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S A R A J E V O ISSN 1512-7079 

VLADA FEDERACIJE 
BOSNE I HERCEGOVINE 

2256 
Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije 

Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalne 
uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Vlada 
Federacije Bosne i Hercegovine na 135. sjednici, održanoj 
08.10.2014. godine, donosi 

UREDBU 
O INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA 

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Član 1. 
Predmet 

Ovom uredbom uređuje se osnivanje i održavanje 
Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i 
Hercegovine (u daljem tekstu: IPP FBiH), njen sadržaj, 
metapodaci, servisi prostornih podataka, osnivanje i održavanje 
Geoportala IPP FBiH, kao i uspostava i nadležnosti organa IPP 
FBiH. 

Član 2. 
Infrastruktura prostornih podataka Federacije BiH 

(1) IPP FBiH odnosi se na digitalne prostorne podatke i 
odgovarajuće servise prostornih podataka za teritoriju 
Federacije koji su u nadležnosti: 
1) organa i organizacija federalne uprave, 
2) organa i organizacije kantonalne uprave 
3) organa lokalne samouprave, 
4) javnih preduzeća, 
5) pravnih osoba kojima je povjereno upravljanje 

prostornim podacima i 
6) i pravnih osoba koje koriste podatke i servise 

obuhvaćene IPP FBiH, i koje pružaju usluge javnih 
servisa na osnovu tih prostornih podataka. 

(2) Organi, javna preduzeća i pravne osobe iz stava 1. ovog 
člana su subjekti IPP FBiH. 

Član 3. 
Osnivanje i održavanje IPP FBiH 

(1) Osnivanje IPP FBiH obuhvata: 

1) formiranje metapodataka za skupove i servise 
prostornih podataka, 

2) formiranje skupova prostornih podataka i baza 
prostornih podataka, 

3) formiranje servisa prostornih podataka i 
4) tehnologiju umrežavanja. 

(2) Održavanje IPP FBiH podrazumijeva ažuriranje podataka 
iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana i osiguranje 
funkcionisanja servisa i tehnologija iz stava 1. tačka 3) i 
4) ovog člana. 

(3) Osnivanje i održavanje prostornih podataka IPP FBiH u 
nadležnosti je subjekata IPP FBiH. 

(4) Za korištenje prostornih podataka zaključuju se sporazumi 
o razmjeni, pristupu i korištenju prostornih podataka 
između subjekata IPP FBiH, a za njegovo funkcionisanje 
utvrđuju se mehanizmi koordinacije i nadzora nad 
procesima i procedurama osnivanja i korištenja prostornih 
podataka. 

(5) IPP FBiH se osniva i održava u skladu sa Direktivom 
Evropske unije - Infrastructure for Spatial Information in 
the European Community - INSPIRE i drugim 
standardima. 

Član 4. 
Sadržaj IPP FBiH 

(1) IPP FBiH sadrži metapodatke, servise i skupove 
prostornih podataka: 
1) o nekretninama i drugim podacima iz nadležnosti 

Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne 
poslove, 

2) o zaštiti životne sredine, 
3) o prostorno-planskim dokumentima, 
4) o prometnim i telekomunikacijskim i drugim 

infrastrukturnim mrežama, 
5) o mineralnim sirovinama i energetskim izvorima, 
6) o režimu voda, 
7) o zaštićenim nepokretnim kulturnim dobrima, 
8) o prostorima od značaja za razvoj turizma i 

turističkim mjestima, 
9) o geologiji, geofizici, meteorologiji, poljoprivredi i 

pedologiji, 
10) o demografiji i zdravlju, 
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11) o industrijskim i proizvodnim kapacitetima, kao i 
12) ostale podatke u skladu sa INSPIRE Direktivom. 

(2) Na osnovu skupova prostornih podataka iz stava 1. ovog 
člana formiraju se teme IPP FBiH. 

Član 5. 
Metapodaci 

(1) Metapodaci su informacije o: 
1) skupovima i servisima prostornih podataka, 
2) usklađenosti prostornih podataka sa propisanim 

normama, 
3) uslovima pristupa i korištenja skupova i servisa 

prostornih podataka, 
4) kvalitetu i ažurnosti skupova prostornih podataka, 
5) organima, organizacijama, javnim preduzećima ili 

pravnim osobama odgovornim za osnivanje, 
održavanje, pristup, razmjenu i korištenje skupova i 
servisa prostornih podataka, i 

6) skupovima prostornih podataka kojima je pristup 
ograničen i razloge ograničenja. 

(2) Subjekti IPP FBiH dužni su da osiguraju opise skupova 
prostornih podataka i servisa u obliku metapodataka. 

Član 6. 
Servisi prostornih podataka 

(1) Skupovi i servisi prostornih podataka obuhvaćeni IPP 
FBiH formiraju se tako da su usklađeni s normama i 
protokolima za razmjenu prostornih podataka. 

(2) Servisi prostornih podataka trebaju omogućiti 
pronalaženje, pristup i preuzimanje podataka, kao i 
povezivanje sa drugim servisima prostornih podataka. 

(3) Korištenje skupova i servisa prostornih podataka od strane 
subjekata i korisnika vrši se u skladu sa pravima pristupa i 
propisanim naknadama. 

Član 7. 
Geoportal 

(1) Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne 
poslove osniva, održava i upravlja Geoportalom IPP 
FBiH, 

(2) Preko Geoportala IPP FBiH, Federalna uprava za 
geodetske i imovinsko-pravne poslove održava javni 
servis metapodataka i osigurava subjektima i korisnicima 
povezivanje sa drugim servisima uključenim u IPP FBiH, 
kao i pronalaženje, pristup i korištenje prostornih 
podataka IPP FBiH. 

Član 8. 
Ograničenja javnog pristupa prostornim podacima 

Javni pristup skupovima i servisima prostornih podataka 
može biti ograničen ako bi takav pristup nepovoljno uticao na: 

1) povjerljivost postupaka javnih institucija, ako je 
povjerljivost propisana zakonom, 

2) međunarodne odnose, javnu sigurnost i odbranu, 
3) vođenje sudskih postupaka, sposobnost pojedinca da 

ima pravičan postupak ili sposobnost nadležnog 
organa da provode istragu krivične ili prekršajne 
prirode, 

4) povjerljivost komercijalnih, industrijskih, statističkih 
i poreskih informacija, ako je takva povjerljivost 
propisana zakonom, 

5) prava intelektualnog vlasništva, 
6) povjerljivost ličnih podataka ili dosjea koji se 

odnose na fizičku osobu, ako ta osoba nije dala 
pristanak za otkrivanje informacija, a takav pristanak 
je propisan zakonom, i 

7) zaštitu životne sredine na koju se informacije 
odnose. 

Član 9. 
Organi IPP FBiH 

(1) Organi IPP FBiH su Vijeće IPP FBiH i radne grupe IPP 
FBiH. 

(2) Vijeće IPP FBiH čini deset članova od kojih je jedan 
predsjednik Vijeća, a imenuje ih i razrješava Vlada 
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada). 

(3) U Vijeće IPP FBiH Vlada imenuje po jednog 
predstavnika: 
1) Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne 

poslove, koji je istovremeno predsjednik Vijeća, 
2) Federalnog ministarstva prostornog uređenja, 
3) Federalnog ministarstva okoliša i turizma, 
4) Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, 
5) Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede 

i šumarstva, 
6) Federalnog ministarstva finansija, 
7) Federalnog ministarstva pravde, 
8) Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, 
9) Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, 
10) Federalnog ministarstva energije, rudarstva i 

industrije, 
11) Federalnog zavoda za statistiku. 

(4) Članovi Vijeća IPP FBiH imenuju se na rok od pet 
godina. 

Član 10. 
Vijeće IPP FBiH 

Vijeće IPP FBiH: 
1) predlaže Vladi subjekte, kriterije i norme za 

osnivanje i održavanje IPP FBiH, srednjoročni 
program rada, izvore i način finansiranja IPP FBiH, 

2) određuje subjekt odgovoran za određenu temu IPP 
FBiH, 

3) usklađuje aktivnosti subjekata IPP FBiH, 
4) vrši kontrolu osnivanja i funkcionisanja IPP FBiH, 
5) donosi poslovnik kojim uređuje svoj rad, 
6) formira radne grupe IPP FBiH za obavljanje 

određenih stručnih poslova i 
7) izvještava Vladu, subjekte IPP FBiH i javnost o 

aktivnostima vezanim za osnivanje i funkcionisanje 
IPP FBiH. 

Član 11. 
Stupanje na snagu 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana 
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1845/2014 
08. oktobra 2014. godine 

Sarajevo
Premijer 

Nermin Nikšić, s. r.
 

 
Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije 

Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Federalne 
uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Vlada 
Federacije Bosne i Hercegovine na 135. sjednici, održanoj 
08.10.2014. godine, donosi 

UREDBU 
O INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA 

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

Članak 1. 
Predmet 

Ovom uredbom uređuje se osnivanje i održavanje 
Infrastrukture prostornih podataka Federacije Bosne i 
Hercegovine (u daljem tekstu: IPP FBiH), njen sadržaj, 
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metapodaci, servisi prostornih podataka, osnivanje i održavanje 
Geoportala IPP FBiH, kao i uspostava i nadležnosti organa IPP 
FBiH. 

Članak 2. 
Infrastruktura prostornih podataka Federacije BiH 

(1) IPP FBiH odnosi se na digitalne prostorne podatke i 
odgovarajuće servise prostornih podataka za teritoriju 
Federacije koji su u nadležnosti: 
1) organa i organizacija federalne uprave, 
2) organa i organizacije kantonalne uprave, 
3) organa lokalne samouprave, 
4) javnih poduzeća, 
5) pravnih osoba kojima je povjereno upravljanje 

prostornim podacima i 
6) i pravnih osoba koje koriste podatke i servise 

obuhvaćene IPP FBiH, i koje pružaju usluge javnih 
servisa na temelju tih prostornih podataka. 

(2) Organi, javna poduzeća i pravne osobe iz stavka 1. ovog 
članka su subjekti IPP FBiH. 

Članak 3. 
Osnivanje i održavanje IPP FBiH 

(1) Osnivanje IPP FBiH obuhvata: 
1) formiranje metapodataka za skupove i servise 

prostornih podataka, 
2) formiranje skupova prostornih podataka i baza 

prostornih podataka, 
3) formiranje servisa prostornih podataka i 
4) tehnologiju umrežavanja. 

(2) Održavanje IPP FBiH podrazumijeva ažuriranje podataka 
iz stavka 1. toč. 1) i 2) ovog članka i osiguranje 
funkcioniranja servisa i tehnologija iz stavka 1. točka 3) i 
4) ovog članka. 

(3) Osnivanje i održavanje prostornih podataka IPP FBiH u 
nadležnosti je subjekata IPP FBiH. 

(4) Za korištenje prostornih podataka zaključuju se sporazumi 
o razmjeni, pristupu i korištenju prostornih podataka 
između subjekata IPP FBiH, a za njegovo funkcioniranje 
utvrđuju se mehanizmi koordinacije i nadzora nad 
procesima i procedurama osnivanja i korištenja prostornih 
podataka. 

(5) IPP FBiH se osniva i održava sukladno Direktivi 
Europske unije - Infrastructure for Spatial Information in 
the European Community - INSPIRE i drugim 
standardima. 

Članak 4. 
Sadržaj IPP FBiH 

(1) IPP FBiH sadrži metapodatke, servise i skupove 
prostornih podataka: 
1) o nekretninama i drugim podacima iz nadležnosti 

Federalne uprave za geodetske imovinsko-pravne 
poslove, 

2) o zaštiti životne sredine, 
3) o prostorno-planskim dokumentima, 
4) o prometnim i telekomunikacijskim i drugim 

infrastrukturnim mrežama, 
5) o mineralnim sirovinama i energetskim izvorima, 
6) o režimu voda, 
7) o zaštićenim nepokretnim kulturnim dobrima, 
8) o prostorima od značaja za razvoj turizma i 

turističkim mjestima, 
9) o geologiji, geofizici, meteorologiji, poljoprivredi i 

pedologiji, 
10) o demografiji i zdravlju, 
11) o industrijskim i proizvodnim kapacitetima, kao i 
12) ostale podatke sukladno INSPIRE Direktivi. 

(2) Na temelju skupova prostornih podataka iz stavka 1. ovog 
članka formiraju se teme IPP FBiH. 

Članak 5. 
Metapodaci 

(1) Metapodaci su informacije o: 
1) skupovima i servisima prostornih podataka, 
2) usklađenosti prostornih podataka sa propisanim 

normama, 
3) uvjetima pristupa i korištenja skupova i servisa 

prostornih podataka, 
4) kvalitetu i ažurnosti skupova prostornih podataka, 
5) organima, organizacijama, javnim poduzećima ili 

pravnim osobama odgovornim za osnivanje, 
održavanje, pristup, razmjenu i korištenje skupova i 
servisa prostornih podataka, i 

6) skupovima prostornih podataka kojima je pristup 
ograničen i razloge ograničenja. 

(2) Subjekti IPP FBiH dužni su da osiguraju opise skupova 
prostornih podataka i servisa u obliku metapodataka. 

Članak 6. 
Servisi prostornih podataka 

(1) Skupovi i servisi prostornih podataka obuhvaćeni IPP 
FBiH formiraju se tako da su usklađeni s normama i 
protokolima za razmjenu prostornih podataka. 

(2) Servisi prostornih podataka trebaju omogućiti 
pronalaženje, pristup i preuzimanje podataka, kao i 
povezivanje sa drugim servisima prostornih podataka. 

(3) Korištenje skupova i servisa prostornih podataka od strane 
subjekata i korisnika vrši se sukladno pravima pristupa i 
propisanim naknadama. 

Članak 7. 
Geoportal 

(1) Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne 
poslove osniva, održava i upravlja Geoportalom IPP 
FBiH. 

(2) Preko Geoportala IPP FBiH, Federalna uprava za 
geodetske i imovinsko-pravne poslove održava javni 
servis metapodataka i osigurava subjektima i korisnicima 
povezivanje sa drugim servisima uključenim u IPP FBiH, 
kao i pronalaženje, pristup i korištenje prostornih 
podataka IPP FBiH. 

Članak 8. 
Ograničenja javnog pristupa prostornim podacima 

Javni pristup skupovima i servisima prostornih podataka 
može biti ograničen ako bi takav pristup nepovoljno utjecao na: 

1) povjerljivost postupaka javnih institucija, ako je 
povjerljivost propisana zakonom, 

2) međunarodne odnose, javnu sigurnost i odbranu, 
3) vođenje sudskih postupaka, sposobnost pojedinca da 

ima pravičan postupak ili sposobnost nadležnog 
organa da provode istragu kaznene ili prekršajne 
prirode, 

4) povjerljivost komercijalnih, industrijskih, statističkih 
i poreskih informacija, ako je takva povjerljivost 
propisana zakonom, 

5) prava intelektualnog vlasništva, 
6) povjerljivost osobnih podataka ili dosjea koji se 

odnose na fizičku osobu, ako ta osoba nije dala 
pristanak za otkrivanje informacija, a takav pristanak 
je propisan zakonom, i 

7) zaštitu životne sredine na koju se informacije 
odnose. 
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Članak 9. 
Organi IPP FBiH 

(1) Organi IPP FBiH su Vijeće IPP FBiH i radne skupine IPP 
FBiH. 

(2) Vijeće IPP FBiH čini deset članova od kojih je jedan 
predsjednik Vijeća, a imenuje ih i razrješava Vlada 
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada). 

(3) U Vijeće IPP FBiH Vlada imenuje po jednog 
predstavnika: 
1) Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne 

poslove, koji je istodobno predsjednik Vijeća, 
2) Federalnog ministarstva prostornog uređenja, 
3) Federalnog ministarstva okoliša i turizma, 
4) Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, 
5) Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede 

i šumarstva, 
6) Federalnog ministarstva financija, 
7) Federalnog ministarstva pravde, 
8) Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, 
9) Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, 
10) Federalnog ministarstva energije, rudarstva i 

industrije, 
11) Federalnog zavoda za statistiku. 

(4) Članovi Vijeća IPP FBiH imenuju se na rok od pet 
godina. 

Članak 10. 
Vijeće IPP FBiH 

Vijeće IPP FBiH: 
1) predlaže Vladi subjekte, kriterije i norme za 

osnivanje i održavanje IPP FBiH, srednjoročni 
program rada, izvore i način financiranja IPP FBiH, 

2) određuje subjekt odgovoran za određenu temu IPP 
FBiH, 

3) usklađuje aktivnosti subjekata IPP FBiH, 
4) vrši kontrolu osnivanja i funkcioniranja IPP FBiH, 
5) donosi poslovnik kojim uređuje svoj rad, 
6) formira radne skupine IPP FBiH za obavljanje 

određenih stručnih poslova i 
7) izvješćuje Vladu, subjekte IPP FBiH i javnost o 

aktivnostima vezanim za osnivanje i funkcioniranje 
IPP FBiH. 

Članak 11. 
Stupanje na snagu 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave 
u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1845/2014 
08. listopada 2014. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Nermin Nikšić, v. r.
 

 
На основу члана 19. став 1. Закона о Влади 

Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине 
Федерације БиХ", бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), 
на приједлог Федералне управе за геодетске и имовинско-
правне послове, Влада Федерације Босне и Херцеговине на 
135. сједници одржаној 08.10.2014. године, доноси 

УРЕДБУ 
О ИНФРАСТРУКТУРИ ПРОСТОРНИХ ПОДАТАКА 

ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1. 
Предмет 

Овом уредбом уређује се оснивање и одржавање 
Инфраструктуре просторних података Федерације Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: ИПП ФБиХ), њен садржај, 

метаподаци, сервиси просторних података, оснивање и 
одржавање Геопортала ИПП ФБиХ, као и успостава и 
надлежности органа ИПП ФБиХ. 

Члан 2. 
Инфраструктура просторних података Федерације БиХ 

(1) ИПП ФБиХ односи се на дигиталне просторне 
податке и одговарајуће сервисе просторних података 
за територију Федерације који су у надлежности: 
1) органа и организација федералне управе, 
2) органа и организације кантоналне управе 
3) органа локалне самоуправе, 
4) јавних предузећа, 
5) правних лица којима је повјерено управљање 

просторним подацима и 
6) и правних лица која користе податке и сервисе 

обухваћене ИПП ФБиХ, и која пружају услуге 
јавних сервиса на основу тих просторних 
података. 

(2) Органи, јавна предузећа и правна лица из става 1. овог 
члана су субјекти ИПП ФБиХ. 

Члан 3. 
Оснивање и одржавање ИПП ФБиХ 

(1) Оснивање ИПП ФБиХ обухвата: 
1) формирање метаподатака за скупове и сервисе 

просторних података, 
2) формирање скупова просторних података и база 

просторних података, 
3) формирање сервиса просторних података и 
4) технологију умрежавања. 

(2) Одржавање ИПП ФБиХ подразумијева ажурирање 
података из става 1. тач. 1) и 2) овог члана и 
осигурање функционисања сервиса и технологија из 
става 1. тачка 3) и 4) овог члана. 

(3) Оснивање и одржавање просторних података ИПП 
ФБиХ у надлежности је субјеката ИПП ФБиХ. 

(4) За кориштење просторних података закључују се 
споразуми о размјени, приступу и кориштењу 
просторних података између субјеката ИПП ФБиХ, а 
за његово функционисање утврђују се механизми 
координације и надзора над процесима и процедурама 
оснивања и кориштења просторних података. 

(5) ИПП ФБиХ се оснива и одржава у складу са 
Директивом Европске уније - Infrastructure for Spatial 
Information in the European Community - INSPIRE и 
другим стандардима. 

Члан 4. 
Садржај ИПП ФБиХ 

(1) ИПП ФБиХ садржи метаподатке, сервисе и скупове 
просторних података: 
1) о некретнинама и другим подацима из 

надлежности Федералне управе за геодетске и 
имовинско-правне послове, 

2) о заштити животне средине, 
3) о просторно-планским документима, 
4) о прометним и телекомуникацијским и другим 

инфраструктурним мрежама, 
5) о минералним сировинама и енергетским 

изворима, 
6) о режиму вода, 
7) о заштићеним непокретним културним добрима, 
8) о просторима од значаја за развој туризма и 

туристичким мјестима, 
9) о геологији, геофизици, метеорологији, 

пољопривреди и педологији, 
10) о демографији и здрављу, 
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11) o индустријским и производним капацитетима, 
као и 

12) остале податке у складу са INSPIRE Директивом. 
(2) На основу скупова просторних података из става 1. 

овог члана формирају се теме ИПП ФБиХ. 

Члан 5. 
Метаподаци 

(1) Метаподаци су информације о: 
1) скуповима и сервисима просторних података, 
2) усклађености просторних података са 

прописаним нормама, 
3) условима приступа и кориштења скупова и 

сервиса просторних података, 
4) квалитету и ажурности скупова просторних 

података, 
5) органима, организацијама, јавним предузећима 

или правним лицима одговорним за оснивање, 
одржавање, приступ, размјену и кориштење 
скупова и сервиса просторних података, и 

6) скуповима просторних података којима је 
приступ ограничен и разлоге ограничења. 

(2) Субјекти ИПП ФБиХ дужни су да осигурају описе 
скупова просторних података и сервиса у облику 
метаподатака. 

Члан 6. 
Сервиси просторних података 

(1) Скупови и сервиси просторних података обухваћени 
ИПП ФБиХ формирају се тако да су усклађени с 
нормама и протоколима за размјену просторних 
података. 

(2) Сервиси просторних података требају омогућити 
проналажење, приступ и преузимање података, као и 
повезивање са другим сервисима просторних 
података. 

(3) Кориштење скупова и сервиса просторних података 
од стране субјеката и корисника врши се у складу са 
правима приступа и прописаним накнадама. 

Члан 7. 
Геопортал 

(1) Федерална управа за геодетске и имовинско-правне 
послове оснива, одржава и управља Геопорталом 
ИПП ФБиХ. 

(2) Преко Геопортала ИПП ФБиХ, Федерална управа за 
геодетске и имовинско-правне послове одржава јавни 
сервис метаподатака и осигурава субјектима и 
корисницима повезивање са другим сервисима 
укљученим у ИПП ФБиХ, као и проналажење, 
приступ и кориштење просторних података ИПП 
ФБиХ. 

Члан 8. 
Ограничења јавног приступа просторним подацима 
Јавни приступ скуповима и сервисима просторних 

података може бити ограничен ако би такав приступ 
неповољно утицао на: 
1) повјерљивост поступака јавних институција, ако је 

повјерљивост прописана законом, 
2) међународне односе, јавну сигурност и одбрану, 
3) вођење судских поступака, способност појединца да 

има правичан поступак или способност надлежног 
органа да проводе истрагу кривичне или прекршајне 
природе, 

4) повјерљивост комерцијалних, индустријских, 
статистичких и пореских информација, ако је таква 
повјерљивост прописана законом, 

5) права интелектуалног власништва, 

6) повјерљивост личних података или досјеа који се 
односе на физичко лице, ако то лице није дало 
пристанак за откривање информација, а такав 
пристанак је прописан законом, и 

7) заштиту животне средине на коју се информације 
односе. 

Члан 9. 
Органи ИПП ФБиХ 

(1) Органи ИПП ФБиХ су Вијеће ИПП ФБиХ и радне 
групе ИПП ФБиХ. 

(2) Вијеће ИПП ФБиХ чини десет чланова од којих је 
један предсједник Вијећа, а именује их и разрјешава 
Влада Федерације Босне и Херцеговине (у даљем 
тексту: Влада). 

(3) У Вијеће ИПП ФБиХ Влада именује по једног 
представника: 
1) Федералне управе за геодетске и имовинско-

правне послове, који је истовремено предсједник 
Вијећа, 

2) Федералног министарства просторног уређења, 
3) Федералног министарства околиша и туризма, 
4) Федералног министарства промета и 

комуникација, 
5) Федералног министарства пољопривреде, 

водопривреде и шумарства, 
6) Федералног министарства финансија, 
7) Федералног министарства правде, 
8) Федералног министарства унутрашњих послова, 
9) Федералног министарства образовања и науке, 
10) Федералног министарства енергије, рударства и 

индустрије, 
11) Федералног завода за статистику. 

(4) Чланови Вијећа ИПП ФБиХ именују се на рок од пет 
година. 

Члан 10. 
Вијеће ИПП ФБиХ 

Вијеће ИПП ФБиХ: 
1) предлаже Влади субјекте, критерије и норме за 

оснивање и одржавање ИПП ФБиХ, 
средњорочни програм рада, изворе и начин 
финансирања ИПП ФБиХ, 

2) одређује субјект одговоран за одређену тему 
ИПП ФБиХ, 

3) усклађује активности субјеката ИПП ФБиХ, 
4) врши контролу оснивања и функционисања ИПП 

ФБиХ, 
5) доноси пословник којим уређује свој рад, 
6) формира радне групе ИПП ФБиХ за обављање 

одређених стручних послова и 
7) извјештава Владу, субјекте ИПП ФБиХ и јавност 

о активностима везаним за оснивање и 
функционисање ИПП ФБиХ. 

Члан 11. 
Ступање на снагу 

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1845/2014 
08. октобра 2014. године 

Сарајево
Премијер 

Нермин Никшић, с. р.
 


