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Na osnovu člana 34. st. 1. i 2. Zakona o budžetima u Fede-
raciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH",
br. 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10) i čla-
na 12. st. 1. i 2. Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bo-
sne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene novine Federa-
cije  BiH",  broj  3/12),  Vlada  Federacije  Bosne  i  Hercegovine,
na  35.  sjednici  održanoj  01.02.2012.  godine,  donosi

ODLUKU

O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
"TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE"

BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA
2012. GODINU SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE

I.

Iz  "Tekuće  rezerve  Vlade  Federacije"  Budžeta  Federacije
Bosne i Hercegovine za 2012. godinu ("Službene novine Fede-
racije  BiH",  broj  3/12)  odobrava  se  izdvajanje  sredstava  Slu-
žbi  za  zajedničke  poslove  organa  i  tijela  Federacije  Bosne  i
Hercegovine  razdjel  12,  glava  1202,  u  iznosu  od  604.727,55
KM,  na  ekonomski  kod:

821200 - "Nabavka građevina"

na ime izmirenja obaveza po osnovu poreza na promet ne-
kretnina i troškova sačinjavanja kupoprodajnog ugovora.

II.

Sredstva iz tačke I. ove Odluke izdvajaju se sa razdjela 12,
glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća rezerva Vlade Federaci-
je" Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu.

III.

Za realiziranje ove Odluke zadužuju se Federalno ministar-
stvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Služba za za-
jedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovi-
ne, svako u okviru svoje nadležnosti.

IV.

Ova Odluka stupa na  snagu narednog dana od dana obja-
vljivanja  u  "Službenim novinama Federacije  BiH".

V. broj 109/2012
1. februara/veljače

2012. godine
Sarajevo

Premijer
Nermin Nikšić, s. r.

ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО
ЗДРАВСТВА
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На основу  члана  45.  став  1.  Закона  о  заштити станов-
ништва од заразних болести ("Службене новине Федераци-
је БиХ", број 29/05), федерални министар здравства доноси

ПРАВИЛНИК

О ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ
ПРОВОЂЕЊА ОБАВЕЗНЕ ИМУНИЗАЦИЈЕ,

ИМУНОПРОФИЛАКСЕ И ХЕМОПРОФИЛАКСЕ
ПРОТИВ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ТЕ О ОСОБАМА

КОЈЕ СЕ ПОДВРГАВАЈУ ТОЈ ОБАВЕЗИ

Члан 1.

У Правилнику о начину провођења обавезне имуниза-
ције,  имунопрофилаксе  и  хемопрофилаксе  против  зара-
зних болести те о особама које се подвргавају тој обавези
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 22/07, 19/08, 6/10
и 8/11), у члану 6. став 2. тачка 4. иза ријечи "паротитиса"
додаје се зарез и ријечи ''рота вируса,''.

Члан 2.

У Поглављу II - ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ОДРЕЂЕ-
НИХ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ,  иза  члана  41.  у  називу  под-
наслова под бројем 10. "Имунизација против вирусног хе-
патитиса А, варичела, пнеумококне болести и хуманог па-
пилома вируса" иза ријечи "болести" додаје се зарез и ри-
јечи "рота вируса".

Члан 3.

У члану 42. иза ријечи "болести" додаје се зарез и рије-
чи "рота вируса".
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Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 01-37-620/12
1. фебруара 2012. године

Сарајево

Министар
Проф. др Русмир
Месиховић, с. р.

Na osnovu člana 45.  stav 1.  Zakona o zaštiti  stanovništva
od  zaraznih  bolesti  ("Službene  novine  Federacije  BiH",  broj
29/05),  federalni  ministar  zdravstva  donosi

PRAVILNIK
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU

PROVOĐENJA OBAVEZNE IMUNIZACIJE,
IMUNOPROFILAKSE I HEMOPROFILAKSE PROTIV

ZARAZNIH BOLESTI TE O OSOBAMA KOJE SE
PODVRGAVAJU TOJ OBAVEZI

Član 1.
U  Pravilniku  o  načinu  provođenja  obavezne  imunizacije,

imunoprofilakse  i  hemoprofilakse  protiv  zaraznih  bolesti  te  o
osobama  koje  se  podvrgavaju  toj  obavezi  ("Službene  novine
Federacije BiH", br. 22/07, 19/08, 6/10 i 8/11), u članu 6. stav
2. tačka 4. iza riječi "parotitisa" dodaje se zarez i riječi ''rota vi-
rusa,''.

Član 2.
U  Poglavlju  II  -  IMUNIZACIJA  PROTIV  ODREĐENIH

ZARAZNIH BOLESTI, iza člana 41. u nazivu podnaslova pod
brojem 10. "Imunizacija protiv virusnog hepatitisa A, varičela,
pneumokokne  bolesti  i  humanog  papiloma  virusa"  iza  riječi
"bolesti"  dodaje  se  zarez  i  riječi  "rota  virusa".

Član 3.
U članu 42. iza riječi "bolesti" dodaje se zarez i riječi "rota

virusa".
Član 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana ob-
javljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-37-620/12
1. februara 2012. godine

Sarajevo

Ministar
Prof. dr. Rusmir
Mesihović, s. r.

Temeljem članka 45. stavak 1. Zakona o zaštiti pučanstva
od  zaraznih  bolesti  ("Službene  novine  Federacije  BiH",  broj
29/05),  federalni  ministar  zdravstva  donosi

PRAVILNIK
O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU
PROVOĐENJA OBVEZNE IMUNIZACIJE,

IMUNOPROFILAKSE I HEMOPROFILAKSE PROTIV
ZARAZNIH BOLESTI TE O OSOBAMA KOJE SE

PODVRGAVAJU TOJ OBVEZI
Članak 1.

U  Pravilniku  o  načinu  provođenja  obvezne  imunizacije,
imunoprofilakse  i  hemoprofilakse  protiv  zaraznih  bolesti  te  o

osobama koje se podvrgavaju toj obvezi ("Službene novine Fe-
deracije  BiH",  br.  22/07,  19/08,  6/10  i  8/11),  u  članku  6.  sta-
vak 2. točka 4. iza riječi "parotitisa" dodaje se zarez i riječi ''ro-
ta virusa,''.

Članak 2.
U  Poglavlju  II  -  IMUNIZACIJA  PROTIV  ODREĐENIH

ZARAZNIH  BOLESTI,  iza  članka  41.  u  nazivu  podnaslova
pod brojem 10. "Imunizacija protiv virusnog hepatitisa A, vari-
čela, pneumokokne bolesti i humanog papiloma virusa" iza ri-
ječi "bolesti" dodaje se zarez i riječi "rota virusa".

Članak 3.
U članku 42. iza riječi "bolesti" dodaje se zarez i riječi "ro-

ta virusa".
Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana ob-
jave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-37-620/12
1. veljače 2012. godine

Sarajevo

Ministar
Prof. dr. Rusmir
Mesihović, v. r.

ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО
РАЗВОЈА, ПОДУЗЕТНИШТВА И ОБРТА
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На основу члана 6. став (5) и члана 47. став (5) Закона

о обрту и  сродним дјелатностима ("Службене новине Фе-
дерације  БиХ",  број  35/09  и  32/11),  федерални  министар
развоја, подузетништва и обрта, на приједлог кантоналних
министарстава надлежних за област обртништва, доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ВЕЗАНИМ ОБРТИМА

И СРОДНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА КОЈЕ СЕ МОГУ
ОБАВЉАТИ ИЗВАН ПОСЛОВНИХ И СТАМБЕНИХ

ПРОСТОРИЈА
Члан 1.

(Попис дјелатности)
У Правилнику о везаним обртима и сродним дјелатно-

стима које се могу обављати изван пословних и стамбених
просторија  ("Службене  новине  Федерације  БиХ",  број
61/09),  члан  2.  мијења  се  и  гласи:

"Изван пословних и стамбених просторија, у складу са
Законом о класификацији дјелатности у Федерацији Босне
и  Херцеговине  ("Службене  новине  Федерације  БиХ",  бр.
64/07  и  80/11)  могу  се  обављати  слиједеће  дјелатности:
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Члан 2.
(Ступање на снагу правилника)

Овај  правилник ступа на  снагу  наредног  дана  од  дана
објављивања у  "Службеним новинама Федерације  БиХ".

Број 08-02-2605/11
3. фебруара 2012. године

Мостар
Министар

Др Сањин Халимовић, с. р.

Na osnovu člana 6.  stav (5)  i  člana 47.  stav (5)  Zakona o
obrtu  i  srodnim  djelatnostima  ("Službene  novine  Federacije
BiH", broj 35/09 i 32/11), federalni ministar razvoja, poduzet-
ništva  i  obrta,  na  prijedlog  kantonalnih  ministarstava  nadle-
žnih  za  oblast  obrtništva,  donosi

PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O VEZANIM OBRTIMA I

SRODNIM DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU
OBAVLJATI IZVAN POSLOVNIH I STAMBENIH

PROSTORIJA
Član 1.

(Popis djelatnosti)
U  Pravilniku  o  vezanim  obrtima  i  srodnim  djelatnostima

koje se mogu obavljati  izvan poslovnih i  stambenih prostorija
("Službene novine Federacije  BiH",  broj  61/09),  član 2.  mije-
nja  se  i  glasi:

"Izvan poslovnih i stambenih prostorija, u skladu sa Zako-
nom o klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovi-
ne ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/07 i 80/11) mo-
gu se obavljati slijedeće djelatnosti:
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Član 2.
(Stupanje na snagu pravilnika)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana ob-
javljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 08-02-2605/11
3. februara 2012. godine

Mostar
Ministar

Dr. Sanjin Halimović, s. r.

Na temelju članka 6. stavak (5) i članka 47. stavak (5) Za-
kona o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine Fede-
racije BiH", broj 35/09 i 32/11), federalni ministar razvoja, po-
duzetništva  i  obrta,  na  prijedlog  županijskih  ministarstava  na-
dležnih  za  oblast  obrtništva,  donosi

PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O VEZANIM OBRTIMA I

SRODNIM DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU
OBAVLJATI IZVAN POSLOVNIH I STAMBENIH

PROSTORIJA
Članak 1.

(Popis djelatnosti)
U  Pravilniku  o  vezanim  obrtima  i  srodnim  djelatnostima

koje se mogu obavljati  izvan poslovnih i  stambenih prostorija
("Službene novine Federacije BiH", broj 61/09), članak 2. mi-
jenja se i glasi:

"Izvan poslovnih i  stambenih prostorija,  sukladno Zakonu
o  klasifikaciji  djelatnosti  u  Federaciji  Bosne  i  Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", br. 64/07 i 80/11) mogu se
obavljati slijedeće djelatnosti:
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Članak 2.
(Stupanje na snagu pravilnika)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana ob-
javljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 08-02-2605/11
3. veljače 2012. godine

Mostar
Ministar

Dr. Sanjin Halimović, v. r.
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На основу члана 6. став (4) и члана 47. став (4) Закона

о обрту и  сродним дјелатностима ("Службене новине Фе-
дерације БиХ", бр. 35/09 и 42/11), федерални министар ра-
звоја,  подузетништва  и  обрта,  на  приједлог  кантоналних
министарстава   надлежних  за  област  обртништва,  доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ВЕЗАНИМ ОБРТИМА

И СРОДНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА КОЈЕ СЕ МОГУ
ОБАВЉАТИ У СТАМБЕНИМ ПРОСТОРИЈАМА

Члан 1.
(Попис дјелатности)

У Правилнику о везаним обртима и сродним дјелатно-
стима  које  се  могу  обављати  у  стамбеним  просторијама
("Службене  новине  Федерације  БиХ",  број  61/09),  члан  2.
мијења  се  и  гласи:

"У  стамбеним  просторијама,  у  складу  са  Законом  о
класификацији дјелатности у Федерацији Босне и Херцего-
вине  ("Службене  новине  Федерације  БиХ",  бр.  64/07  и
80/11),  могу  се  обављати  слиједеће  дјелатности:
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Члан 2.
(Ступање на снагу правилника)

Овај  правилник ступа на  снагу  наредног  дана  од  дана
објављивања у  "Службеним новинама Федерације  БиХ".

Број 08-02-2606/11
3. фебруара 2012. године

Мостар
Министар

Др Сањин Халимовић, с. р.

Na osnovu člana 6.  stav (4)  i  člana 47.  stav (4)  Zakona o
obrtu  i  srodnim  djelatnostima  ("Službene  novine  Federacije
BiH", br. 35/09 i 42/11), federalni ministar razvoja, poduzetni-
štva  i  obrta,  na  prijedlog  kantonalnih  ministarstava  nadležnih
za  oblast  obrtništva,  donosi

PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O VEZANIM OBRTIMA I

SRODNIM DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU
OBAVLJATI U STAMBENIM PROSTORIJAMA

Član 1.
(Popis djelatnosti)

U  Pravilniku  o  vezanim  obrtima  i  srodnim  djelatnostima
koje  se  mogu  obavljati  u  stambenim  prostorijama  ("Službene
novine Federacije BiH", broj 61/09), član 2. mijenja se i glasi:

"U stambenim prostorijama, u skladu sa Zakonom o klasi-
fikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službe-
ne  novine  Federacije  BiH",  br.  64/07  i  80/11),  mogu  se  oba-
vljati  slijedeće  djelatnosti:



Број 12 - Страна 28 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 29



Број 12 - Страна 30 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 31

Član 2.
(Stupanje na snagu pravilnika)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana ob-
javljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 08-02-2606/11
3. februara 2012. godine

Mostar
Ministar

Dr. Sanjin Halimović, s. r.

Na temelju članka 6. stavak (4) i članka 47. stavak (4) Za-
kona o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine Fede-
racije BiH", br.  35/09 i 42/11), federalni ministar razvoja, po-
duzetništva  i  obrta,  na  prijedlog  županijskih  ministarstva   na-
dležnih  za  oblast  obrtništva,  donosi

PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O VEZANIM OBRTIMA I

SRODNIM DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU
OBAVLJATI U STAMBENIM PROSTORIJAMA

Članak 1.
(Popis djelatnosti)

U  Pravilniku  o  vezanim  obrtima  i  srodnim  djelatnostima
koje  se  mogu  obavljati  u  stambenim  prostorijama  ("Službene
novine Federacije BiH", broj 61/09), članak 2. mijenja se i gla-
si:

"U stambenim prostorijama, sukladno Zakonu o klasifika-
ciji  djelatnosti  u  Federaciji  Bosne  i  Hercegovine  ("Službene
novine Federacije BiH",  br.  64/07 i  80/11),  mogu se obavljati
slijedeće djelatnosti:



Број 12 - Страна 32 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 33



Број 12 - Страна 34 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 35

Članak 2.
(Stupanje na snagu pravilnika)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana ob-
javljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 08-02-2606/11
3. veljače 2012. godine

Mostar
Ministar

Dr. Sanjin Halimović, v. r.
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На основу члана 4.  став (5) Закона о обрту и сродним

дјелатностима  ("Службене  новине  Федерације  БиХ",  бр.
35/09  и  42/11),  федерални  министар  развоја,  подузетни-
штва и обрта, на приједлог кантоналних министарстава на-
длежних за област обртништва, доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ДЈЕЛАТНОСТИМА

КОЈЕ СЕ МОГУ ОБАВЉАТИ КАО ДОМАЋА
РАДИНОСТ

Члан 1.
(Попис дјелатности)

У Правилнику о дјелатностима које  се  могу обављати
као домаћа радиност ("Службене новине Федерације БиХ",
број 61/09), члан 2. мијења се и гласи:

"У  складу  са  Законом  о  класификацији  дјелатности  у
Федерацији  Босне  и  Херцеговине  ("Службене  новине  Фе-
дерације БиХ", бр. 64/07 и 80/11), као домаћа радиност мо-
гу се обављати слиједеће дјелатности:



Број 12 - Страна 36 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 37



Број 12 - Страна 38 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 39



Број 12 - Страна 40 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 41



Број 12 - Страна 42 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 43

Члан 2.
(Ступање на снагу правилника)

Овај  правилник ступа на  снагу  наредног  дана  од  дана
објављивања у  "Службеним новинама Федерације  БиХ".

Број 08-02-2607/11
3. фебруара 2012. године

Мостар
Министар

Др Сањин Халимовић, с. р.

Na osnovu člana 4. stav (5) Zakona o obrtu i srodnim dje-
latnostima  ("Službene  novine  Federacije  BiH",  br.  35/09  i
42/11), federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, na pri-
jedlog  kantonalnih  ministarstava  nadležnih  za  oblast  obrtni-
štva,  donosi

PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O DJELATNOSTIMA KOJE

SE MOGU OBAVLJATI KAO DOMAĆA RADINOST
Član 1.

(Popis djelatnosti)
U  Pravilniku  o  djelatnostima  koje  se  mogu  obavljati  kao

domaća  radinost  ("Službene  novine  Federacije  BiH",  broj
61/09),  član  2.  mijenja  se  i  glasi:

"U skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federa-
ciji  Bosne  i  Hercegovine  ("Službene  novine  Federacije  BiH",
br. 64/07 i 80/11), kao domaća radinost mogu se obavljati slije-
deće djelatnosti:



Број 12 - Страна 44 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 45



Број 12 - Страна 46 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 47



Број 12 - Страна 48 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 49



Број 12 - Страна 50 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.

Član 2.
(Stupanje na snagu pravilnika)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana ob-
javljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 08-02-2607/11
3. februara 2012. godine

Mostar
Ministar

Dr. Sanjin Halimović, s. r.

Na temelju članka 4. stavak (5) Zakona o obrtu i srodnim
djelatnostima  ("Službene  novine  Federacije  BiH",  br.  35/09  i
42/11), federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, na pri-
jedlog županijskih ministarstava nadležnih za oblast obrtništva,
donosi

PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O DJELATNOSTIMA KOJE

SE MOGU OBAVLJATI KAO DOMAĆA RADINOST
Članak 1.

(Popis djelatnosti)
U  Pravilniku  o  djelatnostima  koje  se  mogu  obavljati  kao

domaća  radinost  ("Službene  novine  Federacije  BiH",  broj
61/09),  članak  2.  mijenja  se  i  glasi:

"Sukladno  Zakonu  o  klasifikaciji  djelatnosti  u  Federaciji
Bosne  i  Hercegovine  ("Službene  novine  Federacije  BiH",  br.
64/07 i 80/11), kao domaća radinost mogu se obavljati slijede-
će djelatnosti:



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 51



Број 12 - Страна 52 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 53



Број 12 - Страна 54 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 55



Број 12 - Страна 56 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 57

Član 2.
(Stupanje na snagu pravilnika)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana ob-
javljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 08-02-2607/11
3. veljače 2012. godine

Mostar
Ministar

Dr. Sanjin Halimović, v. r.
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На основу члана 5.  став (4) Закона о обрту и сродним

дјелатностима  ("Службене  новине  Федерације  БиХ",  бр.
35/09  и  42/11),  федерални  министар  развоја,  подузетни-
штва и обрта, на приједлог кантоналних министарстава на-
длежних за област обртништва, доноси

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ВЕЗАНИМ ОБРТИМА

И СРОДНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА КОЈЕ СЕ МОГУ
ОБАВЉАТИ СЕЗОНСКИ

Члан 1.
(Попис дјелатности)

У Правилнику о везаним обртима и сродним дјелатно-
стима које се могу обављати сезонски ("Службене новине
Федерације БиХ", број 61/09),  члан 3.  мијења се и гласи:

"У  складу  са  Законом  о  класификацији  дјелатности  у
Федерацији  Босне  и  Херцеговине  ("Службене  новине  Фе-
дерације  БиХ",  бр.  64/07  и  80/11),  сезонски  се  могу  оба-
вљати  слиједеће  дјелатности:



Број 12 - Страна 58 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 59



Број 12 - Страна 60 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 61



Број 12 - Страна 62 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 63



Број 12 - Страна 64 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 65



Број 12 - Страна 66 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 67



Број 12 - Страна 68 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.

Члан 2.
(Ступање на снагу правилника)

Овај  правилник ступа на  снагу  наредног  дана  од  дана
објављивања у  "Службеним новинама Федерације  БиХ".

Број 08-02-2608/11
3. фебруара 2012. године

Мостар
Министар

Др Сањин Халимовић, с. р.

Na osnovu člana 5. stav (4) Zakona o obrtu i srodnim dje-
latnostima  ("Službene  novine  Federacije  BiH",  br.  35/09  i
42/11), federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, na pri-
jedlog  kantonalnih  ministarstava  nadležnih  za  oblast  obrtni-
štva,  donosi

PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O VEZANIM OBRTIMA I

SRODNIM DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU
OBAVLJATI SEZONSKI

Član 1.
(Popis djelatnosti)

U  Pravilniku  o  vezanim  obrtima  i  srodnim  djelatnostima
koje se mogu obavljati  sezonski ("Službene novine Federacije
BiH", broj 61/09), član 3. mijenja se i  glasi:

"U skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti u Federa-
ciji  Bosne  i  Hercegovine  ("Službene  novine  Federacije  BiH",
br. 64/07 i 80/11), sezonski se mogu obavljati slijedeće djelat-
nosti:



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 69



Број 12 - Страна 70 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 71



Број 12 - Страна 72 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 73



Број 12 - Страна 74 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 75



Број 12 - Страна 76 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 77

Član 2.
(Stupanje na snagu pravilnika)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana ob-
javljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 08-02-2608/11
3. februara 2012. godine

Mostar
Ministar

Dr. Sanjin Halimović, s. r.

Na temelju članka 5. stavak (4) Zakona o obrtu i srodnim
djelatnostima  ("Službene  novine  Federacije  BiH",  br.  35/09  i
42/11), federalni ministar razvoja, poduzetništva i obrta, na pri-
jedlog županijskih ministarstava nadležnih za oblast obrtništva,
donosi

PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O VEZANIM OBRTIMA I

SRODNIM DJELATNOSTIMA KOJE SE MOGU
OBAVLJATI SEZONSKI

Članak 1.
(Popis djelatnosti)

U  Pravilniku  o  vezanim  obrtima  i  srodnim  djelatnostima
koje se mogu obavljati  sezonski ("Službene novine Federacije
BiH", broj 61/09), članak 3. mijenja se i  glasi:

"Sukladno  Zakonu  o  klasifikaciji  djelatnosti  u  Federaciji
Bosne  i  Hercegovine  ("Službene  novine  Federacije  BiH",  br.
64/07 i 80/11), sezonski se mogu obavljati slijedeće djelatnosti:



Број 12 - Страна 78 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 79



Број 12 - Страна 80 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 81



Број 12 - Страна 82 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 83



Број 12 - Страна 84 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.



Петак, 10.2.2012. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 12 - Страна 85



Број 12 - Страна 86 СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Петак, 10.2.2012.

Članak 2.
(Stupanje na snagu pravilnika)

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana ob-
javljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 08-02-2608/11
3. veljače 2012. godine

Mostar
Ministar

Dr. Sanjin Halimović, v. r.

УСТАВНИ СУД ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

220
Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине одлучу-

јући о захтјеву Премијера Федерације Босне и Херцегови-
не за  утврђивање уставности Одлуке о  комуналној  накна-
ди,  коју  је  донијело  Општинско  вијеће  Нови  Травник,  на
основу  члана  IV.Ц.10.  Устава  Федерације  Босне  и  Херце-
говине,  након  јавне  расправе,  на  сједници  одржаној  дана
13.12.2011.  године,  донио  је

ПРЕСУДУ
Утврђује  се  да  Одлука  о  комуналној  накнади  ("Слу-

жбени гласник Општине Нови Травник", број 2/10) није у
несагласности са Уставом Федерације Босне и Херцегови-
не.

Пресуду  објавити  у  "Службеним новинама  Федераци-
је БиХ" и "Службеном гласнику Општине Нови Травник".

Образложење
Премијер  Федерације  Босне  и  Херцеговине  (у  даљем

тексту: подносилац захтјева) поднио је Уставном суду Фе-
дерације  Босне  и  Херцеговине  (у  даљем  тексту:  Уставни
суд Федерације),  дана  23.08.2011.  године,  захтјев  за  утвр-
ђивање уставности Одлуке о комуналној накнади, број: 08-
49-842/10  од  21.4.2010.  године,  коју  је  донијело  Општин-
ско вијеће Нови Травник (у даљем тексту: оспорена Одлу-
ка).

Подносилац захтјева наводи да Општинско вијеће Но-
ви Травник, приликом доношења оспорене Одлуке, у пре-
амбули исте, није навело законски основ за доношење, ко-
јим  би  се  регулисало  питање  обавезе  плаћања  комуналне
накнаде,  с  обзиром  да  општинска  вијећа  могу  искључиво
на основу одређених закона доносити и одговарајуће одлу-
ке. Осим тога, у оспореној Одлуци се различито третирају
правни  субјекти,  као  нпр.  власници  надземних  и  подзем-
них  инсталација,  у  односу  на  остале  обавезнике  плаћања
комуналне накнаде, из разлога што се за све остале обаве-
знике накнада утврђује у односу на зоне земљишта, одно-
сно намјену објекта, а за власнике инсталација накнада се
врши по коефицијенту један,  што заправо значи да се све
инсталације  налазе  у  првој  грађевинској  зони,  што  даље
указује да се накнада власницима инсталација утврђује без
релевантних,  објективних  и  реалних  критерија,  што  ди-
ректно има за посљедицу неједнакост пред законом. Нејед-
накост  лица  пред  законом,  на  основу  оспорене  Одлуке,
огледа  се  и  у  чињеници да  су  одређени коефицијенти  на-
мјене простора и земљишта, према којима се одређује кое-
фицијент један, једини и искључиви критериј је врста дје-
латности  коју  обавља  правни  субјект.  Надаље,  оспорена
Одлука производи неједнак и различит, те дискриминатор-
ски  третман  и  између  појединих  власника  надземних  и
подземних  инсталација,  који  се  манифестује  у  чињеници
да се, конкретно за кабловске оператере комунална накна-
да  обрачунава  другачије,  односно  користе  друге  и  разли-
чите,  паушално  одређене  критерије  и  мјерила,  за  разлику
од  власника  других  инсталација.

Оваквим  понашањем  се  очигледно  производи  стање
правне несигурности и неизвјесности, а истовремено омо-
гућава и произвољно тумачење и примјена оспорене Одлу-
ке.

Надаље,  оспореном  Одлуком  се  повређује  и  право  на
имовину власника инсталација и незаконито задире и мије-
ша у њихову имовину, с обзиром да за доношење оспоре-
не  Одлуке  не  постоји  законски  основ  на  основу  кога  би
Општинско  вијеће  Нови  Травник  могло  донијети  оспоре-
ну  Одлуку.

Са друге стране, указују на постојање законског осно-
ва за такве накнаде, као нпр. у Закону о друмском превозу
Федерације  Босне  и  Херцеговине  ("Службене  новине  Фе-
дерације  БиХ",  број:  28/06  и  2/10).

Подносилац захтјева сматра да оспорена Одлука није у
складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине и пре-
длаже да Уставни суд Федерације донесе пресуду којом ће
утврдити да оспорена Одлука није у сагласности са одред-
бама члана II.2.(1) ц) Устава Федерације Босне и Херцего-
вине.

Уставни суд Федерације је 12.09.2011. године у складу
са чланом 16. Закона о поступку пред Уставним судом Фе-
дерације Босне и Херцеговине ("Службене новине Федера-
ције БиХ", број: 6/95 и 37/03) затражио од Општинског ви-
јећа Нови Травник да, као друга странка у поступку, доста-
ви одговор на захтјев подносиоца у року од 20 дана.

У одговору  на  захтјев  Општинског  вијећа  Нови Трав-
ник,  који  је  доставило  Општинско  правобранилаштво
Травник  05.10.2011.  године,  истиче  се  да  је  правни  основ
за  доношење  оспорене  Одлуке  био  Закон  о  принципима
локалне самоуправе у  Федерацији Босне и Херцеговине и
Закон  о  комуналним  дјелатностима  ("Службени  лист  СР
БиХ",  број  20/90),  који  је  преузет  и  примјењује  се  као  за-
кон Федерације Босне и Херцеговине, а што није наведено
у  преамбули  оспорене  Одлуке.  Наиме,  истовремено  са
оспореном  Одлуком,  донесена  је  и  Одлука  о  комуналном
реду  ("Службени  гласник  Општине  Нови  Травник",  број
2/10),  па  је  вјероватно  техничком  грешком  у  преамбули
оспорене  Одлуке  изостављен  Закон  о  комуналним дјелат-
ностима, док је у преамбули друге одлуке наведен. Подсје-
ћају,  да  је  Федерација  Босне  и  Херцеговине  донијела  За-
кон  о  припадности  јавних  прихода  у  Федерацији  Босне  и
Херцеговине  ("Службене  новине  Федерације  БиХ",  број:
22/06, 43/08 и 22/09), гдје је у члану 13. став 1. прописано
да јединицама локалне самоуправе припадају јавни прихо-
ди,  а  између  осталога  и  комуналне  накнаде  у  складу  са
прописима јединица локалне самоуправе (тачка "ц"), а ста-
вом 3.  наведеног члана,  да  општинско вијеће доноси про-
писе којим се утврђује висина накнаде. Такође, чланом 36.
у вези са чланом 37. Закона о принципима локалне самоу-
праве у Федерацији Босне и Херцеговине прописано је да
јединице локалне самоуправе доносе прописе о порезима и
накнадама, као и проведбене прописе о опорезивању у за-
коном прописаним оквирима. Негирају да и у једном чла-
ну оспорене Одлуке постоји дискриминација било ког су-
бјекта, а нити се њезиним одредбама повређује Устав Фе-
дерације  Босне  и  Херцеговине.  Предлажу  да  се  захтјев
подносиоца  одбије  као  неоснован.

Уставни  суд  Федерације  одржао  је  јавну  расправу
13.12.2011.  године  на  којој  је  испред  подносиоца  захтјева
приступио  пуномоћник  Тарик  Сочивица,  стручни  сарад-
ник  у  ЈП  "Електропривреда  БиХ"  д.д.  Сарајево,  а  испред
Општинског  вијећа  Нови  Травник,  Саџида  Трезић,
општински  правобранилац  у  Травнику.
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Пуномоћник подносиоца захтјева у цијелости је  остао
код  навода  из  захтјева.  Поново  је  нагласио  да  за  доноше-
ње оспорене Одлуке не постоји законски основ, накнада се
одређује без икаквих јасних и унапријед одређених и раз-
рађених критеријума и мјерила, што има за посљедицу по-
вреду уставом заштићеног и загарантованог принципа јед-
накости пред законом и заштите права на имовину. Преци-
зирао  је  да  оспорена  Одлука  није  у  сагласности  и  са  тач-
ком "к" члана II.2.(1) Устава Федерације Босне и Херцего-
вине.

Општински  правобранилац,  као  пуномоћник  Општин-
ског вијећа Нови Травник остао је код навода из одговора
на захтјев, да оспорена Одлука није у нескладу са Уставом
Федерације  Босне  и  Херцеговине.  Поновно  је  предложио
да  се  захтјев  подносиоца  одбије  као  неоснован.

Након проведене јавне расправе, анализирања свих из-
несених навода и увида у приложену документацију у спи-
су, Уставни суд Федерације је утврдио да је одредбом чла-
на VI.4.б) Устава Федерације Босне и Херцеговине пропи-
сано да општинско вијеће доноси прописе о убирању поре-
за и уопште осигурава потребна финансијска средства што
их  не  прибавља  кантон  или  федерална  власт.  У  члану  13.
став  1.  тачка  ц)  Закона  о  припадности  јавних  прихода  у
Федерацији Босне и Херцеговине је  прописано да једини-
цама  локалне  самоуправе  припадају  накнаде  и  таксе  у
складу  са  прописима  јединица  локалне  самоуправе.

Одредбом члана 8. став 3. алинеја 7. Закона о принци-
пима локалне самоуправе  у  Федерацији  Босне и  Херцего-
вине  ("Службене  новине  Федерације  БиХ",  број  49/06)
прописано је да у властите надлежности јединице локалне
самоуправе  спада,  између  осталог,  утврђивање  политике
коришћења  и  утврђивања  висине  накнаде  за  коришћење
јавних добара, а чланом 13. став 2. алинеја 8. истога зако-
на,  да  општинско  вијеће  доноси  план  коришћења  јавних
површина.

У складу са наведеним уставним и законским одредба-
ма,  Уставни  суд  Федерације  је  утврдио  да  је  Општинско
вијеће Нови Травник било овлашћено да донесе оспорену
Одлуку.

Увидом у оспорену Одлуку Уставни суд Федерације је
утврдио  да  је  у  члану  1.  прописано  да  се  овом  одлуком
утврђује обавеза плаћања комуналне накнаде, начин кори-
шћења средстава остварених од комуналне накнаде, обаве-
зници плаћања комуналне накнаде,  начин утврђивања ви-
сине комуналне накнаде, начин наплате комуналне накна-
де и начин ослобађања од обавезе плаћања комуналне нак-
наде. Чланом 2. и 3. оспорене Одлуке прописано је за што
се све плаћа комунална накнада и јединице мјере за утвр-
ђивање  висине  комуналне  накнаде,  а  чланом  4.  став  2.  је
прописано  да  се  грађевинско  земљиште,  у  смислу  ове
Одлуке,  разврстава  у  три  (3)  зоне,  на  начин  предвиђен
оспореном Одлуком о утврђивању висине накнаде за доди-
јељено  градско  и  остала  грађевинска  земљишта  на  кори-
шћење. Чланом 5. оспорене Одлуке прописано је да се ко-
мунална  накнада  за  надземне  и  подземне  инсталације  из
члана 3. плаћа и на подручјима која нису обухваћена зона-
ма из  претходног члана,  а  чланом 14.  став 2.  да  коефици-
јент зоне за инсталације износи један (1), без обзира у ко-
јој зони се инсталација налази.

Након  оцјене  појединих  одредаба  оспорене  Одлуке,
доведених у везу са наводима захтјева подносиоца, Устав-
ни суд Федерације је оцијенио да оспорена Одлука није у
нескладу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине, иа-
ко у преамбули исте није наведен законски основ за њези-
но доношење, јер Општинско вијеће Нови Травник је овла-

шћено  да  донесе  наведену  одлуку,  а  иста  садржи  реалне
критеријуме и разрађене параметре за одређивање комуна-
лне  накнаде  и  обавеза  плаћања  је  иста  у  односу  на  сва
правна  и  физичка  лица.

На  основу  изложеног  Уставни  суд  Федерације  утвр-
дио  је  да  оспореном  Одлуком  није  повријеђено  право  на
једнакост лица пред законом, као ни право на имовину из
члана II.2.(1)ц) и к) Устава Федерације Босне и Херцегови-
не.

Из  наведених  разлога  Уставни  суд  Федерације  одлу-
чио  је  као  у  изреци  ове  пресуде.

Ову  пресуду  Уставни  суд  Федерације  донио  је  већи-
ном од пет гласова у саставу: мр Ката Сењак, предсједни-
ца Суда, Сеад Бахтијаревић, мр Ранка Цвијић, Домин Ма-
лбашић,  Александра  Мартиновић  и  мр  Фарис  Вехабовић,
судије  Суда.

Број У-25/11
13. децембра 2011. године

Сарајево

Предсједница
Уставног суда Федерације

Босне и Херцеговине
Мр Ката Сењак, с. р.

Ustavni  sud Federacije  Bosne i  Hercegovine odlučujući  o
zahtjevu Premijera  Federacije  Bosne i  Hercegovine  za  utvrđi-
vanje ustavnosti Odluke o komunalnoj naknadi, koju je donije-
lo  Općinsko  vijeće  Novi  Travnik,  na  osnovu  člana  IV.C.10.
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, nakon javne rasprave,
na sjednici održanoj dana 13.12.2011. godine, donio je

PRESUDU
Utvrđuje  se  da  Odluka  o  komunalnoj  naknadi  ("Službeni

glasnik Općine Novi Travnik",  broj  2/10) nije u nesaglasnosti
sa Ustavom Federacije Bosne i  Hercegovine.

Presudu objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i
"Službenom glasniku Općine Novi Travnik".

Obrazloženje
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:

podnosilac zahtjeva) podnio je Ustavnom sudu Federacije Bo-
sne  i  Hercegovine  (u  daljem  tekstu:  Ustavni  sud  Federacije),
dana  23.08.2011.  godine,  zahtjev  za  utvrđivanje  ustavnosti
Odluke  o  komunalnoj  naknadi,  broj:  08-49-842/10  od
21.4.2010.  godine,  koju  je  donijelo  Općinsko  vijeće  Novi
Travnik  (u  daljem  tekstu:  osporena  Odluka).

Podnosilac zahtjeva navodi da Općinsko vijeće Novi Trav-
nik, prilikom donošenja osporene Odluke, u preambuli iste, ni-
je navelo zakonski osnov za donošenje, kojim bi se regulisalo
pitanje  obaveze plaćanja  komunalne naknade,  obzirom da op-
ćinska vijeća mogu isključivo na osnovu određenih zakona do-
nositi i odgovarajuće odluke. Osim toga, u osporenoj Odluci se
različito tretiraju pravni subjekti, kao npr. vlasnici nadzemnih i
podzemnih instalacija, u odnosu na ostale obaveznike plaćanja
komunalne naknade, iz razloga što se za sve ostale obaveznike
naknada utvrđuje u odnosu na zone zemljišta, odnosno namje-
nu objekta, a za vlasnike instalacija naknada se vrši po koefici-
jentu jedan, što zapravo znači da se sve instalacije nalaze u pr-
voj građevinskoj zoni, što dalje ukazuje da se naknada vlasni-
cima instalacija utvrđuje bez relevantnih, objektivnih i  realnih
kriterija, što direktno ima za posljedicu nejednakost pred zako-
nom.  Nejednakost  lica  pred  zakonom,  na  osnovu  osporene
Odluke, ogleda se i  u činjenici da su određeni koeficijenti na-
mjene prostora  i  zemljišta,  prema kojima se  određuje  koefici-
jent  jedan,  jedini  i  isključivi  kriterij  je  vrsta  djelatnosti  koju
obavlja  pravni  subjekt.  Nadalje,  osporena  Odluka  proizvodi
nejednak i različit, te diskriminatorski tretman i između pojedi-
nih vlasnika nadzemnih i podzemnih instalacija, koji se mani-
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festuje u činjenici da se, konkretno za kablovske operatere ko-
munalna  naknada  obračunava  drugačije,  odnosno  koriste  dru-
ge  i  različite,  paušalno  određene  kriterije  i  mjerila,  za  razliku
od  vlasnika  drugih  instalacija.

Ovakvim ponašanjem se  očigledno  proizvodi  stanje  prav-
ne  nesigurnosti  i  neizvjesnosti,  a  istovremeno  omogućava  i
proizvoljno  tumačenje  i  primjena  osporene  Odluke.

Nadalje,  osporenom  Odlukom  se  povrjeđuje  i  pravo  na
imovinu vlasnika instalacija i nezakonito zadire i miješa u nji-
hovu  imovinu,  obzirom  da  za  donošenje  osporene  Odluke  ne
postoji zakonski osnov na osnovu koga bi Općinsko vijeće No-
vi Travnik moglo donijeti osporenu Odluku.

Sa  druge  strane,  ukazuju  na  postojanje  zakonskog osnova
za  takve  naknade,  kao  npr.  u  Zakonu  o  cestovnom  prijevozu
Federacije  Bosne i  Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH",  broj  28/06 i  2/10).

Podnosilac  zahtjeva  smatra  da  osporena  Odluka  nije  u
skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i predlaže
da Ustavni sud Federacije donese presudu kojom će utvrditi da
osporena Odluka nije u saglasnosti sa odredbama člana II.2.(1)
c) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Ustavni  sud  Federacije  je  12.09.2011.  godine  u  skladu  sa
članom 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federa-
cije  Bosne  i  Hercegovine  ("Službene  novine  Federacije  BiH",
broj: 6/95 i 37/03) zatražio od Općinskog vijeća Novi Travnik
da,  kao druga stranka u postupku,  dostavi  odgovor na zahtjev
podnosioca u roku od 20 dana.

U  odgovoru  na  zahtjev  Općinskog  vijeća  Novi  Travnik,
koji  je  dostavilo  Općinsko  pravobranilaštvo  Travnik
05.10.2011.  godine,  ističe  se  da  je  pravni  osnov za  donošenje
osporene Odluke bio Zakon o principima lokalne samouprave
u Federaciji  Bosne i  Hercegovine i  Zakon o komunalnim dje-
latnostima ("Službeni list SR BiH", broj 20/90), koji je preuzet
i  primjenjuje se kao zakon Federacije  Bosne i  Hercegovine,  a
što  nije  navedeno u  preambuli  osporene  Odluke.  Naime,  isto-
vremeno sa osporenom Odlukom, donesena je  i  Odluka o ko-
munalnom redu ("Službeni glasnik Općine Novi Travnik", broj
2/10), pa je vjerovatno tehničkom greškom u preambuli ospo-
rene  Odluke  izostavljen  Zakon  o  komunalnim  djelatnostima,
dok  je  u  preambuli  druge  odluke  naveden.  Podsjećaju,  da  je
Federacija  Bosne  i  Hercegovine  donijela  Zakon  o  pripadnosti
javnih  prihoda  u  Federaciji  Bosne  i  Hercegovine  ("Službene
novine  Federacije  BiH",  broj  22/06,  43/08  i  22/09),  gdje  je  u
članu 13. stav 1. propisano da jedinicama lokalne samouprave
pripadaju javni prihodi, a između ostaloga i komunalne nakna-
de  u  skladu  sa  propisima  jedinica  lokalne  samouprave  (tačka
"c"),  a  stavom 3.  navedenog člana,  da  općinsko vijeće  donosi
propise kojim se utvrđuje visina naknade. Također, članom 36.
u vezi sa članom 37. Zakona o principima lokalne samouprave
u Federaciji  Bosne i  Hercegovine propisano je  da jedinice lo-
kalne  samouprave  donose  propise  o  porezima  i  naknadama,
kao  i  provedbene  propise  o  oporezivanju  u  zakonom propisa-
nim okvirima. Negiraju da i  u jednom članu osporene Odluke
postoji  diskriminacija  bilo  kog  subjekta,  a  niti  se  njezinim
odredbama povrjeđuje  Ustav  Federacije  Bosne  i  Hercegovine.
Predlažu  da  se  zahtjev  podnosioca  odbije  kao  neosnovan.

Ustavni  sud  Federacije  održao  je  javnu  raspravu
13.12.2011. godine na kojoj je ispred podnosioca zahtjeva pri-
stupio  punomoćnik  Tarik  Sočivica,  stručni  saradnik  u  JP
"Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, a ispred Općinskog vije-
ća  Novi  Travnik,  Sadžida  Trezić,  općinski  pravobranilac  u
Travniku.

Punomoćnik  podnosioca  zahtjeva  u  cijelosti  je  ostao  kod
navoda iz zahtjeva. Ponovno je naglasio da za donošenje ospo-
rene  Odluke  ne  postoji  zakonski  osnov,  naknada  se  određuje

bez ikakvih jasnih i unaprijed određenih i razrađenih kriterija i
mjerila, što ima za posljedicu povredu ustavom zaštićenog i za-
garantovanog principa jednakosti pred zakonom i zaštite prava
na imovinu. Precizirao je da osporena Odluka nije u saglasno-
sti  i  sa  tačkom  "k"  člana  II.2.(1)  Ustava  Federacije  Bosne  i
Hercegovine.

Općinski  pravobranilac,  kao punomoćnik Općinskog vije-
ća  Novi  Travnik  ostao  je  kod  navoda  iz  odgovora  na  zahtjev,
da  osporena  Odluka  nije  u  neskladu  sa  Ustavom  Federacije
Bosne i Hercegovine. Ponovno je predložio da se zahtjev pod-
nosioca odbije kao neosnovan.

Nakon provedene javne rasprave, analiziranja svih iznese-
nih navoda i uvida u priloženu dokumentaciju u spisu, Ustavni
sud Federacije je utvrdio da je odredbom člana VI.4.b) Ustava
Federacije  Bosne i  Hercegovine  propisano da  općinsko vijeće
donosi  propise  o  ubiranju poreza i  općenito  osigurava potreb-
na finansijska sredstva što ih  ne pribavlja  kanton ili  federalna
vlast. U članu 13. stav 1. tačka c) Zakona o pripadnosti javnih
prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine je propisano da jedi-
nicama lokalne  samouprave  pripadaju  naknade  i  takse  u  skla-
du  sa  propisima jedinica  lokalne  samouprave.

Odredbom člana 8. stav 3. alineja 7. Zakona o principima
lokalne  samouprave  u  Federaciji  Bosne  i  Hercegovine  ("Slu-
žbene  novine  Federacije  BiH",  broj:  49/06)  propisano  je  da  u
vlastite  nadležnosti  jedinice  lokalne  samouprave  spada,  izme-
đu ostalog,  utvrđivanje  politike  korištenja  i  utvrđivanja  visine
naknade za korištenje javnih dobara, a članom 13. stav 2. aline-
ja  8.  istoga  zakona,  da  općinsko vijeće  donosi  plan  korištenja
javnih  površina.

U skladu sa navedenim ustavnim i zakonskim odredbama,
Ustavni  sud  Federacije  je  utvrdio  da  je  Općinsko  vijeće  Novi
Travnik  bilo  ovlašteno  da  donese  osporenu  Odluku.

Uvidom  u  osporenu  Odluku  Ustavni  sud  Federacije  je
utvrdio da je u članu 1. propisano da se ovom odlukom utvrđu-
je obaveza plaćanja komunalne naknade, način korištenja sred-
stava  ostvarenih  od  komunalne  naknade,  obaveznici  plaćanja
komunalne naknade,  način utvrđivanja visine komunalne nak-
nade, način naplate komunalne naknade i način oslobađanja od
obaveze plaćanja  komunalne  naknade.  Članom 2.  i  3.  ospore-
ne Odluke propisano je za što se sve plaća komunalna naknada
i  jedinice  mjere  za  utvrđivanje  visine  komunalne  naknade,  a
članom 4.  stav  2.  je  propisano  da  se  građevinsko  zemljište,  u
smislu ove Odluke, razvrstava u tri  (3) zone, na način predvi-
đen osporenom Odlukom o utvrđivanju visine naknade za do-
dijeljeno  gradsko  i  ostala  građevinska  zemljišta  na  korištenje.
Članom 5. osporene Odluke propisano je da se komunalna nak-
nada za nadzemne i podzemne instalacije iz člana 3. plaća i na
područjima koja nisu obuhvaćena zonama iz prethodnog člana,
a članom 14. stav 2. da koeficijent zone za instalacije iznosi je-
dan (1), bez obzira u kojoj zoni se instalacija nalazi.

Nakon ocjene pojedinih odredaba osporene Odluke, dove-
denih  u  vezu  sa  navodima  zahtjeva  podnosioca,  Ustavni  sud
Federacije  je  ocijenio  da  osporena  Odluka  nije  u  neskladu  sa
Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, iako u preambuli is-
te  nije  naveden zakonski  osnov za  njezino donošenje,  jer  Op-
ćinsko  vijeće  Novi  Travnik  je  ovlašteno  da  donese  navedenu
odluku,  a  ista  sadrži  realne  kriterije  i  razrađene  parametre  za
određivanje  komunalne  naknade  i  obaveza  plaćanja  je  ista  u
odnosu  na  sva  pravna  i  fizička  lica.

Na osnovu izloženog Ustavni sud Federacije utvrdio je da
osporenom Odlukom nije povrijeđeno pravo na jednakost  lica
pred zakonom, kao ni pravo na imovinu iz člana II.2.(1)c) i k)
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Iz navedenih razloga Ustavni sud Federacije odlučio je kao
u izreci ove presude.
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Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je većinom od
pet glasova u sastavu: mr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Se-
ad Bahtijarević,  mr.  Ranka Cvijić,  Domin Malbašić,  Aleksan-
dra Martinović i  mr.  Faris  Vehabović,  sudije  Suda.

Broj U-25/11
13. decembra 2011. godine

Sarajevo

Predsjednica
Ustavnog suda Federacije

Bosne i Hercegovine
Mr. Kata Senjak, s. r.

Ustavni  sud Federacije  Bosne i  Hercegovine odlučujući  o
zahtjevu  premijera  Federacije  Bosne  i  Hercegovine  za  utvrđi-
vanje ustavnosti Odluke o komunalnoj naknadi, koju je donije-
lo  Općinsko  vijeće  Novi  Travnik,  na  temelju  članka  IV.C.10.
Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, nakon javne rasprave,
na sjednici održanoj dana 13.12.2011. godine, donio je

PRESUDU
Utvrđuje  se  da  Odluka  o  komunalnoj  naknadi  ("Službeni

glasnik Općine Novi Travnik", broj 2/10) nije u nesuglasnosti
sa Ustavom Federacije Bosne i  Hercegovine.

Presudu objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH" i
"Službenom glasniku Općine Novi Travnik".

Obrazloženje
Premijer Federacije Bosne i  Hercegovine (u daljnjem tek-

stu: podnositelj zahtjeva) podnio je Ustavnom sudu Federacije
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni sud Federaci-
je), dana 23.08.2011. godine, zahtjev za utvrđivanje ustavnosti
Odluke  o  komunalnoj  naknadi,  broj:  08-49-842/10  od
21.4.2010.  godine,  koju  je  donijelo  Općinsko  vijeće  Novi
Travnik  (u  daljnjem  tekstu:  osporena  Odluka).

Podnositelj zahtjeva navodi da Općinsko vijeće Novi Trav-
nik, prilikom donošenja osporene Odluke, u preambuli iste, ni-
je navelo zakonski temelj za donošenje, kojim bi se reguliralo
pitanje  obveze  plaćanja  komunalne  naknade,  obzirom  da  op-
ćinska vijeća mogu isključivo na temelju određenih zakona do-
nositi i odgovarajuće odluke. Osim toga, u osporenoj Odluci se
različito tretiraju pravni subjekti, kao npr. vlasnici nadzemnih i
podzemnih  instalacija,  u  odnosu  na  ostale  obveznike  plaćanja
komunalne naknade, iz razloga što se za sve ostale obveznike
naknada utvrđuje u odnosu na zone zemljišta, odnosno namje-
nu objekta, a za vlasnike instalacija naknada se vrši po koefici-
jentu jedan, što zapravo znači da se sve instalacije nalaze u pr-
voj građevinskoj zoni, što dalje ukazuje da se naknada vlasni-
cima instalacija utvrđuje bez relevantnih, objektivnih i  realnih
kriterija, što direktno ima za posljedicu nejednakost pred zako-
nom.  Nejednakost  osoba  pred  zakonom,  temeljem  osporene
Odluke, ogleda se i  u činjenici da su određeni koeficijenti na-
mjene  prostora  i  zemljišta,  prema  kojim  se  određuje  koefici-
jent  jedan,  jedini  i  isključivi  kriterij  je  vrsta  djelatnosti  koju
obavlja  pravni  subjekt.  Nadalje,  osporena  Odluka  proizvodi
nejednak i različit, te diskriminatorski tretman i između pojedi-
nih vlasnika nadzemnih i podzemnih instalacija, koji se mani-
festuje u činjenici da se, konkretno za kablovske operatere ko-
munalna  naknada  obračunava  drugačije,  odnosno  koriste  dru-
ge  i  različito,  paušalno  određene  kriterije  i  mjerila,  za  razliku
od  vlasnika  drugih  instalacija.

Ovakvim ponašanjem se  očigledno  proizvodi  stanje  prav-
ne nesigurnosti i neizvjesnosti, a istodobno omogućava i proi-
zvoljno tumačenje i primjena osporene Odluke.

Nadalje,  osporenom  Odlukom  se  povrjeđuje  i  pravo  na
imovinu vlasnika instalacija i nezakonito zadire i miješa u nji-
hovu  imovinu,  obzirom  da  za  donošenje  osporene  Odluke  ne
postoji zakonski temelj temeljem koga bi Općinsko vijeće No-
vi Travnik moglo donijeti osporenu Odluku.

S  druge  strane,  ukazuju  na  postojanje  zakonskog  temelja
za  takve  naknade,  kao  npr.  u  Zakonu  o  cestovnom  prijevozu
Federacije  Bosne i  Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH",  broj:  28/06 i  2/10).

Podnositelj  zahtjeva  smatra  da  osporena  Odluka  nije  su-
kladna  Ustavu  Federacije  Bosne  i  Hercegovine  i  predlaže  da
Ustavni  sud  Federacije  donese  presudu  kojom  će  utvrditi  da
osporena  Odluka  nije  u  suglasnosti  sa  odredbama  članka
II.2.(1)  c)  Ustava  Federacije  Bosne  i  Hercegovine.

Ustavni  sud  Federacije  je  12.09.2011.  godine,  sukladno
članku 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federaci-
je  Bosne  i  Hercegovine  ("Službene  novine  Federacije  BiH",
broj: 6/95 i 37/03), zatražio od Općinskog vijeća Novi Travnik
da,  kao druga stranka u postupku,  dostavi  odgovor na zahtjev
podnositelja  u roku od 20 dana.

U  odgovoru  na  zahtjev  Općinskog  vijeća  Novi  Travnik,
koji  je  dostavilo  Općinsko  pravobraniteljstvo  Travnik
05.10.2011. godine,  ističe se da je pravni temelj  za donošenje
osporene Odluke bio Zakon o načelima lokalne samouprave u
Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakon o komunalnim djelat-
nostima ("Službeni list SR BiH", broj 20/90), koji je preuzet i
primjenjuje  se  kao  zakon  Federacije  Bosne  i  Hercegovine,  a
što  nije  navedeno u  preambuli  osporene  Odluke.  Naime,  isto-
dobno sa osporenom Odlukom, donesena je i Odluka o komu-
nalnom  redu  ("Službeni  glasnik  Općine  Novi  Travnik",  broj
2/10), pa je vjerojatno tehničkom greškom u preambuli ospore-
ne Odluke izostavljen Zakon o komunalnim djelatnostima, dok
je u preambuli druge odluke naveden. Podsjećaju, da je Federa-
cija  Bosne i  Hercegovine donijela  Zakon o pripadnosti  javnih
prihoda  u  Federaciji  Bosne  i  Hercegovine  ("Službene  novine
Federacije  BiH",  broj:  22/06,  43/08 i  22/09),  gdje  je  u članku
13. stavak 1. propisano da jedinicama lokalne samouprave pri-
padaju  javni  prihodi,  a  između ostaloga i  komunalne  naknade
sukladno propisima jedinica lokalne samouprave (točka "c"), a
stavkom 3. navedenog članka, da općinsko vijeće donosi propi-
se kojima se utvrđuje visina naknade. Također, člankom 36. u
svezi s člankom 37. Zakona o načelima lokalne samouprave u
Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je da jedinice lokal-
ne samouprave donose propise o porezima i naknadama, kao i
provedbene  propise  o  oporezivanju  u  zakonom  propisanim
okvirima. Negiraju da i u jednom članku osporene Odluke po-
stoji diskriminacija bilo kog subjekta, a niti se njezinim odred-
bama  povrjeđuje  Ustav  Federacije  Bosne  i  Hercegovine.  Pre-
dlažu  da  se  zahtjev  podnositelja  odbije  kao  neutemeljen.

Ustavni  sud  Federacije  održao  je  javnu  raspravu
13.12.2011. godine na kojoj je ispred podnositelja zahtjeva pri-
stupio  opunomoćenik  Tarik  Sočivica,  stručni  suradnik  u  JP
"Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo, a ispred Općinskog vije-
ća  Novi  Travnik,  Sadžida  Trezić,  općinski  pravobranitelj  u
Travniku.

Opunomoćenik  podnositelja  zahtjeva  u  cijelosti  je  ostao
kod navoda  iz  zahtjeva.  Ponovno je  naglasio  da  za  donošenje
osporene Odluke ne postoji zakonski temelj, naknada se odre-
đuje bez ikakvih jasnih i unaprijed određenih i razrađenih kri-
terija i mjerila, što ima za posljedicu povredu ustavom zaštiće-
nog i  zagarantiranog načela jednakosti  pred zakonom i  zaštite
prava na imovinu. Precizirao je da osporena Odluka nije u su-
glasnosti i sa točkom "k" članka II.2.(1) Ustava Federacije Bo-
sne i Hercegovine.

Općinski pravobranitelj, kao opunomoćenik Općinskog vi-
jeća Novi Travnik ostao je kod navoda iz odgovora na zahtjev,
da  osporena  Odluka  nije  u  neskladu  sa  Ustavom  Federacije
Bosne i Hercegovine. Ponovno je predložio da se zahtjev pod-
nositelja odbije kao neutemeljen.
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Nakon provedene javne rasprave, analiziranja svih iznese-
nih navoda i uvida u priloženu dokumentaciju u spisu, Ustavni
sud Federacije je utvrdio da je odredbom članka VI.4.b) Usta-
va Federacije Bosne i Hercegovine propisano da općinsko vije-
će  donosi  propise  o  ubiranju  poreza  i  općenito  osigurava  po-
trebna financijska  sredstva  što  ih  ne  pribavlja  kanton ili  fede-
ralna vlast. U članku 13. stavak 1. točka c) Zakona o pripadno-
sti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine je propisa-
no da jedinicama loklane samouprave pripadaju naknade i pri-
stojbe sukladno propisima jedinica lokalne samouprave.

Odredbom članka 8.  stavak 3.  alineja  7.  Zakona o  načeli-
ma  lokalne  samouprave  u  Federaciji  Bosne  i  Hercegovine
("Službene  novine  Federacije  BiH",  broj  49/06)  propisano  je
da u vlastite nadležnosti jedinice lokalne samouprave spada, iz-
među ostalog, utvrđivanje politike korištenja i utvrđivanja visi-
ne naknade za korištenje  javnih dobara,  a  člankom 13.  stavak
2. alineja 8. istoga zakona, da općinsko vijeće donosi plan ko-
rištenja javnih površina.

Sukladno  navedenim  ustavnim  i  zakonskim  odredbama,
Ustavni  sud  Federacije  je  utvrdio  da  je  Općinsko  vijeće  Novi
Travnik  bilo  ovlašteno  da  donese  osporenu  Odluku.

Uvidom  u  osporenu  Odluku  Ustavni  sud  Federacije  je
utvrdio da je u članku 1. propisano da se ovom odlukom utvr-
đuje  obveza  plaćanja  komunalne  naknade,  način  korištenja
sredstava  ostvarenih  od  komunalne  naknade,  obveznici  plaća-
nja  komunalne  naknade,  način  utvrđivanja  visine  komunalne
naknade,  način  naplate  komunalne  naknade  i  način  oslobađa-
nja  od  obveze  plaćanja  komunalne  naknade.  Člankom  2.  i  3.
osporene  Odluke  propisano  je  za  što  se  sve  plaća  komunalna
naknada i jedinice mjere za utvrđivanje visine komunalne nak-
nade, a člankom 4. stavak 2. propisano je da se građevinsko ze-
mljište, u smislu ove Odluke, razvrstava u tri  (3) zone, na na-
čin  predviđen  osporenom  Odlukom  o  utvrđivanju  visine  nak-
nade  za  dodijeljeno  gradsko  i  ostala  građevinska  zemljišta  na
korištenje. Člankom 5. osporene Odluke je propisano da se ko-
munalna naknada za nadzemne i podzemne instalacije iz član-
ka  3.  plaća  i  na  područjima  koja  nisu  obuhvaćena  zonama  iz
prethodnog članka, a člankom 14. stavak 2.  da koeficijent zo-
ne za instalacije iznosi jedan (1), bez obzira u kojoj zoni se in-
stalacija nalazi.

Nakon ocjene pojedinih odredaba osporene Odluke, dove-
denih  u  svezu  s  navodima  zahtjeva  podnositelja,  Ustavni  sud
Federacije  je  ocijenio  da  osporena  Odluke  nije  u  neskladu  sa
Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, iako u preambuli is-
te nije naveden zakonski temelj  za njezino donošenje,  jer  Op-
ćinsko  vijeće  Novi  Travnik  je  ovlašteno  da  donese  navedenu
odluku,  a  ista  sadrži  realne  kriterije  i  razrađene  parametre  za
određivanje komunalne naknade i obveza plaćanja je ista u od-
nosu na sve pravne i fizičke osobe.

Na temelju izloženog Ustavni sud Federacije utvrdio je da
osporenom Odlukom nije povrijeđeno pravo na jednakost oso-
ba pred zakonom, kao ni pravo na imovinu iz članka II.2.(1)c) i
k) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine.

Iz navedenih razloga Ustavni sud Federacije odlučio je kao
u izreci ove presude.

Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je većinom od
pet glasova u sastavu: mr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Se-
ad Bahtijarević,  mr.  Ranka Cvijić,  Domin Malbašić,  Aleksan-
dra Martinović i  mr.  Faris  Vehabović,  suci  Suda.

Broj U-25/11
13. prosinca 2011. godine

Sarajevo

Predsjednica
Ustavnog suda Federacije

Bosne i Hercegovine
Mr. Kata Senjak, v. r.

КОМИСИЈА ЗА ВРИЈЕДНОСНЕ
ПАПИРЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

221
Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i  Herce-

govine, na osnovu čl. 11. i 12., a u vezi sa čl. 13. Zakona o Ko-
misiji  za  vrijednosne  papire  ("Službene  novine  Federacije
BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04) i čl. 200. Zakona o upravnom
postupku  ("Službene  novine  Federacije  BiH",  broj  2/98  i
48/99),  te  čl.  11.  Pravilnika  o  načinu  upisa  i  vođenja  registra
emitenata vrijednosnih papira kod Komisije za vrijednosne pa-
pire  Federacije  BiH  ("Službene  novine  Federacije  BiH",  broj
49/99, 4/05, 18/08 i 8/09), postupajući po službenoj dužnosti u
predmetu  brisanja  emitenta  "BISTRICA" d.d.  Žepče,  iz  Regi-
stra emitenata vrijednosnih papira kod Komisije, na 338. sjed-
nici održanoj dana 31.1.2012. godine, donosi

RJEŠENJE
1. BRIŠE SE, emitent "BISTRICA" d.d. Žepče, iz Regi-

stra  emitenata kod Komisije,  upisan po Rješenju Ko-
misije  broj:  03-19-126/04  od  12.3.2004.  g.  pod  regi-
starskim  brojem:  01-  650-1547.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Fe-
deracije BiH" i na oglasnoj tabli Komisije.

Broj 03/2-19-28/12
31. januara/siječnja

2012. godine
Sarajevo

Predsjednik

Komisije za vrijednosne papire

Federacije Bosne i Hercegovine

Mr. Hasan Ćelam, s. r.

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █
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Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i  Herce-

govine, na osnovu čl. 11. i 12., a u vezi sa čl. 13. Zakona o Ko-
misiji  za  vrijednosne  papire  ("Službene  novine  Federacije
BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04) i čl. 200. Zakona o upravnom
postupku  ("Službene  novine  Federacije  BiH",  broj  2/98  i
48/99),  te  čl.  11.  Pravilnika  o  načinu  upisa  i  vođenja  registra
emitenata vrijednosnih papira kod Komisije za vrijednosne pa-
pire  Federacije  BiH  ("Službene  novine  Federacije  BiH",  broj
49/99, 4/05, 18/08 i 8/09), postupajući po službenoj dužnosti u
predmetu  brisanja  emitenta  Trgovačko  društvo  "PRO-
GRES"  Zenica  Dioničko  društvo,  iz  registra  emitenata  vri-
jednosnih papira kod Komisije, na 338. sjednici održanoj dana
31.01.2012. godine, donosi

RJEŠENJE
1. BRIŠE  SE  emitent  Trgovačko  društvo  "PRO-

GRES" Zenica Dioničko društvo, iz registra emite-
nata kod Komisije, upisan po Rješenju Komisije broj:
03-19-420/02  od  05.09.2002.  godine  pod  registar-
skim  brojem:  01-450-786.

2. Ovo rješenje objavit će se u "Službenim novinama Fe-
deracije BiH" i na oglasnoj tabli Komisije.

Broj 03/1-19-29/12
31. januara/siječnja

2012. godine
Sarajevo

Predsjednik

Komisije za vrijednosne papire

Federacije Bosne i Hercegovine

Mr. Hasan Ćelam, s. r.
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