačke 8) dodaje se
nova tačka 9) koja glasi:
"9) Služba za asanaciju terena formira se u Javnom
komunalnom preduzeću "Gradska groblja" d.o.o. Visoko.
Služba za asanaciju vrši poslove koji se odnose na
higijensko-epidemiološku procjenu nastale situacije, određuje
odgovarajuće preventivne mjere i njihov prioritet i provodi one
mjere koje spadaju u njenu nadležnost, poduzima sanitarnohigijenske i sanitarno-tehničke mjere na terenu, s ciljem
sprječavanja širenja zaraze, epidemije i drugih štetnih
posljedica po ljude i materijalna dobra, a vrši i uklanjanje,
identificiranje i sahranjivanje ljudi u slučaju masovnih nesreća i
po zahtjevima porodica umrlih i zakopavanje uginulih životinja,
te planira i predlaže mjere dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije, kao i uklanjanje drugih otpadnih i štetnih materija
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koje ugrožavaju zdravlje ljudi i okoliša i obavlja i druge
poslove zaštite i spašavanja na području Federacije."
Član 2.
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1064/2012
26. jula 2012. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
Na temelju članka 123. stavak 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), a u vezi sa članom 19. stav 2. Zakona o Vladi
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine, na 57. sjednici održanoj
26.07.2012. godine, donosi

UREDBU

O DOPUNAMA 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 i 14/12), u članu 4. iza točke 8) dodaje
se nova točka 9) koja glasi:
"9) Služba za asanaciju terena formira se u Javnom
komunalnom poduzeću "Gradska groblja" d.o.o. Visoko.
Služba za asanaciju vrši poslove koji se odnose na
higijensko-epidemiološku procjenu nastale situacije, određuje
odgovarajuće preventivne mjere i njihov prioritet i provodi one
mjere koje spadaju u njenu mjerodavnost, poduzima sanitarnohigijenske i sanitarno-tehničke mjere na terenu, s ciljem
sprječavanja širenja zaraze, epidemije i drugih štetnih
posljedica po ljude i materijalna dobra, a vrši i uklanjanje,
identificiranje i sahranjivanje ljudi u slučaju masovnih nesreća i
po zahtjevima porodica umrlih i zakopavanje uginulih životinja,
te planira i predlaže mjere dezinfekcije, dezinsekcije i
deratizacije, kao i uklanjanje drugih otpadnih i štetnih materija
koje ugrožavaju zdravlje ljudi i okoliša i obavlja i druge
poslove zaštite i spašavanja na području Federacije."
Članak 2.
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 1064/2012
Premijer
26. srpnja 2012. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
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На основу члана 19. став 2. Закона о Влади
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", број 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06)
и тачке V Рјешења о именовању Федералне комисије за
процјену штета ("Службене новине Федерације БиХ", бр.
58/09, 8/10 и 16/12), Влада Федерације Босне и
Херцеговине, на 57. сједници одржаној 26.07.2012. године,
доноси
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ОДЛУКУ

О ОДОБРАВАЊУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАД
ФЕДЕРАЛНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЈЕНУ ШТЕТА ЗА
2011. ГОДИНУ
I
Предсједнику и члановима Федералне комисије за
процјену штета и државном службенику који обавља
стручне и административне послове за потребе Федералне
комисије за процјену штета именованој Рјешењем о
именовању Федералне комисије за процјену штета
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 58/09, 8/10 и
16/12 - у даљем тексту: Комисија), одобравају се новчана
средства за рад у Комисији за 2011. годину у укупном
бруто износу од 27.100,50 КМ.
Висина накнаде за рад Комисије у 2011. години,
утврђена је и обрачуната сходно Рјешењу Владе
Федерације Босне и Херцеговине о висини накнаде за рад
Федералне комисије за процјену штете В. број 555/2006, од
28.09.2006. године.
II
Средства из тачке I ове одлуке, обезбиједит ће се и
исплатити из средстава Текуће резерве Владе Федерације
Босне и Херцеговине.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално
министарство финансија - Федерално министарство
финанција и Федерална управа цивилне заштите свако у
оквиру своје надлежности.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 1029/2012
26. јула 2012. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i tačke V Rješenja o
imenovanju Federalne komisije za procjenu šteta ("Službene
novine Federacije BiH", br. 58/09, 8/10 i 16/12), Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine, na 57. sjednici održanoj
26.07.2012. godine, donosi

ODLUKU

O ODOBRAVANJU NOVČANIH SREDSTAVA ZA RAD
FEDERALNE KOMISIJE ZA PROCJENU ŠTETA ZA
2011. GODINU
I
Predsjedniku i članovima Federalne komisije za procjenu
šteta i državnom službeniku koji obavlja stručne i
administrativne poslove za potrebe Federalne komisije za
procjenu šteta imenovanoj Rješenjem o imenovanju Federalne
komisije za procjenu šteta ("Službene novine Federacije BiH",
br. 58/09, 8/10 i 16/12 - u daljem tekstu: Komisija), odobravaju
se novčana sredstva za rad u Komisiji za 2011. godinu u
ukupnom bruto iznosu od 27.100,50 KM.
Visina naknade za rad Komisije u 2011. godini, utvrđena
je i obračunata shodno Rješenju Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine o visini naknade za rad Federalne komisije za
procjenu štete V. broj 555/2006, od 28.09.2006. godine.

