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ВЛАДА ФЕДЕРАЦИЈЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1645 
На основу члана 81. став 2. Закона о просторном 

планирању, кориштењу земљишта на нивоу Федерације 
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", 
бр. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10 и 45/10), на приједлог 
Федералног министарства просторног уређења, Влада 
Федерације Босне и Херцеговине, на 82. сједници, одржаној 
18.09.2013. године, доноси 

УРЕДБУ 
О ДОПУНИ УРЕДБЕ О УРЕЂЕЊУ ГРАДИЛИШТА, 
ОБАВЕЗНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ НА ГРАДИЛИШТУ 

И УЧЕСНИЦИМА У ГРАЂЕЊУ 

Члан 1. 
У Уредби о уређењу градилишта, обавезној документа-

цији на градилишту и учесницима у грађењу ("Службене 
новине Федерације БиХ", бр. 48/09, 75/09 и 93/12) у члану 
30. иза става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 

"У Стручни одбор именује се и један члан ВСС-VII 
степен стручне спреме односно високог образовања првог 
циклуса (које се вреднује са 240 ЕСТS бодова) или другог 
или трећег циклуса Болоњског система, диплома високог 
образовања правне струке са десет (10) година радног 
искуства у струци.". 

Досадашњи ст. 4., 5., 6. и 7. постају ст. 5., 6., 7. и 8. 

Члан 2. 
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1000/2013 
18. септембра 2013. године 

Сарајево 
Премијер 

Нермин Никшић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 81. stav 2. Zakona o prostornom 

planiranju, korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 
32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), na prijedlog Federalnog ministarstva 

prostornog uređenja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 
82. sjednici, održanoj 18.09.2013. godine, donosi 

UREDBU 
O DOPUNI UREDBE O UREĐENJU GRADILIŠTA, 

OBAVEZNOJ DOKUMENTACIJI NA GRADILIŠTU I 
UČESNICIMA U GRAĐENJU 

Član 1. 
U Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na 

gradilištu i učesnicima u građenju ("Službene novine Federacije 
BiH", br. 48/09, 75/09 i 93/12) u članu 30. iza stava 3. dodaje se 
novi stav 4. koji glasi: 

"U Stručni odbor imenuje se i jedan član VSS-VII stepen 
stručne spreme odnosno visokog obrazovanja prvog ciklusa (koje 
se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa 
Bolonjskog sistema, diploma visokog obrazovanja pravne struke 
sa deset (10) godina radnog iskustva u struci.". 

Dosadašnji st. 4., 5., 6. i 7. postaju st. 5., 6., 7. i 8. 

Član 2. 
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1000/2013 
18. septembra 2013. godine 

Sarajevo
Premijer 

Nermin Nikšić, s. r.
 

 
Na temelju članka 81. stavak 2. Zakona o prostornom 

planiranju, korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07, 
32/08, 4/10, 13/10 i 45/10), na prijedlog Federalnog ministarstva 
prostornog uređenja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 
82. sjednici, održanoj 18.09.2013. godine, donosi 

UREDBU 
O DOPUNI UREDBE O UREĐENJU GRADILIŠTA, 
OBVEZNOJ DOKUMENTACIJI NA GRADILIŠTU I 

SUDIONICIMA U GRAĐENJU 

Članak 1. 
U Uredbi o uređenju gradilišta, obveznoj dokumentaciji na 

gradilištu i sudionicima u građenju ("Službene novine Federacije 
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BiH", br. 48/09, 75/09 i 93/12) u članku 30. iza stavka 3. dodaje 
se novi stavak 4. koji glasi: 

"U Stručni odbor imenuje se i jedan član VSS-VII stupanj 
stručne spreme odnosno visokog obrazovanja prvog ciklusa (koje 
se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa 
Bolonjskog sustava, diploma visokog obrazovanja pravne struke 
sa deset (10) godina radnog iskustva u struci.". 

Dosadašnji st. 4., 5., 6. i 7. postaju st. 5., 6., 7. i 8. 

Članak 2. 
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1000/2013 
18. rujna 2013. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Nermin Nikšić, v. r.
 

1646 
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), Влада Федерације 
Босне и Херцеговине на 82. сједници, одржаној 18.09.2013. 
године, донијела је 

УРЕДБУ 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О 

ОДРЕЂИВАЊУ КРИТЕРИЈА ЗА ДОДЈЕЉИВАЊЕ 
НАГРАДА СПОРТИСТИМА, СПОРТСКИМ 

РАДНИЦИМА И СПОРТСКИМ УДРУЖЕЊИМА ИЗ 
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 

ОСТВАРЕНЕ ВРХУНСКЕ СПОРТСКЕ РЕЗУЛТАТЕ НА 
МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА 

Члан 1. 
У Уредби о одређивању критерија за додјељивање 

награда спортистима, спортским радницима и спортским 
удружењима из Федерације Босне и Херцеговине за 
остварене врхунске спортске резултате на међународним 
такмичењима ("Службене новине Федерације БиХ", број: 
27/12), члан 2. мијења се и гласи: 

"Награде се додјељују државним репрезентацијама, 
спортистима, спортским удружењима, спортским радни-
цима, селекторима или тренерима, за освојене медаље на 
међународним спортским такмичењима у олимпијским и 
параолимпијским спортовима. 

За врхунске спортске резултате које су остварили 
чланови државне репрезентације на репрезентативним 
такмичењима награде се додјељују селекторима. 

За врхунске спортске резултате које су остварили 
чланови државне репрезентације на појединачним и 
клупским такмичењима награде се додјељују тренерима". 

Члан 2. 
Иза члана 2. додаје се нови члан 2а. који гласи: 

"Члан 2а. 
Спортисти који у току једне године обори више 

државних рекорда у једној или више спортских дисциплина 
додијелиће се само једна награда." 

Члан 3. 
У члану 4. став 1. у алинеји 7. ријечи: "и државним 

сениорским" бришу се. 
Иза алинеје 7. додаје се нова алинеја 8., која гласи: 
" - за постигнуте државне рекорде у олимпијским и 

параолимпијским спортовима, на међународним 
такмичењима". 

Досадашње алинеје 8. и 9. постају алинеје 9. и 10. 

Члан 4. 
У тачки 12. Табеле новчаних износа награда за 

остварене врхунске спортске резултате, иза ријечи: 
"параолимпијским спортовима" додаје се зарез и ријечи: "на 
међународним такмичењима предвиђеним овом уредбом". 

"У подтачки а) Државни рекорди, број "5.000,00" 
замјењује се бројем "3.000,00". 

Члан 5. 
У тачки 14. Табеле ријечи: "свјетско и европско 

првенство" бришу се. 
У подтачки а) ријечи: "свјетско и европско првенство" 

бришу се. 

Члан 6. 
Тачка 15. Табеле новчаних износа награда за остварене 

врхунске спортске резултате мијења се и гласи: 
"Прваци БиХ у спортовима који имају најмање два 

ранга организованог такмичења, по лига систему, који ће се 
такмичити на европским такмичењима наградиће се како 
слиједи: 

а) Прваци БиХ у фудбалу, кошарци, рукомету и 
одбојци (мушка и женска конкуренција) 15.000,00 

б) Прваци БиХ у осталим колективним спортовима - 
10.000,00 

ц) Прваци БиХ у индивидуалним спортовима - 
5.000,00". 

Члан 7. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1001/2013 
18. септембра 2013. године 

Сарајево
Премијер 

Нермин Никшић, с. р.
 

 
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), Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine na 82. sjednici, održanoj 18.09.2013. godine, 
donijela je 

UREDBU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O 

ODREĐIVANJU KRITERIJA ZA DODJELJIVANJE 
NAGRADA SPORTISTIMA, SPORTSKIM RADNICIMA I 
SPORTSKIM UDRUŽENJIMA IZ FEDERACIJE BOSNE I 

HERCEGOVINE ZA OSTVARENE VRHUNSKE 
SPORTSKE REZULTATE NA MEĐUNARODNIM 

TAKMIČENJIMA 

Član 1. 
U Uredbi o određivanju kriterija za dodjeljivanje nagrada 

sportistima, sportskim radnicima i sportskim udruženjima iz 
Federacije Bosne i Hercegovine za ostvarene vrhunske sportske 
rezultate na međunarodnim takmičenjima ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 27/12), član 2. mijenja se i glasi: 

"Nagrade se dodjeljuju državnim reprezentacijama, sporti-
stima, sportskim udruženjima, sportskim radnicima, selektorima 
ili trenerima, za osvojene medalje na međunarodnim sportskim 
takmičenjima u olimpijskim i paraolimpijskim sportovima. 

Za vrhunske sportske rezultate koje su ostvarili članovi 
državne reprezentacije na reprezentativnim takmičenjima nagrade 
se dodjeljuju selektorima. 

Za vrhunske sportske rezultate koje su ostvarili članovi 
državne reprezentacije na pojedinačnim i klupskim takmičenjima 
nagrade se dodjeljuju trenerima." 


