
Na osnovu člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečisćeni tekst 
(„Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10) i člana 123. stav 3. Zakona zaštiti i 
spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije 
Bosne i Hereegovine"", broj 39/03, 22/06 i 43/10), Vlada Zeničko-dobojskog kantona na prijedlog 
Kantonalne uprave civilne zaštite, na 71. sjednici, održanoj 29.09.2016. godine,  d o n o s i  
 
 
 
 
 
 
 

UREDBU O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O ORGANIZOVANJU SLUŽBI 
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U ZENIČKO-DOBOJSKOM KANTONU  

 
 

Član 1.  
(Izmjena i dopuna člana 2.)  

U Uredbi o organizovanju službi zaštite i spaavanja u Zeničko-dobojskom kantonu („Službene 
novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/08) u članu 2. stav (3) tačka e) riječ „općina“ zamjenjuje se 
riječima „grad/općina“.  
 
 

Član 2.  
(Izmjena i dopuna člana 3.)  

U članu 3. riječ “općine" zamjenjuje se riječima "grada/općine".  
 
 

Član 3.  
(Izmjena naziva IV DIJELA)  

Naziv ,,IV" DIJELA mjenja se i glasi:  
,.IV -FORMIRANJE SLUŽBI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U GRADU/OPĆINAMA". 
 
 

Član 4.  
(Izmjena Člana 13.)  

 
Član 13. se mjenja i glasi:  

„Član 13.  
(Formiranje gradske/općinske službe zaštite i spašavanja)  

(l) U skladu sa odredbom člana 123. stav 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od 
prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federaeije Bosne i Hereegovine''', broj 39/03, 22/06 i 
43/10), grad/općine svojim aktom formiraju službe zaštite i spašavanja za područje grada/općine na 
prijedlog gradske/općinske službe civilne zaštite.  
(2) Formiranje službi zaštite i spašavanja iz stava 1. ovog člana, vrši se u skladu sa potrebama koje su 
utvrđene u procjeni ugroženosti područja grada/općine od prirodnih i drugih nesreća, kadrovskim i 
nlaterijalnim uslovima kojima raspolažu pravna lica i udruženja građana u kojima se formiraju te 
službe."  
 
 
 
 



 
 

Član 5.  
(Izmjena člana 14.)  

Član 14. se mijenja se i glasi:  
„Član 14. 

(Nadležni organ za formiranje gradske/općinske službe zaštite i spašavanja) 
Formiranje službi iz člana 13. ove uredbe vrši gradonačelnik/općinski načelnik na prijedlog 

gradske/općinske službe civilne zaštite.". 
 
 

Član 6. 
(Izmjena člana 15.) 

U članu 15. riječ „općine" zamjenjuje se riječima „grada/općine".  
 
 

Član 7. 
(Izmjena člana 16.) 

U članu 16. riječ „općinskog" zamjenjuje se riječima "gradonačelnika/općinskog". 
 
 

Član 8. 
(Izmjena člana 18.) 

U članu 18. riječ "općinskim" zamjenjuje se riječima "gradskim/općinskim". 
 
 

Član 9. 
(Stupanje na snagu)  

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama 
Zeničko-dobojskog kantona".  
 
 
 
 

Datum, 29.09.2016. godine 
Broj: 02- 44-16470/16. 

Z e n i c a  
 
DOSTAVLJENO: 
1x Kantonalna uprava civilne zaštite, 
1x „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", 
1x a/a. 

PREMIJER 

Miralem Galijašević  

http://Stupan.ie�

