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ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ УДЈЕЛА ФИНАНСИЈСКИХ 
СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

СПЕЦИЈАЛНЕ КАСЕ 

I 
Овом одлуком утврђује се удио финансијских 

средстава потребних за рад специјалне касе у Федералној 
управи полиције. 

II 
Финансијска средства потребна за рад специјалне касе 

из тачке I ове одлуке утврђују се у износу од 50.000 КМ 
одобрених буџетом у оквиру Главе 14 буџетског раздјела 
1403 позиције 6139 - уговорене и друге посебне услуге. 

Директор Федералне управе полиције овластиће 
државног службеника или намјештеника или полицијског 
службеника који ће преузети новчана средства из става 1. ове 
тачке из банке са јединственог рачуна трезора, а која ће бити 
депонована у просторијама Федералне управе полиције. 

Федерална управа полиције дужна је да осигура касу и 
друге увјете за сигуран смјештај новчаних средстава из става 
1. ове тачке, као и да осигура да приступ тим новчаним 
средствима има само овлашћено лице из става 2. ове тачке. 

III 
Федерална управа полиције је дужна доставити 

годишњи извјештај о утрошку средстава из тачке II ове 
одлуке Влади Федерације Босне и Херцеговине путем 
федералног министра унутрашњих послова. 

IV 
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално 

министарство финансија - Федерално министарство финан-
ција и Федерална управа полиције, свако из оквира своје 
надлежности. 

V 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 36/2016 
08. јануара 2016. године 

Сарајево 
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 33. stav (2) Zakona o unutrašnjim 

poslovima Federacije Bosne i Herecegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 81/14), Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, na 36. sjednici, održanoj 08.01.2016. godine, 
donosi 

ODLUKU 
O UTVRĐIVANJU UDJELA FINANSIJSKIH 

SREDSTAVA POTREBNIH ZA KORIŠTENJE 
SPECIJALNE KASE 

I. 
Ovom odlukom utvrđuje se udio finansijskih sredstava 

potrebnih za rad specijalne kase u Federalnoj upravi policije. 

II. 
Finansijska sredstva potrebna za rad specijalne kase iz tačke 

I. ove odluke utvrđuju se u iznosu od 50.000 KM odobrenih 
budžetom u okviru Glave 14 budžetskog razdjela 1403 pozicije 
6139 - ugovorene i druge posebne usluge. 

Direktor Federalne uprave policije će ovlastiti državnog 
službenika ili namještenika ili policijskog službenika koji će 
preuzeti novčana sredstva iz stava 1. ove tačke iz banke sa 
jedinstvenog računa trezora, a koja će biti deponovana u 
prostorijama Federalne uprave policije. 

Federalna uprava policije dužna je da osigura kasu i druge 
uvjete za siguran smještaj novčanih sredstava iz stava 1. ove 
tačke, kao i da osigura da pristup tim novčanim sredstvima ima 
samo ovlašteno lice iz stava 2. ove tačke. 

III. 
Federalna uprava policije je dužna dostaviti godišnji 

izvještaj o utrošku sredstava iz tačke II. ove odluke Vladi Federa-
cije Bosne i Hercegovine putem federalnog ministra unutrašnjih 
poslova. 

IV. 
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministar-

stvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalna 
uprava policije, svako iz okvira svoje nadležnosti. 

V. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 36/2016 
08. januara 2016. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, s. r.
 

47 
Temeljem članka 171. Zakona o vodama ("Službene novine 

Federacije BiH", broj 70/06), na zajednički prijedlog Federalnog 
ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federal-
nog ministarstva okoliša i turizma i uz prethodnu suglasnost 
Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva 
finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 36. sjednici, 
održanoj 08.01.2016. godine, donosi 

ODLUKU 
O DOPUNI ODLUKE O VISINI POSEBNIH VODNIH 

NAKNADA 

I. 
U Odluci o visini posebnih vodnih naknada ("Službene 

novine Federacije BiH", br. 46/07 i 10/14) u točki V. iza riječi: 
"iznosi" dodaje se riječ: "najmanje". 

II. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 38/2016 
08. siječnja 2016. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
 

 
На основу члана 171. Закона о водама ("Службене 

новине Федерације БиХ", број 70/06), на заједнички пријед-
лог Федералног министарства пољопривреде, водопривреде 
и шумарствa и Федералног министарства околиша и туризма 
и уз претходну сагласност Федералног министарства финан-
сија - Федералног министарства финанција, Влада Федера-
ције Босне и Херцеговине, на 36. сједници, одржаној 
08.01.2016. године, доноси 

ОДЛУКУ 
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ПОСЕБНИХ 

ВОДНИХ НАКНАДА 

I 
У Одлуци о висини посебних водних накнада 

("Службене новине Федерације БиХ", бр. 46/07 и 10/14) у 
тачки V иза ријечи: "износи" додаје се ријеч: "најмање". 


