Petak, 28. 2. 2014.

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH

III.
Zadatak Povjerenstva iz točke I. ovog rješenja je, da
sukladno odredbama Pravilnika o polaganju ispita za
samostalno rukovanje eksplozivnim sredstvima u oblasti
rudarstva, provodi ispite za samostalno rukovanje eksplozivnim
sredstvima u oblasti rudarstva.
IV.
Povjerenstvo iz točke I. ovog rješenja imenuje se na
period od dvije godine.
V.
Za rad i angažovanje u radu Povjerenstva, predsjedniku,
članovima i tajniku Povjerenstva pripada pravo na naknadu
sukladno sa Rješenjem o utvrđivanju naknade i obavljanju
usluga po zahtjevima korisnika, a u oblastima energije,
rudarstva i industrije, koje donosi ministar.
VI.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.
Broj 06-34-116/2014
Ministar
21. siječnja 2014. godine
Erdal Trhulj, v. r.
Mostar
На основу члана 56. став 2. Закона о организацији
органа управе у Федерацији Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ", број 35/05) и чл. 12.
и 13. Правилника о полагању испита за самостално
руковање експлозивним средствима у области рударства
("Службене новине Федерације БиХ", број 13/11),
федерални министар енергије, рударства и индустрије
доноси

РЈЕШЕЊЕ

О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ
ИСПИТА ЗА САМОСТАЛНО РУКОВАЊЕ
ЕКСПЛОЗИВНИМ СРЕДСТВИМА У ОБЛАСТИ
РУДАРСТВА
I.
За чланове Комисије за провођење испита за
самостално руковање експлозивним средствима у области
рударства (у даљем тексту: Комисија), именују се:
1. др sc. Нурага Дурановић, дипл. инг. руд. предсједник
2. Азра Слијепчевић, дипл. инг. руд. - члан
3. Представник привредног друштва - члан
За секретара Комисије именује се Едина Крпо,
дипл.мен.о.ј. која ће обављати административно-техничке
послове за потребе Комисије.
II.
Представника привредног друштва из тачке I. овог
рјешењa, именује овлаштена особа привредног друштва из
којег долази кандидат.
Ако се испит организује заједно за више привредних
друштава, за члана комисије се именује представник
привредног друштва из којег долази највећи број
кандидата.
III.
Задатак Комисије из тачке I. овог рјешења је, да у
складу са одредбама Правилника о полагању испита за
самостално руковање експлозивним средствима у области
рударства, проводи испите за самостално руковање
експлозивним средствима у области рударства.
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IV.
Комисија из тачке I. овог рјешења именује се на
период од двије године.
V.
За рад и ангажовање у раду Комисије, предсједнику,
члановима и секретару Комисије припада право на накнаду
у складу са Рјешењем о утврђивању накнаде и обављању
услуга по захтјевима корисника, а у областима енергије,
рударства и индустрије, које доноси министар.
VI.
Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења.
Број 06-34-116/2014
Министар
21. јануара 2014. године
Ердал Трхуљ, с. р.
Мостар

FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
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Na osnovu člana 165. stav 2., člana 169. stav 2. i člana
170. stav 2., a u vezi sa članom 236. stav 1. alineja 35. Zakona
o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br.
46/10 i 75/13), federalni ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA
OBAVLJANJE PRIVATNE PRAKSE, GRUPNE
PRIVATNE PRAKSE, KAO I UVJETIMA ZA
OBAVLJANJE PRIVATNE PRAKSE NA OSNOVU
POSEBNOG UGOVORA SA ZDRAVSTVENOM
USTANOVOM
Član 1.
U Pravilniku o uvjetima za obavljanje privatne prakse,
grupne privatne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne
prakse na osnovu posebnog ugovora sa zdravstvenom
ustanovom ("Službene novine Federacije BiH", broj 104/13),
član 12. se briše.
Član 2.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 01-37-1201/14
24. februarа 2014. godine
Ministar
Sarajevo
Prof. dr. Rusmir Mesihović, s. r.
Na temelju članka 165. stavak 2., članka 169. stavak 2. i
članka 170. stavak 2., a u svezi s člankom 236. stavak 1. alineja
35. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije
BiH", br. 46/10 i 75/13), federalni ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA
OBAVLJANJE PRIVATNE PRAKSE, GRUPNE
PRIVATNE PRAKSE, KAO I UVJETIMA ZA
OBAVLJANJE PRIVATNE PRAKSE NA TEMELJU
ZASEBNOG UGOVORA SA ZDRAVSTVENOM
USTANOVOM
Članak 1.
U Pravilniku o uvjetima za obavljanje privatne prakse,
grupne privatne prakse, kao i uvjetima za obavljanje privatne
prakse na temelju zasebnog ugovora sa zdravstvenom
ustanovom ("Službene novine Federacije BiH", broj 104/13),
članak 12. se briše.

