Srijeda, 7. 5. 2014.

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH

-

назив корисника код кога је проведен поступак
буџетског надзора
предмет буџетског надзора
период обухваћен буџетским надзором
вријеме трајања буџетског надзора
резултате буџетског надзора
утврђене неправилности (уколико постоје)
број инспектора који су провели поступке
буџетског надзора
остале информације о активностима организационе јединице.
Извјештај из става 2. овог члана, руководилац организационе јединице за буџетски надзор доставља министру финансија у року 30 дана по истеку периода на који се извјештај
односи.
Члан 15.
Завршна одредба
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 751/2014
Премијер
24. aприла 2014. године
Нермин Никшић, с. р.
Сарајево
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"Visina naknade za korištenje jednog singlmodnog
optičkog vlakna u postojećoj podzemnoj infrastrukturi u
cestovnom zemljištu JP Autoceste Federacije BiH utvrđuje se
godišnje u konvertibilnim markama (KM) po dužnom metru (m1)
korištenog optičkog vlakna u sljedećim iznosima:
KATEGORIJA

NAKNADA

1. AUTOCESTE

0,30 KM/m1

2. BRZE CESTE

0,20 KM/m1

Naknada se usklađuje zavisno o dužini trajanja ugovora o
korištenju optičkog vlakna u postojećoj podzemnoj infrastrukturi,
gdje se godišnja naknada množi sa koeficijentom usklađivanja
prema tabeli iz stava 7. ovog člana i obračunava se kumulativno."
Član 2.
U članu 9. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
"Naknada za smještaj jednog mjesta 1U EIA opreme u
komunikacionim ormarima u objektima i prostorijama JP
Autoceste Federacije BiH iznosi 50,00 KM mjesečno."
Član 3.
Iza člana 9. dodaje se novi član 9a. koji glasi:
"Visina naknade za pokrivanje telekomunikacionim
signalom za telecom operatere u tunelima na dionicama autoceste
JP Autoceste Federacije BiH utvrđuje se mjesečno u
konvertibilnim markama (KM) po dužnom metru (m1)
samozračećeg kabla za radiosignal u sljedećim iznosima:
KATEGORIJA

NAKNADA

1. AUTOCESTE

0,50 KM/m1

2. BRZE CESTE

0,30 KM/m1

Naknada se usklađuje zavisno o dužini trajanja ugovora i
dužine samozračećeg kabla u cijevima tunela, gdje se mjesečna
naknada množi sa koeficijentom usklađivanja iz sljedeće tabele i
obračunava se kumulativno:

947

Na osnovu člana 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) i člana 110. stav 2. Zakona
o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", br. 12/10 i 16/10-isp. i 66/13), Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine, na 112. sjednici, održanoj 28.04.2014.
godine, donosi

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O MJERILIMA ZA
OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG
ZEMLJIŠTA I NAKNADE ZA OBAVLJANJE PRATEĆIH
DJELATNOSTI NA AUTOCESTAMA I BRZIM
CESTAMA U FEDERACIJI BiH
Član 1.
U Uredbi o mjerilima za obračun naknade za korištenje
cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti
na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH ("Službene
novine Federacije BiH", broj 87/10) u članu 6. iza stava 7. dodaju
se novi st. 8. i 9. koji glase:

DUŽINA TRAJANJA UGOVORA

KOEFICIJENT USKLAĐIVANJA

do 5 godina

1,00

od 6 od 10 godina

0,75

od 11 do 15 godina

0,50

preko 15 godina

0,35

Član 4.
U članu 12. stav 2. briše se.
Član 5.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broј 774/2014
28. аprila 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
Na temelju članka 19. stavak 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) i članka 110. stavak 2.
Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", br. 12/10 i 16/10-isp. i 66/13), Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine, na 112. sjednici, održanoj
28.04.2014. godine, donosi

UREDBU

O IZMJENI I DOPUNAMA UREDBE O MJERILIMA ZA
OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG
ZEMLJIŠTA I NAKNADE ZA OBAVLJANJE PRATEĆIH
DJELATNOSTI NA AUTOCESTAMA I BRZIM
CESTAMA U FEDERACIJI BiH
Članak 1.
U Uredbi o mjerilima za obračun naknade za korištenje
cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti
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na autocestama i brzim cestama u Federaciji BiH ("Službene
novine Federacije BiH", broj 87/10) u članku 6. iza stavka 7.
dodaju se novi st. 8. i 9. koji glase:
"Visina naknade za korištenje jednog singlmodnog
optičkog vlakna u postojećoj podzemnoj infrastrukturi u
cestovnom zemljištu JP Autoceste Federacije BiH utvrđuje se
godišnje u konvertibilnim markama (KM) po dužnom metru (m1)
korištenog optičkog vlakna u sljedećim iznosima:
KATEGORIJA

NAKNADA

1. AUTOCESTE

0,30 KM/m1

2. BRZE CESTE

0,20 KM/m1

Naknada se usklađuje ovisno o duljini trajanja ugovora o
korištenju optičkog vlakna u postojećoj podzemnoj infrastrukturi,
gdje se godišnja naknada množi sa koeficijentom usklađivanja
prema tabeli iz stavka 7. ovog članka i obračunava se
kumulativno."
Članak 2.
U članku 9. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
"Naknada za smještaj jednog mjesta 1U EIA opreme u
komunikacijskim ormarima u objektima i prostorijama JP
Autoceste Federacije BiH iznosi 50,00 KM mjesečno."
Članak 3.
Iza članka 9. dodaje se novi članak 9a. koji glasi:
"Visina naknade za pokrivanje telekomunikacijskim
signalom za telecom operatere u tunelima na dionicama autoceste
JP Autoceste Federacije BiH utvrđuje se mjesečno u
konvertibilnim markama (KM) po dužnom metru (m1)
samozračećeg kabla za radiosignal u sljedećim iznosima:
KATEGORIJA

NAKNADA

1. AUTOCESTE

0,50 KM/m1

2. BRZE CESTE

0,30 KM/m1

Naknada se usklađuje ovisno o duljini trajanja ugovora i
duljine samozračećeg kabla u cijevima tunela, gdje se mjesečna
naknada množi sa koeficijentom usklađivanja iz sljedeće tabele i
obračunava se kumulativno:
DULJINA TRAJANJA UGOVORA

KOEFICIJENT USKLAĐIVANJA

do 5 godina

1,00

od 6 od 10 godina

0,75

od 11 do 15 godina

0,50

preko 15 godina

0,35

Članak 4.
U članku 12. stavak 2. briše se.
Članak 5.
Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 774/2014
Premijer
28. travnja 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
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УРЕДБУ

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О МЈЕРИЛИМА
ЗА ОБРАЧУН НАКНАДЕ ЗА КОРИШТЕЊЕ
ЦЕСТОВНОГ ЗЕМЉИШТА И НАКНАДЕ ЗА
ОБАВЉАЊЕ ПРАТЕЋИХ ДЈЕЛАТНОСТИ НА
АУТОЦЕСТАМА И БРЗИМ ЦЕСТАМА У
ФЕДЕРАЦИЈИ БиХ
Члан 1.
У Уредби о мјерилима за обрачун накнаде за
кориштење цестовног земљишта и накнаде за обављање
пратећих дјелатности на аутоцестама и брзим цестама у
Федерацији БиХ ("Службене новине Федерације БиХ", број
87/10) у члану 6. иза става 7. додају се нови ст. 8. и 9. који
гласе:
"Висина накнаде за кориштење једног синглмодног
оптичког влакна у постојећој подземној инфраструктури у
цестовном земљишту ЈП Аутоцесте Федерације БиХ
утврђује се годишње у конвертибилним маркама (КМ) по
дужном метру (м1) кориштеног оптичког влакна у сљедећим
износима:
КАТЕГОРИЈА

НАКНАДА

1. АУТОЦЕСТЕ

0,30 КМ/м1

2. БРЗЕ ЦЕСТЕ

0,20 КМ/м1

Накнада се усклађује зависно о дужини трајања уговора
о кориштењу оптичког влакна у постојећој подземној инфраструктури, гдје се годишња накнада множи са коефицијентом усклађивања према табели из става 7. овог члана и
обрачунава се кумулативно."
Члан 2.
У члану 9. иза става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
"Накнада за смјештај једног мјеста 1У ЕИА опреме у
комуникационим ормарима у објектима и просторијама ЈП
Аутоцесте Федерације БиХ износи 50,00 КМ мјесечно."
Члан 3.
Иза члана 9. додаје се нови члан 9а. који гласи:
"Висина накнаде за покривање телекомуникационим
сигналом за телеком оператере у тунелима на дионицама
аутоцесте ЈП Аутоцесте Федерације БиХ утврђује се
мјесечно у конвертибилним маркама (КМ) по дужном метру
(м1) самозрачећег кабла за радиосигнал у сљедећим
износима:
КАТЕГОРИЈА

НАКНАДА

1. АУТОЦЕСТЕ

0,50 КМ/м1

2. БРЗЕ ЦЕСТЕ

0,30 КМ/м1

Накнада се усклађује зависно о дужини трајања уговора
и дужине самозрачећег кабла у цијевима тунела, гдје се
мјесечна накнада множи са коефицијентом усклађивања из
сљедеће табеле и обрачунава се кумулативно:
ДУЖИНА ТРАЈАЊА УГОВОРА

КОЕФИЦИЈЕНТ
УСКЛАЂИВАЊА

На основу члана 19. став 1. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 110. став 2.
Закона о цестама Федерације Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 12/10 и 16/10-исп.
и 66/13), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 112.
сједници, одржаној 28.04.2014. године, доноси

до 5 година

1,00

од 6 од 10 година

0,75

од 11 до 15 година

0,50

преко 15 година

0,35

Члан 4.
У члану 12. став 2. брише се.

