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III
Федерално министарство пољопривреде, водопривреде
и шумарства и Агенција за водно подручје ријеке Саве,
Сарајево се задужују за објаву Плана из тачке I ове одлуке на
својим службеним web-страницама.
Агенција за водно подручје ријеке Саве, Сарајево се
задужује да о доношењу ове Одлуке упозна министарства
надлежна за воде припадајућих кантона и органе,
институције и релевантна тијела која су укључена у јавним
консултацијама по питању Плана из тачке I ове одлуке.
IV
Агенција за водно подручје ријеке Саве, Сарајево
дужна је припремити акционе планове ради провођења
Плана из тачке I ове одлуке у сврху достизања Планом
утврђених циљева управљања водама и исте усагласити са
свим органима и институцијама идентифицираним за сваку
од мјера из Програма мјера овог Плана, поготово по питању
осигурања финансијских средстава и динамике реализације.
Органи и институције наведене у Програму мјера се
задужују за годишње достављање података којима располажу везаних за праћење имплементације Програма мјера, на
захтјев Агенције за водно подручје ријеке Саве, Сарајево.
Агенција обједињује податке, припрема и доставља Извјештај Федералном министарству пољопривреде, водопривреде
и шумарства, које исти упућује Влади Федерације Босне и
Херцеговине сваке двије године.
V
За реализирање ове одлуке задужују се Федерално
министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства и
Федерално министарство околиша и туризма, свако у оквиру
својих надлежности утврђених Законом о водама и Законом
о заштити околиша.
VI
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 715/2018
Премијер
24. маја 2018. године
Фадил Новалић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 40. stav (1) Zakona o vodama ("Službene
novine Federacije BiH", broj 70/06), a u vezi sa članom 19. stav
(2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 14/03, 2/06 i 8/06),
na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede
i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 144.
sjednici, održanoj 24.05.2018. godine, donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA VODAMA ZA
VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE U FEDERACIJI BiH
(2016. - 2021.)
I.
Ovom odlukom Vlada Federacije BiH donosi Plan upravljanja vodama za vodno područje rijeke Save u Federaciji BiH
(2016. - 2021.).
II.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine podnosi Vijeću
ministara Bosne i Hercegovine Plan iz tačke I. ove odluke vezano
za dalju proceduru donošenja plana za vodno područje rijeke
Save na nivou Bosne i Hercegovine.
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva o donošenju Plana iz tačke I. ove odluke obavještava
ministarstvo Bosne i Hercegovine nadležno za vode (Ministar-

Broj 44 - Stranica 337

stvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine)
i organ Republike Srpske nadležan za vode (Ministarstvo
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS).
III.
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva i Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo se
zadužuju za objavu Plana iz tačke I. ove odluke na svojim
službenim web-stranicama.
Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo se zadužuje da o donošenju ove odluke upozna ministarstva nadležna za
vode pripadajućih kantona i organe, institucije i relevantna tijela
koja su uključena u javnim konsultacijama po pitanju Plana iz
tačke I. ove odluke.
IV.
Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo dužna je
pripremiti akcione planove radi provođenja Plana iz tačke I. ove
odluke u svrhu dostizanja Planom utvrđenih ciljeva upravljanja
vodama i iste usaglasiti sa svim organima i institucijama identificiranim za svaku od mjera iz Programa mjera ovog plana,
pogotovo po pitanju osiguranja finansijskih sredstava i dinamike
realizacije.
Organi i institucije navedene u Programu mjera se zadužuju
za godišnje dostavljanje podataka kojima raspolažu vezanih za
praćenje implementacije Programa mjera, na zahtjev Agencije za
vodno područje rijeke Save, Sarajevo. Agencija objedinjuje
podatke, priprema i dostavlja Izvještaj Federalnom ministarstvu
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koje isti upućuje Vladi
Federacije Bosne i Hercegovine svake dvije godine.
V.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalno
ministarstvo okoliša i turizma, svako u okviru svojih nadležnosti
utvrđenih Zakonom o vodama i Zakonom o zaštiti okoliša.
VI.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 715/2018
Premijer
24. maja 2018. godine
Fadil Novalić, s. r.
Sarajevo
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Temeljem članka 40. stavak (1) Zakona o vodama
("Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), a u vezi sa
člankom 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95,
58/02, 14/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalnog ministarstva
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada Federacije Bosne
i Hercegovine, na 144. sjednici, održanoj 24.05.2018. godine,
donosi

ODLUKU

O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA VODAMA ZA
VODNO PODRUČJE JADRANSKOG MORA U
FEDERACIJI BiH (2016. - 2021.)
I.
Ovom odlukom Vlada Federacije BiH donosi Plan upravljanja vodama za vodno područje Jadranskog mora u Federaciji BiH
(2016. - 2021.).
II.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine podnosi Vijeću
ministara Bosne i Hercegovine Plan iz točke I. ove odluke vezano
za daljnju proceduru donošenja plana za vodno područje
Jadranskog mora na razini Bosne i Hercegovine.
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Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva o donošenju Plana iz točke I. ove odluke obavještava
ministarstvo Bosne i Hercegovine nadležno za vode (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine)
i organ Republike Srpske nadležan za vode (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS).
III.
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i
šumarstva i Agencija za vodno područje Jadranskog mora,
Mostar se zadužuju za objavu Plana iz točke I. ove odluke na
svojim službenim web-stranicama.
Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Mostar se
zadužuje da o donošenju ove Odluke upozna ministarstva
nadležna za vode pripadajućih kantona i organe, institucije i
relevantna tijela koja su uključena u javnim konsultacijama po
pitanju Plana iz točke I. ove odluke.
IV.
Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Mostar
dužna je pripremiti akcione planove radi provođenja Plana iz
točke I. ove odluke u svrhu dostizanja Planom utvrđenih ciljeva
upravljanja vodama i iste usuglasiti sa svim organima i
institucijama identificiranim za svaku od mjera iz Programa
mjera ovog Plana, pogotovo po pitanju osiguranja financijskih
sredstava i dinamike realizacije.
Organi i institucije navedene u Programu mjera se zadužuju
za godišnje dostavljanje podataka kojima raspolažu vezanih za
praćenje implementacije Programa mjera, na zahtjev Agencije za
vodno područje Jadranskog mora, Mostar. Agencija objedinjuje
podatke, priprema i dostavlja Izvješće Federalnom ministarstvu
poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, koje isti upućuje Vladi
Federacije Bosne i Hercegovine svake dvije godine.
V.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalno ministarstvo okoliša i turizma, svako u okviru svojih nadležnosti
utvrđenih Zakonom o vodama i Zakonom o zaštiti okoliša.
VI.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 716/2018
Premijer
24. svibnja 2018. godine
Fadil Novalić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 40. став (1) Закона о водама
("Службене новине Федерације БиХ", број 70/06), а у вези са
чланом 19. став (2) Закона о Влади Федерације Босне и
Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94,
8/95, 58/02, 14/03, 2/06 и 8/06), на приједлог Федералног
министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства,
Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 144. сједници,
одржаној 24.05.2018. године, доноси

ОДЛУКУ

О ДОНОШЕЊУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ВОДАМА ЗА
ВОДНО ПОДРУЧЈЕ ЈАДРАНСКОГ МОРА У
ФЕДЕРАЦИЈИ БиХ (2016. - 2021.)
I
Овом одлуком Влада Федерације Босне и Херцеговине
доноси План управљања водама за водно подручје Јадранског мора у Федерацији БиХ (2016. - 2021.).
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II
Влада Федерације Босне и Херцеговине подноси
Вијећу министара Босне и Херцеговине План из тачке I ове
одлуке везано за даљу процедуру доношења плана за водно
подручје Јадранског мора на нивоу Босне и Херцеговине.
Федерално министарство пољопривреде, водопривреде
и шумарства о доношењу Плана из тачке I ове одлуке
обавјештава министарство Босне и Херцеговине надлежно за
воде (Министарство вањске трговине и економских односа
Босне и Херцеговине) и орган Републике Српске надлежан
за воде (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС).
III
Федерално министарство пољопривреде, водопривреде
и шумарства и Агенција за водно подручје Јадранског мора,
Мостар се задужују за објаву Плана из тачке I ове одлуке на
својим службеним wеб - страницама.
Агенција за водно подручје Јадранског мора, Мостар се
задужује да о доношењу ове Одлуке упозна министарства
надлежна за воде припадајућих кантона и органе, институције и релевантна тијела која су укључена у јавним консултацијама по питању Плана из тачке I ове одлуке.
IV
Агенција за водно подручје Јадранског мора, Мостар
дужна је припремити акционе планове ради провођења
Плана из тачке I ове одлуке у сврху достизања Планом
утврђених циљева управљања водама и исте усагласити са
свим органима и институцијама идентифицираним за сваку
од мјера из Програма мјера овог Плана, поготово по питању
осигурања финансијских средстава и динамике реализације.
Органи и институције наведене у Програму мјера се
задужују за годишње достављање података којима располажу везаних за праћење имплементације Програма мјера, на
захтјев Агенције за водно подручје Јадранског мора, Мостар.
Агенција обједињује податке, припрема и доставља Извјештај Федералном министарству пољопривреде, водопривреде
и шумарства, које исти упућује Влади Федерације Босне и
Херцеговине сваке двије године.
V
За реализовање ове одлуке задужују се Федерално
министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства и
Федерално министарство околиша и туризма, свако у оквиру
својих надлежности утврђених Законом о водама и Законом
о заштити околиша.
VI
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 716/2018
Премијер
24. маја 2018. године
Фадил Новалић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 40. stav (1) Zakona o vodama ("Službene
novine Federacije BiH", broj 70/06), a u vezi sa članom 19. stav
(2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 14/03, 2/06 i 8/06),
na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede
i šumarstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 144.
sjednici, održanoj 24.05.2018. godine, donosi

