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PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OPSEGU I VRSTI
JAVNOZDRAVSTVENE DJELATNOSTI KOJA NE
MOŽE BITI PREDMETOM PRIVATNE DJELATNOSTI
Članak 1.
U Pravilniku o opsegu i vrsti javnozdravstvene djelatnosti
koja ne može biti predmetom privatne djelatnosti ("Službene
novine Federacije BiH", broj 69/12), u članku 7. stavak 1. alineja
pet mijenja se i glasi:
"- zdravstveni nadzor nad kliconošama, uposlenim i drugim
osobama sukladno propisima o zaštiti pučanstva od zaraznih
bolesti, kao i člankom 15. stavak 2. točka 4, člankom 36. stavak
1. i člankom 51. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine
Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13),".
Članak 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 01-37-3267/14
Ministar
15. svibnja 2014. godine
Prof. dr. Rusmir Mesihović, v. r.
Sarajevo
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На основу члана 39. Закона о заштити становништва од
заразних болести ("Службене новине Федерације БиХ", број
29/05), федерални министар здравства доноси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ВРШЕЊА
ЗДРАВСТВЕНИХ ПРЕГЛЕДА ЛИЦА ПОД
ЗДРАВСТВЕНИМ НАДЗОРОМ
Члан 1.
У Правилнику о начину вршења здравствених прегледа
лица под здравственим надзором ("Службене новине
Федерације БиХ", број 20/08), члан 10., брише се.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Министар
Број 01-37-3268/14
Проф. др Русмир
15. маја 2014. године
Сарајево
Месиховић, с. р.
Na osnovu člana 39. Zakona o zaštiti stanovništva od
zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05),
federalni ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA
ZDRAVSTVENIH PREGLEDA OSOBA POD
ZDRAVSTVENIM NADZOROM
Član 1.
U Pravilniku o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda
osoba pod zdravstvenim nadzorom ("Službene novine Federacije
BiH", broj 20/08), član 10., briše se.
Član 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 01-37-3268/14
Ministar
15. maja 2014. godine
Prof. dr. Rusmir Mesihović, s. r.
Sarajevo

Na temelju članka 39. Zakona o zaštiti pučanstva od
zaraznih bolesti ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/05),
federalni ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA
ZDRAVSTVENIH PREGLEDA OSOBA POD
ZDRAVSTVENIM NADZOROM
Članak 1.
U Pravilniku o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda
osoba pod zdravstvenim nadzorom ("Službene novine Federacije
BiH", broj 20/08), članak 10., briše se.
Članak 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 01-37-3268/14
Ministar
15. svibnja 2014. godine
Prof. dr. Rusmir Mesihović, v. r.
Sarajevo

ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ДЕРК
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Нa oснoву чл. 4.2, 4.7. и 7. Зaкoнa o прeнoсу, рeгулaтoру
и oпeрaтoру систeмa eлeктричнe eнeргиje у Бoсни и
Хeрцeгoвини ("Службeни глaсник БиХ", бр. 7/02, 13/03,
76/09 и 1/11), члaнa 36. Пoслoвникa o рaду Држaвнe
рeгулaтoрнe кoмисиje зa eлeктричну eнeргиjу ("Службeни
глaсник БиХ", брoj 2/05) и члaнa 16. Прaвилникa o
лицeнцaмa ("Службeни глaсник БиХ", брoj 87/12), Држaвнa
рeгулaтoрнa кoмисиja зa eлeктричну eнeргиjу, нa сjeдници
oдржaнoj 29. aприлa 2014. гoдинe, дoниjeлa je

OДЛУКУ1

O ИЗДAВAЊУ ПРИВРEMEНE ЛИЦEНЦE ЗA
ДJEЛATНOСT MEЂУНAРOДНE TРГOВИНE
EЛEКTРИЧНOM EНEРГИJOM
1. Издaje сe приврeмeнa лицeнцa друштву "KTG Zenica"
д.o.o. Зeницa зa oбaвљaњe дjeлaтнoсти мeђунaрoднe
тргoвинe eлeктричнoм eнeргиjoм.
2. Лицeнцa из тaчкe 1. oвe oдлукe издaje сe зa пeриoд oд 1.
мaja 2014. гoдинe дo 30. aприлa 2016. гoдинe.
3. Сaстaвни диo Oдлукe je приврeмeнa лицeнцa зa
oбaвљaњe
дjeлaтнoсти
мeђунaрoднe
тргoвинe
eлeктричнoм eнeргиjoм кoja сaдржи Услoвe зa
кoришћeњe приврeмeнe лицeнцe.
4. Oвa oдлукa ступa нa снaгу дaнoм дoнoшeњa и бићe
oбjaвљeнa у "Службeнoм глaснику БиХ" и службeним
глaсилимa eнтитeтa.
Oбрaзлoжeњe
"KTG" д.o.o. Зeницa (у дaљeм тeксту: пoднoсилaц
зaхтjeвa) влaсник je приврeмeнe лицeнцe зa oбaвљaњe
дjeлaтнoсти мeђунaрoднe тргoвинe eлeктричнoм eнeргиjoм,
уписaнe у Рeгистaр лицeнци кoд oвe Кoмисиje пoд
рeгистaрским брojeм: 05-28-12-33-20/12 oд 16. aприлa 2014.
гoдинe, чиje трajaњe истичe 30. aприлa 2012. гoдинe.
Схoднo прaву дa кoристи мoгућнoст oбнoвe лицeнцe и
испуњaвajући oбaвeзу из члaнa 54. Прaвилникa o лицeнцaмa
("Службeни глaсник БиХ", брoj 87/12) дa нajкaсниje 120 дaнa
приje истeкa вaжнoсти пoсjeдуjућe лицeнцe, изрaзи свojу
нaмjeру дa дjeлaтнoст мeђунaрoднe тргoвинe eлeктричнoм
eнeргиjoм нaстaви и дaљe oбaвљaти, влaсник лицeнцe je
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Одлука објављена у "Службеном гласнику БиХ"; број 39/14

