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SARAJEVO

PREDS
STAVNIČK
KI DOM PAR
RLAMENTA
A
FEDER
RACIJE BO
OSNE I HER
RCEGOVINE
E
1562

Na osnoovu člana 152. stav 2. Poslov
vnika Predstavnničkog
doma Parlam
menta Federacijee Bosne i Herrcegovine ("Sluužbene
novine Federaacije BiH", brooj 69/07 i 2/08)), Predstavničkki dom
Parlamenta Feederacije Bosnee i Hercegovine, na sjednici odr
držanoj
23. oktobra 20015. godine, donnio je

OD
DLUKU

O SASTAVU
U KOMISIJE ZA EVROPSK
KE INTEGRAC
CIJE
PRED
DSTAVNIČKO
OG DOMA PAR
RLAMENTA
FED
DERACIJE BO
OSNE I HERCEGOVINE
I
Sastav Komisije za evropske
e
integracije Predstavnničkog
govine čine:
doma Parlameenta Federacije Bosne i Herceg
preedsjedavajući Predstavničkog doma,
d
dvva potpredsjedavvajuća Predstavn
ničkog doma, i
preedsjednici klubbova poslanikaa političkih strranaka
zasstupljenih u Preedstavničkom do
omu.
Predsjeddavajući Predsstavničkog dom
ma je, po fun
unkciji,
predsjednik K
Komisije, a potppredsjedavajućii Doma su zam
mjenici
predsjednika K
Komisije.
II
Odluka će se objaviti u "Službenim novinama Fedeeracije
BiH".
Prredsjedavajući
Predsstavničkog dom
ma
PD broj 01--02-3-1386/15-11
Parlameenta Federacije B
BiH
23. oktobraa 2015. godine
Saarajevo
Ed
din Mušić, s. r.
Temeljeem članka 152. stavak 2. Posllovnika Zastupnničkog
doma Parlam
menta Federacijee Bosne i Herrcegovine ("Sluužbene
novine Federracije BiH", brroj 69/07 i 2/08), Zastupničkii dom
Parlamenta Feederacije Bosnee i Hercegovine, na sjednici odr
držanoj
23. listopada 22015. godine, donio je

ISSSN 1512-7079
9

ODLUK
KU

O SASTAVU POVJERENSSTVA ZA EUR
ROPSKE
ACIJE ZASTU
UPNIČKOG DO
OMA
INTEGRA
PAR
RLAMENTA FEDERACIJE B
BOSNE I HER
RCEGOVINE
I.
Sastav Povjereenstva za europpske integracijee Zastupničkog
domaa Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine čine:
č
predsjedaatelj Zastupničkkog doma,
dva dopreedsjedatelja Zasstupničkog dom
ma, i
predsjedn
nici klubova zaastupnika polittičkih stranaka
zastupljen
nih u Zastupničk
čkom domu.
Predsjedatelj Zastupničkog doma je, po dužnosti,
predssjednik Povjeren
nstva, a dopreddsjedatelji Doma su zamjenici
predssjednika Povjereenstva.
II
Ova odluka ob
bjavit će se u " Službenim nov
vinama Federacije BiH".
B
Predsjedatelj
ZD
D broj 01-02-3-1386/15-1
Zastupničk
kog doma
23. listopada 2015
5. godine
Parlamenta Federacije BiH
Sarajevo
Edin Mušić, v. r.
На основу члана 1522. став 2. Пословника
дставничког дома
д
Парламеента Федерације Босне и
Пред
Херц
цеговине ("Службене новинне Федерацијее БиХ", број
69/07
7 и 2/08), Преедставнички доом Парламентта Федерације
Босн
не и Херцегов
вине, на сједнници одржанојј 23. октобра
2015. године, донио
о је

ОДЛУК
КУ

О САСТАВ
ВУ КОМИСИ
ИЈЕ ЗА ЕВРОП
ПСКЕ
ИНТЕГРАЦИЈЕ ПРЕДСТ
ТАВНИЧКОГ
Г ДОМА
ПАРЛАМЕ
ЕНТА ФЕДЕР
РАЦИЈЕ БОС
СНЕ И
ХЕРЦЕГОВ
ВИНЕ
I
Састав Комиссије за европскке интеграцијее Представнимента Федерацције Босне и Херцеговине
чког дома Парлам
чине:
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SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Овлашћене организације у евиденцији рачуна за сваки
рачун пословног субјекта у конвертибилним маркама и
девизама уписују:
1) основне податке о рачуну пословног субјекта
пословно име, односно назив пословног
субјекта,
сједиште пословног субјекта,
матични број и јединствени идентификациони број пословног субјекта,
број рачуна пословног субјекта,
облик организовања и шифру дјелатности
пословног субјекта,
ознаку ентитета, града или општине,
2) ознаку за врсту рачуна пословног субјекта
Р - рачун за редовно пословање,
Г - рачун који је одређен као главни рачун,
О - рачун организационог дијела,
П - рачун за посебне намјене,
J - рачун за прикупљање јавних прихода,
Д - девизни рачун,
К - рaчун зa дeпoзит кojи прeдстaвљa кoлaтeрaл,
С рачун пословног субјекта који је у стечају
Ф - рачун пословног субјекта у поступку финансијске консолидације
3) ознаку за статус рачуна пословног субјекта
А - активан рачун,
Б - блокиран рачун,
У - угашен, односно затворен рачун,
4) датум отварања и датум затварања рачуна и
5) друге неопходне податке.
Ако пословни субјекат има отворен само један рачун за
редовно пословање, тај рачун се сматра главним
рачуном и у евиденцији рачуна овлашћених организација и Јединственом регистру означава сe као главни
рачун.
Овлашћене организације дужне су да податке из тачке
4. овог упутства у евиденцији рачуна воде тачно и да ти
пoдaци буду ажурирани према подацима из
документације
пословног
субјекта
достављене
приликом отварања рачуна и насталих промјена
података по рачуну, одмах по пријему обавијести од
пословног субјекта, у складу са Законом.
Овлашћене организације дужне су да у евиденцији
рачуна промијене податке о блокади и деблокади
рачуна, одмах по пријему SWIFT поруке МТ199 за
блокаду и деблокаду рачуна пословног субјекта од
стране овлашћене организације која води главни рачун.
Овлашћене организације ће обезбиједити да се у
тренутку отварања, затварања, блокаде и деблокаде
рачуна, као и било којих других промјена података на
рачунима пословних субјеката, ти подаци након
њиховог евидентирања код овлашћених организација,
путем успостављене електронске комуникације, одмах
евидентирају и у Јединственом регистру рачуна
пословних субјеката који води Финaнсиjскoинфoрмaтичкa aгeнциja Сaрajeвo.
Овлашћене организације дужне су да, на основу налога
и друге документације платног промета, воде
евиденцију о обављеном платном промету и на
писмени захтјев надлежних органа доставе податке и
информације о платном промету у складу са Законом.
Подаци о промјенама и стању на рачунима пословних
субјеката код овлашћених организација представљају
пословну тајну, као и други подаци за које је посебним
законом утврђено да представљају тајне податке.

Srijeda, 28. 10. 2015.

9.

Овлашћене организације дужне су да чувају налоге за
плаћање и другу документацију о отвореним рачунима
и обављеном платном промету, на начин и у роковима
утврђеним прописима о архивској дјелатности,
прописима о спречавању прања новца и финансирања
терористичких активности и другим прописима.
10. Овлашћене организације су дужне да постојеће
евиденције о рачунима пословних субјеката ускладе са
овим упутством, најкасније у року од 60 дана од дана
ступања на снагу овог упутства.
11. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеним нoвинaмa Фeдeрaциje
БиХ".
Брoj 04-02-1905/12
Министрица
02. септембра 2015. гoдинe
Jeлкa Mилићeвић, с. р.
Сaрajeвo

FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE,
RUDARSTVA I INDUSTRIJE
1573

Na osnovu člana 60. stav 4. Uredbe o organizaciji i
regulaciji sektora gasne privrede ("Službene novine Federacije
BiH", broj 83/07), premijer Federacije Bosne i Hercegovine, na
prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije,
donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PREUZIMANJU I
PRIMJENI TEHNIČKIH PROPISA ZA OBLAST
PROJEKTOVANJA, GRAĐENJA, PUŠTANJA U POGON,
EKSPLOATACIJE I ODRŽAVANJA POSTROJENJA I
INSTALACIJA PRIRODNOG GASA
Član 1.
U Pravilniku o preuzimanju i primjeni tehničkih propisa za
oblast projektovanja, građenja, puštanja u pogon, eksploatacije i
održavanja postrojenja i instalacija prirodnog gasa ("Službene
novine Federacije BiH", br. 83/08 i 4/12), u članu 9. u Tabeli 1.
stav (1) redni broj 11. se mijenja i glasi:
Red.
broj

Oznaka
dokum.

DVGW
izdanje

IGT
izdanje

Datum
Verifikacije/
zamjena

NASLOV

11

FBiH-G
600

04/2008

07/2011

2015

Tehnička pravila za gasne
instalacije, TPGI

Član 2.
U članu 10. u Tabeli 2. iza rednog broja 65. dodaje se novi
redni broj 66., koji glasi:
Red.
broj

66

Oznaka
dokum.

Datum
DVGW IGT Verifiizdanje izdanje kacije/
zamjena

FBiH-G 1020 01/2010 07/2011

2015

NASLOV
Osiguranje kvaliteta pri
projektovanju, izgradnji,
izmjeni, održavanju i pogonu
gasnih instalacija

Član 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 05-02-2032/15
Premijer
21. oktobra 2015. godine
Fadil Novalić, s. r.
Mostar

