PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LICENCIRANJU IZVOĐAČA RADOVA REDOVNOG
ODR@AVANJA JAVNIH CESTA
Članak 1.
U Pravilniku o licenciranju Izvođača radova redovnog održavanja javnih
cesta ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/10), u članku 1. u drugom
redu iza riječi "zahtjeva" dodaju se riječi "na temelju javnog poziva", a u
petom redu istog članka riječ "suspenzije", mijenja se riječima "prestanak
važenja".
Članak 2.
U članku 2. stavak (2) točka a) se briše.
Članak 3.
U članku 2. stavka (2) dosadašnja točka b) postaje točka a), a dosadašnja
točka c) postaje točka b).
Članak 4.
U članku 5. stavak (2) riječi: "Komisiju iz stavka 1. ovog članka imenuje
ministar svojim rješenjem od predstavnika nadležnih ministarstava i
upravitelja javnih cesta", mijenjaju se riječima: "Komisiju iz stavka (1)
ovog članka imenuje ministar svojim Rješenjem".
Članak 5.
U članku 7. stavak (1) riječi "Za izdavanje licence, produženja njezina
važenja i izmjenu, podnosi se zahtjev na obrascu prikazanom u prilogu ovog
Pravilnika", mijenjaju se riječima: "Za izdavanje licence podnosi se
zahtjev na obrascu prikazanom u prilogu ovog Pravilnika".
Članak 6.
U članku 8. stavak (1) točka b) mijenja se i glasi:
"b) Uvjerenje:



od nadležnog kantonalnog suda, da se ne vodi krivični postupak za
odgovorno lice (ne starije od 3 mjeseca)
od nadležnog suda, da odgovorno lice nije osuđivano za prekršaj
nespojiv sa dužnošću direktora pravnog lica, pet godina od
pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne (ne
starije od 3 mjeseca)."
Članak 7.

U članku 8. stavak (1) u točki e) riječi: "u članku 1. točka 2.", mijenjaju
se riječima: "u članku 2. stavak (2) točka a) ovog Pravilnika", a u točki
g) riječi: "u članku 1. točka 3." mijenjaju se riječima: "u članku 4.
stavak (1)".

Članak 8.
U članku 9. iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:
(2) "Visinu naknade za postupak izdavanja licence određuje ministar svojim
Rješenjem".
Članak 9.
U članku 10. iza stavka (1) dodaje se novi stavak (2) koji glasi:
(2) "Obrazac LICENCE za izvođenje radova redovnog održavanja javnih cesta u
Federaciji BiH, je dat u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni
dio".
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objavljivanja u "Službenim
novinama Federacije BiH".
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