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PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU
I USLOVIMA OSTVARENJA NOVČANE PODRŠKE PO
MODELU POTICAJA PROIZVODNJI
Član 1.
U Pravilniku o načinu i uslovima ostvarenja novčane
podrške po Modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine
Federacije BiH", broj 56/13) u poglavlju IV USLOVI ZA
OSTVARIVANJE NOVČANIH PODRŠKI u odjeljku b) OPĆI
USLOVI u članu 11. stav (1) u tački c) riječi: "na teritoriji
Federacije" zamjenjuje se riječima "na teritoriji Bosne i
Hercegovine".
Iza tačke i) dodaje se nova tačka j) koja glasi: "prodao
poljoprivredne proizvode na području Republike Srpske ili Brčko
Distrikta nakon stupanja na snagu Pravilnika o načinu i uslovima
ostvarivanja prava na novčanu podršku po Modelu poticaja
proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH", broj 56/13),
pored ostale propisane dokumentacije dostavlja i Potvrdu Uprave
za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine o ispravnosti
otkupnog bloka".
Član 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
Ministar
Broj 03-1-24-2537-1/13
Jerko Ivanković Septembar 2013. godine
Lijanović, s. r.
Sarajevo
Na temelju članka 13. stavak 4. Zakona o novčanim
potporama u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i ruralnom
razvitku ("Službene novine Federacije BiH", broj 42/10),
federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU
I UVJETIMA OSTVARENJA NOVČANE POTPORE PO
MODELU POTICAJA PROIZVODNJI
Članak 1.
U Pravilniku o načinu i uvjetima ostvarenja novčane
potpore po Modelu poticaja proizvodnji ("Službene novine
Federacije BiH", broj 56/13), u poglavlju IV. UVJETI ZA
OSTVARIVANJE NOVČANIH POTPORA u odjeljku b) OPĆI
UVJETI u članku 11. stavak (1) u točki c) riječi: "na teritoriju
Federacije" zamjenjuje se riječima "na teritoriju Bosne i
Hercegovine".
Iza točke i) dodaje se nova točka j) koja glasi: "prodao
poljoprivredne proizvode na području Republike Srpske ili Brčko
Distrikta nakon stupanja na snagu Pravilnika o načinu i uvjetima
ostvarivanja prava na novčanu potporu po Modelu poticaja
proizvodnji ("Službene novine Federacije BiH", broj 56/13),
pored ostale propisane dokumentacije dostavlja i Potvrdu Uprave
za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine o ispravnosti
otkupnog bloka".
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 03-1-24-2537-1/13
Ministar
Rujan 2013. godine
Jerko Ivanković Sarajevo
Lijanović, v. r.
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ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО
ТРГОВИНЕ
1663

На основу члана 12. став 2. Закона о контроли цијена
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 2/95 и 70/08),
федерални министар трговине доноси

УПУТСТВО

О ИЗМЈЕНИ УПУТСТВА О НАЧИНУ, САДРЖАЈУ И
РОКОВИМА ДОСТАВЕ ОБАВЈЕШТЕЊА О
ПРОМЈЕНИ ЦИЈЕНА И МАРЖИ ПОЈЕДИНИХ
ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
1. У Упутству о начину, садржају и роковима доставе
обавјештења о промјени цијена и маржи појединих
производа и услуга ("Службене новине Федерације
БиХ", бр. 38/09 и 88/11), у тачки 3. став 1. ријеч
"четири" замјењује се ријечју "три".
2. Ово Упутство ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације
БиХ".
Број 01-02-1120/13
19. септембра 2013. године
Министар
Мостар
Милорад Бахиљ, с. р.
Na osnovu člana 12. stav 2. Zakona o kontroli cijena
("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95 i 70/08), federalni
ministar trgovine donosi

UPUTSTVO

O IZMJENI UPUTSTVA O NAČINU, SADRŽAJU I
ROKOVIMA DOSTAVE OBAVJEŠTENJA O PROMJENI
CIJENA I MARŽI POJEDINIH PROIZVODA I USLUGA
1. U Uputstvu o načinu, sadržaju i rokovima dostave
obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i
usluga ("Službene novine Federacije BiH", br. 38/09 i
88/11), u tački 3. stav 1. riječ "četiri" zamjenjuje se riječju
"tri".
2. Ovo Uputstvo stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 01-02-1120/13
Ministar
19. septembra 2013. godine
Milorad Bahilj, s. r.
Mostar
Na temelju članka 12. stavak 2. Zakona o kontroli cijena
("Službene novine Federacije BiH", br. 2/95 i 70/08), federalni
ministar trgovine donosi

NAPUTAK

O IZMJENI NAPUTKA O NAČINU, SADRŽAJU I
ROKOVIMA DOSTAVE OBAVJEŠTENJA O PROMJENI
CIJENA I MARŽI POJEDINIH PROIZVODA I USLUGA
1. U Naputku o načinu, sadržaju i rokovima dostave
obavještenja o promjeni cijena i marži pojedinih proizvoda i
usluga ("Službene novine Federacije BiH", br. 38/09 i
88/11), u točki 3. stavak 1. riječ "četiri" zamjenjuje se
riječju "tri".
2. Ovaj Naputak stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 01-02-1120/13
Ministar
19. rujna 2013. godine
Milorad Bahilj, v. r.
Mostar

Број 74 - Страна 22

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ

ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА
ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ДЕРК
1664

На основу чл. 4.7 и 4.10 Закона о преносу, регулатору
и оператору система електричне енергије у Босни и
Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 7/02, 13/03,
76/09 и 1/11) и члана 17. Правилника о лиценцама
("Службени гласник БиХ", број 87/12), на сједници
Државне регулаторне комисије за електричну енергију,
одржаној 12. септембра 2013. године, донесена је

ОДЛУКА1

О УТВРЂИВАЊУ РЕГУЛАТОРНЕ НАКНАДЕ
ЗА 2014. ГОДИНУ
1. Овом одлуком утврђује се висина регулаторне
накнаде за 2014. годину, коју плаћају власници
лиценци издатих од стране ДЕРК-а, те начин плаћања,
односно измирења обавезе плаћања регулаторне
накнаде од стране власника лиценце.
2. Регулаторна накнада за 2014. годину износи
2.074.000,00
КМ
(двамилионаседамдесетчетирихиљаде конвертибилних марака).
3. Обавези плаћања регулаторне накнаде из тачке 2. ове
одлуке подлијежу власници лиценци у износима и за
лиценциране дјелатности, како слиједи:
за дјелатност преноса електричне енергије
1.437.000,00 КМ
за дјелатност независног оператора система
73.000,00 КМ
за дјелатност дистрибуције 70.000,00 КМ
за дјелатност снабдијевања електричном енергијом неквалификованих купаца 13.000,00 КМ
за дјелатност међународне трговине, по лиценци
26.000,00 КМ
за дјелатност међународне трговине електричном
енергијом за сопствене потребе, по лиценци
13.000,00 КМ
4. Власници лиценци плаћају регулаторну накнаду
квартално – унапријед у износима прецизираним у
фактури.
5. Власници лиценце који лиценцу добију у току 2014.
године плаћају износ регулаторне накнаде пропорционално периоду важења лиценце.
6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања, а објављује се у "Службеном гласнику
БиХ", службеним гласилима ентитета и Брчко
Дистрикта БиХ.
Образложење
Сходно Закону о преносу, регулатору и оператору
система електричне енергије у Босни и Херцеговини
основни приход ДЕРК-а чини регулаторна накнада коју
плаћају власници лиценци за обављање дјелатности
преноса електричне енергије, независног оператора
система и међународну трговину електричном енергијом, а
од 2011. године и власници лиценци за обављање
електроенергетских дјелатности на подручју Брчко
Дистрикта БиХ.
Финансијским планом ДЕРК-а за 2014. годину
("Службени гласник БиХ", број 63/13) приходи од
регулаторне накнаде су планирани у износу од 2.074.000,00
КМ.
Регулаторна накнада се одређује тако да покрије
трошкове ДЕРК-а, а за процијењени вишак прихода над
1
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расходима се умањују обавезе власника лиценци у погледу
плаћања регулаторне накнаде у наредном периоду. Вишак
прихода над расходима на крају текуће године је
процијењен на износ од 180.000,00 КМ, те је регулаторна
накнада за 2014. годину утврђенa у напријед наведеном
износу.
Прорачун обавеза власника лиценци по дјелатностима
уважава основану процјену да ће лиценцу ДЕРК-а током
2014. године посједовати "Независни оператор система у
Босни и Херцеговини", "Електропренос Босне и
Херцеговине", "Комунално Брчко" и 20 власника лиценце
за
обављање
дјелатности
међународне
трговине
електричном енергијом, од којих ће три набављати
електричну енергију за сопствене потребе.
Дио регулаторне накнаде оквирно је расподијељен
између регулисаних дјелатности преноса електричне
енергије и независног оператора система на основу односа
укупних трошкова и расхода НОС-а БиХ и укупних
трошкова и бруто добити Електропреноса БиХ.
Регулаторна накнада коју ће плаћати "Комунално
Брчко" за посједовање лиценце за обављање дјелатности
дистрибуције електричне енергије и лиценце за обављање
снабдијевања неквалификованих купаца електричном
енергијом, с обзиром да су обје дјелатности регулисане
дјелатности и у истом обиму су обављане и до сада,
одређена је расподјелом постојеће обавезе на посебне
износе који су упоредиви са сличним износима у окружењу
које плаћају регулисани субјекти за исте дјелатности са
упоредивом величином конзума.
Власници лиценци регулисаних дјелатности имају
право да износ регулаторне накнаде на коју су обавезани
урачунају у своју тарифу.
С обзиром на значај и сврху појединог типа лиценце
из дијела нерегулисаних дјелатности, износ регулаторне
накнаде је подијељен тако да власници лиценце за
међународну трговину електричном енергијом за сопствене
потребе плаћају половину износа који плаћају власници
лиценце за међународну трговину.
Власницима лиценци, које буду издате у току 2014.
године за једну од дјелатности из тачке 5. ове одлуке, износ
регулаторне накнаде и начин плаћања биће утврђен у
одлуци о издавању лиценце, а одређен пропорционално
времену важења лиценце у току 2014. године.
Број 05-28-12-306/13
12. септембра 2013. године
Предсједавајући Комисије
Тузла
Мирсад Салкић, с. р.
Na osnovu čl. 4.7 i 4.10 Zakona o prijenosu, regulatoru i
operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini
("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i člana
17. Pravilnika o licencama ("Službeni glasnik BiH", broj
87/12), na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu
energiju, održanoj 12. septembra 2013. godine, donesena je

ODLUKA2

1.

2

O UTVRĐIVANJU REGULATORNE NAKNADE
ZA 2014. GODINU
Ovom odlukom utvrđuje se visina regulatorne naknade za
2014. godinu, koju plaćaju vlasnici licenci izdatih od
strane DERK-a, te način plaćanja, odnosno izmirenja
obaveze plaćanja regulatorne naknade od strane vlasnika
licence.
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