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На основу члана 81. став 2. Закона о просторном 

планирању, кориштењу земљишта на нивоу Федерације Босне 
и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 
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 65. сједници, одржаној 
23.10.2012. године, доноси 

УРЕДБУ 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О УРЕЂЕЊУ 
ГРАДИЛИШТА, ОБАВЕЗНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ НА 

ГРАДИЛИШТУ И УЧЕСНИЦИМА У ГРАЂЕЊУ 

Члан 1. 
У Уредби о уређењу градилишта, обавезној 

документацији на градилишту и учесницима у грађењу 
("Службене новине Федерације БиХ", број 48/09 и 75/09) у 
члану 30. став 3. мијења се и гласи: 

"Стручни одбор именује рјешењем федерални министар 
из реда еминентних стручњака из области пројектовања, 
грађења и заштите околиша (дипломирани инжењери) са 
најмање седам (7) година радног искуства у струци, 
положеним стручним испитом, радном биографијом и 
референт листом послова у чијој изради је учествовао (учешће 
у изради најмање пет (5) пројеката и/или на пословима 
надзора над грађењем и/или послова водича радова одређене 
врсте грађевина), а према јавном позиву које Федерално 
министарство објављује у средствима јавног информисања." 

Иза става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 
"На основу захтјева правног лица за издавање 

овлаштења, водич поступка предлаже састав Стручног одбора 
са листе стручњака из става 3. овог члана." 

Досадашњи став 4. постаје став 5. 
Досадашњи ставови 5. и 6. постају ставови 6. и 7. 
Став 7. се брише. 

Члан 2. 
У члану 32. иза става 3. додаје се нови став 4. који гласи: 
"Федерално министарство је дужно неутрошена средства 

преостала након подмирења свих трошкова уплатити на 
депозитни рачун Буџета Федерације БиХ." 

Члан 3. 
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ." 

В. број 1429/2012 
23. октобра 2012. 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", broj 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 65. sjednici, 
održanoj 23.10.2012. godine, donosi 

UREDBU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA 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", broj 48/09 i 75/09) u članu 30. stav 3. mijenja se i glasi: 

"Stručni odbor imenuje rješenjem federalni ministar iz reda 
eminentnih stručnjaka iz oblasti projektiranja, građenja i zaštite 

okoliša (diplomirani inženjeri) sa najmanje sedam (7) godina 
radnog iskustva u struci, položenim stručnim ispitom, radnom 
biografijom i referent listom poslova u čijoj izradi je učestvovao 
(učešće u izradi najmanje pet (5) projekata i/ili na poslovima 
nadzora nad građenjem i/ili poslova voditelja radova određene vrste 
građevina), a prema javnom pozivu koje Federalno ministarstvo 
objavljuje u sredstvima javnog informiranja." 

Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi: 
"Na osnovu zahtjeva pravnog lica za izdavanje ovlaštenja, 

voditelj postupka predlaže sastav Stručnog odbora sa liste 
stručnjaka iz stava 3. ovog člana." 

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5. 
Dosadašnji stavovi 5. i 6. postaju stavovi 6. i 7. 
Stav 7. se briše. 

Član 2. 
U članu 32. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi: 
"Federalno ministarstvo je dužno neutrošena sredstva 

preostala nakon podmirenja svih troškova uplatiti na depozitni 
račun Budžeta Federacije BiH." 

Član 3. 
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH." 

V. broj 1429/2012 
23. oktobra 2012. godine 

Sarajevo
Premijer 

Nermin Nikšić, s. r.
 

  
Na temelju članka 81. stavak 2. Zakona o prostornom 

planiranju, korištenju zemljišta na razini Federacije Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 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 65. 
sjednici, održanoj 23.10.2012. godine, donosi 

UREDBU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA 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 
BiH", broj 48/09 i 75/09) u članku 30. stavak 3. mijenja se i glasi: 

"Stručni odbor imenuje rješenjem federalni ministar iz reda 
eminentnih stručnjaka iz oblasti projektiranja, građenja i zaštite 
okoliša (diplomirani inženjeri) sa najmanje sedam (7) godina 
radnog iskustva u struci, položenim stručnim ispitom, radnom 
biografijom i referent listom poslova u čijoj izradi je sudjelovao 
(sudjelovanje u izradi najmanje pet (5) projekata i/ili na poslovima 
nadzora nad građenjem i/ili poslova voditelja radova određene vrste 
građevina), a prema javnom pozivu koje Federalno ministarstvo 
objavljuje u sredstvima javnog informiranja." 

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 
"Na temelju zahtjeva pravne osobe za izdavanje ovlašćenja, 

voditelj postupka predlaže sastav Stručnog odbora sa liste 
stručnjaka iz stavka 3. ovog članka." 

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. 
Dosadašnji stavci 5. i 6. postaju stavci 6. i 7. 
Stavak 7. se briše. 

Članak 2. 
U članku 32. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi: 
"Federalno ministarstvo je dužno neutrošena sredstva 

preostala nakon podmirenja svih troškova uplatiti na depozitni 
račun Proračuna Federacije BiH." 


	САДРЖАЈ
	ВЛАДА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
	УРЕДБа О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О УРЕЂЕЊУГ РАДИЛИШТА, ОБАВЕЗНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ НА ГРАДИЛИШТУ И УЧЕСНИЦИМА У ГРАЂЕЊУ



