Сриједа, 21. 1. 2015.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ

85

Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o organizaciji organa
uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 35/05), tačke 11. stav 14. Programa utroška
dijela sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije
Bosne i Hercegovine za 2014. godinu "Izdaci za finansijsku
imovinu-ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod
povoljnim uslovima u poplavljenim područjima) ("Službene
novine Federacije BiH", broj 52/14) i Odluke Vlade Federacije
Bosne i Hercegovine o davanju prethodne saglasnosti na
Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o dodjeli dijela sredstava
utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine
za 2014. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i
industrije "Izdaci za finansijsku imovinu-ostala domaća
pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u
poplavljenim područjima) privrednom društvu GLOBAL ISPAT
KOKSNA INDUSTRIJA d.o.o. Lukavac u iznosu od 400.000,00
KM ("Službene novine Federacije BiH", broj 3/15), federalni
ministar energije, rudarstva i industrije donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI RJEŠENJA O DODJELI DIJELA
SREDSTAVA UTVRĐENIH U RAZDJELU 17. BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014.
GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE,
RUDARSTVA I INDUSTRIJE "IZDACI ZA
FINANSIJSKU IMOVINU-OSTALA DOMAĆA
POZAJMLJIVANJA" (KREDITIRANJE POD
POVOLJNIM USLOVIMA U POPLAVLJENIM
PODRUČJIMA) PRIVREDNOM DRUŠTVU GLOBAL
ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA D.O.O. LUKAVAC U
IZNOSU OD 400.000,00 KM
I
U Rješenju o dodjeli dijela sredstava utvrđenih u razdjelu
17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije "Izdaci
za finansijsku imovinu-ostala domaća pozajmljivanja" (Kreditiranje pod povoljnim uslovima u poplavljenim područjima)
privrednom društvu "GLOBAL ISPAT KOKSNA INDUSTRIJA" d.o.o. Lukavac u iznosu od 400.000,00 KM ("Službene
novine Federacije BiH", broj 96/14), u tački I, u stavu 5., broj
"27.06.2014.", zamjenjuje se brojem "25.12.2014.", a broj
"5.207.130,00", zamjenjuje se brojem "986.230,00".
U tački I, u stavu 7., u tački 2.), riječi: "vlastite mjenice, sa
ovlaštenjima za popunu istih vlasnika/sudužnika pravnog lica Global Steel Holdings Limited (3 kom) i KOKSNO HEMIJSKI
KOMBINAT d.d. (3 kom)", brišu se.
II
Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 07-14-1640-8-1/14
19. januara/siječnja
Ministar
2015. godine
Erdal Trhulj, s. r.
Mostar
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На основу члана 78. став 6. Законa о цестама
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ, бр. 12/10, 16/10-исп. и 66/13), федерални
министар промета и комуникација доноси

Број 4 - Страна 7

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И
ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА КОРИШТЕЊЕ ЦЕСТОВНОГ
ЗЕМЉИШТА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА И ОБАВЉАЊЕ
ПРАТЕЋИХ ДЈЕЛАТНОСТИ КОРИСНИЦИМА УЗ
АУТОЦЕСТЕ И БРЗЕ ЦЕСТЕ
Члан 1.
У Правилнику о условима и висини накнаде за кориштење цестовног земљишта за пружање услуга и обављање
пратећих дјелатности корисницима уз аутоцесте и брзе цесте
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 81/10 и 13/13), у
члану 16. став 2. ријеч "четири" замјењује се са ријечи "пет".
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Број 08-02-2-2105-2/14
Министар
31. децембра 2014. године
Мр Енвер Биједић, с. р.
Na osnovu člana 78. stav 6. Zakona o cestama Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
12/10, 16/10-isp. i 66/13), federalni ministar prometa i
komunikacija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O USLOVIMA I VISINI
NAKNADE ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA
ZA PRUŽANJE USLUGA I OBAVLJANJE PRATEĆIH
DJELATNOSTI KORISNICIMA UZ AUTOCESTE I BRZE
CESTE
Član 1.
U Pravilniku o uslovima i visini naknade za korištenje
cestovnog zemljišta za pružanje usluga i obavljanje pratećih
djelatnosti korisnicima uz autoceste i brze ceste ("Službene
novine Federacije BiH", br. 81/10 i 13/13), u članu 16. stav 2.
riječ "četiri" zamjenjuje se sa riječi "pet".
Član 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 08-02-2-2105-2/14
Ministar
31. decembra 2014. godine
Mr. Enver Bijedić, s. r.
Na temelju članka 78. stavak 6. Zakona o cestama
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 12/10, 16/10-isp i 66/13), federalni ministar prometa i
komunikacija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA I VISINI
NAKNADE ZA KORIŠTENJE CESTOVNOG ZEMLJIŠTA
ZA PRUŽANJE USLUGA I OBAVLJANJE PRATEĆIH
DJELATNOSTI KORISNICIMA UZ AUTOCESTE I BRZE
CESTE
Članak 1.
U Pravilniku o uvjetima i visini naknade za korištenje
cestovnog zemljišta za pružanje usluga i obavljanje pratećih
djelatnosti korisnicima uz autoceste i brze ceste ("Službene
novine Federacije BiH", br. 81/10 i 13/13), u članku 16. stav 2.
riječ "četiri" zamjenjuje se s riječju "pet".
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Članak 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 08-02-2-2105-2/14
Ministar
31. prosinca 2014. godine
Mr. Enver Bijedić, v. r.

ЗАВОД ЗА МЕТРОЛОГИЈУ/
МЈЕРИТЕЉСТВО ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
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На основу члана 26. став 2. Закона о предметима од
племенитих метала у Федерацији Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ", број 7/12), директор
Завода за метрологију доноси

УПУТСТВО

О УСЛОВИМА ЗА ДОДЈЕЛУ ЗНАКА ДОБАВЉАЧА И
УСЛОВИМА ЗА ОДОБРЕЊЕ ИСПИТИВАЊА И
ЖИГОСАЊА ПРЕДМЕТА ОД ПЛЕМЕНИТИХ
МЕТАЛА У РАДНИМ ПРОСТОРИЈАМА ДОБАВЉАЧА
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1.
Упутство о условима за додјелу знака добављача и
условима за одобрење испитивања и жигосања предмета од
племенитих метала у радним просторијама добављача (у
даљем тексту: упутство) прописује услове које мора
испунити добављач предмета од племенитих метала у
Федерацији Босне и Херцеговине, у погледу опреме, радних
просторија и запослених, за додјелу знака добављача или за
одобрење испитивања и жигосања предмета од племенитих
метала у радним просторијама добављача.
2.
За
додјелу
знака
добављача
произвођачима,
заступницима страних произвођача и увозницима предмета
од племенитих метала и за одобрење испитивања и
жигосања предмета од племенитих метала (у даљем тексту:
предмети) у радним просторијама добављача, добављач мора
испунити слиједеће услове:
а) посједовати посебним актом прописану опрему за
испитивање предмета а најмање методом пробе на
камену и опрему за означавање предмета,
b) обезбиједити радне просторије које су простране
за смјештај прописане и друге опреме, чисте, сухе
и довољно освјетљене а изграђене у складу са
важећим прописима о пројектовању, изградњи и
одржавању у циљу заштите запослених, радне и
животне околине,
с) у радном односу имати најмање једног запосленог
одговарајуће струке и радног искуства на
пословима испитивања предмета које добављач
производи или увози.
II - УСЛОВИ ЗА ДОДЈЕЛУ ЗНАКА ДОБАВЉАЧА
3.
(1) Добављач у својству произвођача (у даљем тексту:
произвођач), у зависности од врсте предмета које ће
производити, мора да посједује:
а) опрему за топљење метала и легура,
б) строј за ваљање и извлачење,
ц) пресу за пробијање и просјецање,
д) машину за полирање и
е) алат и ситан прибор (кљешта, пинцете, турпије,
маказе за сјечење и др.).

(2)
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Уколико произвођач предмете израђује и поступком
љевања, мора да посједује и:
а) уређај за центрифугално љевање у који спада
бризгалица за восак, пећ за печење гипса и
центрифуга,
б) ручни мотор за обраду накита и
ц) посебан ситан прибор.
4.
Произвођач и добављач у својству увозника или
заступника страних произвођача (у даљем тексту: увозник),
уз прописану опрему за испитивање предмета методом
пробе на камену, мора да посједује и сљедећу пратећу
опрему:
а) вага класе тачности II, верификована на начин
прописан посебним актом,
б) тегови класе тачности М1, уз равнокраку вагу,
верификовани и
ц) опрема за означавање чистоће предмета: наковањ,
чекић и жигови ознаке чистоће прописане
посебним акгом.
5.
(1) Произвођач мора имати најмање једну радну
просторију за производњу, испитивање (утврђивање
степена чистоће) и означавање предмета а увозник
просторију за испитивање и означавање предмета.
(2) Радна просторија из става (1) ове тачке мора имати
довољно простора за смјештај прописане испитне,
пратеће и друге опреме (сто од пуног дрвета заштићен
по површини гумом или пластиком; посебан ормар за
чување хемикалија, лабораторијског посуђа и прибора;
лупа и друго) и за неометан рад запослених.
(3) Радна просторија мора бити вентилисана и имати
мокри чвор.
(4) У радној просторији мора бити, на видљивом мјесту,
истакнут преглед стандардних степена чистоће и
рјешење о упису добављача у судски регистар.
(5) У радној просторији није допуштено држати опрему
која није неопходна за производњу, испитивање и
означавање предмета нити се у њој смију обављати
неки други послови.
(6) Радна просторија мора бити одвојена од продајног
простора.
6.
Добављач може користити и друге методе испитивања
и означавања предмета али у том случају мора испуњавати, у
погледу опреме и радних просторија, услове прописане за те
методе.
III - УСЛОВИ ЗА ОДОБРЕЊЕ ИСПИТИВАЊА И
ЖИГОСАЊА ПРЕДМЕТА У РАДНИМ
ПРОСТОРИЈАМА ДОБАВЉАЧА
7.
За обављање испитивања и жигосања предмета у
радним просторијама добављача, произвођач и увозник
морају имати од Завода за метрологију у саставу Федералног
министарства енергије, рударства и индустрије (у даљњем
тексту: Завод) одобрен знак добављача и испуњавати
прописане услове у погледу опреме и радних просторија.
8.
(1) Добављач предмета из тачке 7. став (1) овог упутства,
мора посједовати најмање три радне просторије:
а) просторију за пријем, испитивање, жигосање и
отпрему предмета,

