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У периоду имплементације Пројекта, у Буџету 
Федерације није потребно обезбиједити финансијска 
средства за додатно суфинансирање Пројекта. 

VI 
Задужује се Федерално министарство финансија да са 

ЈП Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. Сарајево 
усагласи и склопи одговарајући Подуговор о кредиту којим 
ће, у сврху редовне отплате, дефинисати услове враћања 
средстава која се преносе на кредитном основу. 

VII 
Даје се сагласност за закључивање Супсидијарног 

споразума између БиХ и Федерације, као и сагласност за 
закључивање и усаглашавање одговарајућег Подуговора о 
кредиту између Федерације и ЈП Електропривреда Босне и 
Херцеговине д.д. Сарајево којим ће се, у сврху редовне 
отплате, дефинисати услови враћања средстава која се 
преносе по кредитном основу. 

За потписивање Супсидијарног споразума и 
Подуговора о кредиту овлашћује се федерални министар 
финансија. 

VIII 
За реализацију ове одлуке и извјештавање задужују се 

Федерално министарство финансија, Федерално 
министарство енергије, рударства и индустрије и ЈП 
Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. Сарајево, свако у 
оквиру своје надлежности. 

IX 
Имплементација Споразума из тачке I ове одлуке не 

захтијева доношење нових или измјену постојећих закона. 

X 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

ПФ БиХ број 01-02-14-35/15 
09. октобра 2015. године 

Сарајево 
Предсједавајућа 
Дома народа 

Парламента Федерације БиХ 
Лидија Брадара, с. р. 

Предсједавајући 
Представничког дома 

Парламента Федерације БиХ 
Един Мушић, с. р.

 
 

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i 
Hercegovine, donosim 

UKAZ 
O PROGLAŠENJU ODLUKE O PRIHVATANJU 
ZADUŽENJA PO UGOVORU O FINANSIRANJU 

IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE 
INVESTICIJSKE BANKE (EIB) ZA REALIZACIJU 

PROJEKTA "OBNOVLJIVA ENERGIJA HE VRANDUK" 

Proglašava se Odluka o prihvatanju zaduženja po Ugovoru 
o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske 
investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta, "Obnovljiva 
energija HE Vranduk", koji je usvojio Parlament Federacije 
Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 
9.10.2015. godine i na sjednici Doma naroda od 15.7.2015. 
godine. 

Broj 01-02-787-02/15 
20. oktobra 2015. godine 

Sarajevo 
Predsjednik 

Marinko Čavara, s. r.
 

Na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o dugu, zaduživanju i 
garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 86/07, 24/09 i 44/10), Predstavnički dom 

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 
09.10.2015. godine  i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i 
Hercegovine na sjednici održanoj 15.07.2015. godine, donose 

ODLUKU 
O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO UGOVORU O 

FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I 
EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE (EIB) ZA 

REALIZACIJU PROJEKTA "OBNOVLJIVA ENERGIJA 
HE VRANDUK" 

I. 
Prihvata se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine (u 

daljnjem tekstu: Federacija) po Ugovoru o finansiranju između 
Evropske investicijske banke (u daljnjem tekstu: EIB) i Bosne i 
Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH) za realizaciju Projekta 
"Obnovljiva energija HE "Vranduk" u iznosu 37.500.000,00 
EUR za JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo. 

II. 
Sredstva kredita iz tačke I. ove odluke koristit će se za 

realizaciju Projekta "Obnovljiva energija HE "Vranduk". 
Primarni cilj Projekta je doprinos ukupnom smanjenju emisije 
CO2 i ostalih zagađujućih materija, poboljšati ukupan odnos 
energije proizvedene u hidro i termoelektranama JP 
Elektroprivreda BiH te doprinijeti ekonomskom i privrednom 
razvoju Federacije. 

III. 
Sredstva kredita iz tačke I. ove odluke odobravaju se 

Federaciji pod sljedećim uvjetima: 
- iznos kredita: 37.500.000,00 EUR, 
- rok otplate: 25 godina, 
- grace period: do 6 godina, 
- kamatna stopa: fiksna ili varijabilna s fiksnim 

intervalom (dogovara se prije isplate tranše), 
- dospijeća: godišnja ili polugodišnja rata u jednakim 

otplatama glavnice, u anuitetima, 
- iznos svake tranše: minimalno 5.000.000,00 EUR. 

IV. 
Potvrđuje se da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za 

Federaciju a posebno: 
- Ugovor o finansiranju između EIB-a i BiH, 
- Nacrt Supsidijarnog sporazuma između BiH i 

Federacije, 
- Nacrt Podugovora o finansiranju između Federacije i 

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo. 

V. 
Sredstva kredita iz tačke I. ove odluke Federacija će na 

kreditnom osnovu prenijeti na JP Elektroprivredu Bosne i 
Hercegovine d.d. Sarajevo, koja je krajnji korisnik i dužnik po 
ovom kreditnom zaduženju. 

U periodu implementacije Projekta u budžetu Federacije 
nije potrebno osigurati finansijska sredstva za dodatno 
sufinansiranje Projekta. 

VI. 
Zadužuje se Federalno ministarstvo finansija da sa JP 

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo usaglasi i 
sklopi odgovarajući podugovor o kreditu kojim će, u svrhu 
redovne otplate, definirati uvjete vraćanja sredstava koja se 
prenose na kreditnom osnovu. 

VII. 
Daje se saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog 

sporazuma između BiH i Federacije, kao i saglasnost za 
zaključivanje i usaglašavanje odgovarajućeg podugovora o 
kreditu između Federacije i JP Elektroprivreda Bosne i 
Hercegovine d.d. Sarajevo kojim će se, u svrhu redovne otplate, 
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definirati uvjeti vraćanja sredstava koja se prenose po kreditnom 
osnovu. 

Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i podugovora o 
kreditu ovlašćuje se federalni ministar finansija. 

VIII. 
Za realizaciju ove odluke i izvještavanje zadužuju se 

Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo energije, 
rudarstva i industrije i JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine 
d.d. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti. 

IX. 
Implementacija Sporazuma iz tačke I. ove odluke ne 

zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona. 

X. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

PF BiH broj 01-02-14-35/15 
09. oktobra 2015. godine 

Sarajevo 
Predsjedavajuća 

Doma naroda 
Parlamenta Federacije BiH 

Lidija Bradara, s. r. 

Predsjedavajući 
Predstavničkog doma 

Parlamenta Federacije BiH 
Edin Mušić, s. r.

 
 

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i 
Hercegovine, donosim 

UKAZ 
O PROGLAŠENJU ODLUKE O PRIHVAĆANJU 
ZADUŽENJA PO UGOVORU O FINANCIRANJU 
IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EUROPSKE 
INVESTICIJSKE BANKE (EIB) ZA REALIZACIJU 

PROJEKTA "OBNOVLJIVA ENERGIJA HE VRANDUK" 

Proglašava se Odluka o prihvaćanju zaduženja po Ugovoru 
o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske 
investicijske banke (EIB) za realizaciju Projekta "Obnovljiva 
energija HE Vranduk", koju je usvojio Parlament Federacije 
Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 
9.10.2015. godine i na sjednici Doma naroda od 15.7.2015. 
godine. 

Broj 01-02-787-02/15 
20. listopada 2015. godine 

Sarajevo 
Predsjednik 

Marinko Čavara, v. r.
 

Na temelju članka 40. stavak 5. Zakona o dugu, 
zaduživanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine 
("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09 i 44/10), 
Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 
sjednici održanoj 09.10.2015. godine i Dom naroda Parlamenta 
Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 15.07.2015. 
godine, donose 

ODLUKU 
O PRIHVAĆANJU ZADUŽENJA PO UGOVORU O 

FINANCIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I 
EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE (EIB) ZA 

REALIZACIJU PROJEKTA "OBNOVLJIVA ENERGIJA 
HE VRANDUK" 

I 
Prihvaća se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine (u 

daljnjem tekstu: Federacija) po Ugovoru o financiranju između 
Europske investicijske banke (u daljnjem tekstu: EIB) i Bosne i 
 
 
 

Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH) za realizaciju Projekta 
"Obnovljiva energija HE "Vranduk" u iznosu 37.500.000,00 eura 
za JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo. 

II. 
Sredstva kredita iz točke I. ove odluke koristit će se za 

realizaciju Projekta "Obnovljiva energija HE "Vranduk". 
Primarni cilj projekta je doprinos ukupnom smanjenju emisije 
CO2 i ostalih zagađujućih tvari, poboljšati ukupan odnos energije 
proizvedene u hidro i termoelektranama JP Elektroprivreda BiH 
te doprinijeti ekonomskom i gospodarskom razvitku Federacije. 

III. 
Sredstva kredita iz točke I. ove odluke odobravaju se 

Federaciji pod sljedećim uvjetima: 
- iznos kredita: 37.500.000,00 EUR 
- rok otplate: 25 godina 
- grace razdoblje: do 6 godina 
- kamatna stopa: fiksna ili varijabilna, s fiksnim 

intervalom (dogovara se prije isplate tranše) 
- dospijeća: godišnja ili polugodišnja rata u jednakim 

otplatama glavnice, u anuitetima 
- iznos svake tranše: minimalno 5.000.000,00 EUR. 

IV. 
Potvrđuje se da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za 

Federaciju, a posebice: 
- Ugovor o financiranju između EIB-a i BiH 
- Nacrt supsidijarnog sporazuma između BiH i 

Federacije 
- Nacrt podugovora o financiranju između Federacije i 

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo 

V. 
Sredstva kredita iz točke I. ove odluke Federacija će na 

kreditnoj osnovi prenijeti na JP Elektroprivreda Bosne i 
Hercegovine d.d. Sarajevo, koja je krajnji korisnik i dužnik po 
ovom kreditnom zaduženju. 

U razdoblju implementacije Projekta, u Proračunu 
Federacije nije potrebno osigurati financijska sredstva za dodatno 
sufinanciranje Projekta. 

VI. 
Zadužuje se Federalno ministarstvo financija da sa JP 

Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo usuglasi i 
sklopi odgovarajući Podugovor o kreditu kojim će, u svrhu 
redovite otplate, definirati uvjete vraćanja sredstava koja se 
prenose na kreditnoj osnovi. 

VII. 
Daje se suglasnost za zaključivanje Supsidijarnog 

sporazuma između BiH i Federacije, kao i suglasnost za 
zaključivanje i usuglašavanje odgovarajućeg Podugovora o 
kreditu između Federacije i JP Elektroprivreda Bosne i 
Hercegovine d.d. Sarajevo kojim će se, u svrhu redovite otplate, 
definirati uvjeti vraćanja sredstava koja se prenose po kreditnoj 
osnovi. 

Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i Podugovora o 
kreditu ovlašćuje se federalni ministar financija. 

VIII. 
Za realizaciju ove odluke i izvješćivanje zadužuju se 

Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo energije, 
rudarstva i industrije i JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine 
d.d. Sarajevo, svatko u okviru svoje mjerodavnosti. 

IX. 
Implementacija Sporazuma iz točke I. ove odluke ne 

zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona. 
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X. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH". 

PF BiH broj 01-02-14-35/15 
09. listopada 2015. godine 

Sarajevo 
Predsjedateljica 
Doma naroda 

Parlamenta Federacije BiH 
Lidija Bradara, v. r. 

Predsjedatelj 
Zastupničkoga doma 

Parlamenta Federacije BiH 
Edin Mušić, v. r.

 

1546 
На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације 

Босне и Херцеговине, доносим 

УКАЗ 
О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ 

ЗАДУЖЕЊА ПО СПОРАЗУМУ О ФИНАНСИРАЊУ 
ИЗМЕЂУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И 

МЕЂУНАРОДНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ (ИДА) 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЕНЕРГЕТСКЕ 

ЕФИКАСНОСТИ 

Проглашава се Одлука о прихватању задужења по 
Споразуму о финансирању између Босне и Херцеговине и 
Међународне асоцијације за развој (ИДА) за реализацију 
Пројекта енергетске ефикасности, коју је усвојио Парламент 
Федерације Босне и Херцеговине на сједници Представни-
чког дома од 09.10.2015. године и на сједници Дома народа 
од 15.7.2015. године. 

Број 01-02-788-02/15 
20. октобра 2015. године 

Сарајево 
Предсједник 

Маринко Чавара, с. р.
 

На основу члана 40. став 5. Закона о дугу, задуживању 
и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службе-
не новине Федерације БиХ", бр. 86/07, 24/09 и 44/10), Пред-
ставнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине 
на својој сједници одржаној 09.10.2015. године и Дом наро-
да Парламента Федерације Босне и Херцеговине на својој 
сједници одржаној 15.07.2015. године, доносе 

ОДЛУКУ 
О ПРИХВАЋАЊУ ЗАДУЖЕЊА ПО СПОРАЗУМУ О 

ФИНАНСИРАЊУ ИЗМЕЂУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
И МЕЂУНАРОДНЕ АСОЦИЈАЦИЈЕ ЗА РАЗВОЈ (ИДА) 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ 

I 
Прихваћа се задужење Федерације Босне и 

Херцеговине (у даљњем тексту: Федерација), по Споразуму 
о финансирању (у даљњем тексту: Споразум) између Босне и 
Херцеговине и Међународне асоцијације за развој (у 
даљњем тексту: ИДА), у износу до 12.480.000,00 СДР 
(еквивалент 18.950.000,00 УСД) што износи 60% укупно 
одобрених средстава за Босну и Херцеговину која износе 
20.800.000,00 СДР (еквивалент 31.600.000,00 УСД). 

II 
Средства Споразума из тачке I ове одлуке користиће се 

за финансирање Пројекта енергетске ефикасности. 
Примарни циљ Пројекта је показати користи од енергетске 
ефикасности у зградама јавног сектора и пружити подршку 
за израду прилагодљивих модела финансирања енергетске 
ефикасности. 

III 
Средства Споразума из тачке I ове одлуке одобравају се 

Федерацији под сљедећим условима: 
а) Износ од 10.920.000,00 СДР (еквивалент 

16.580.000,00 УСД): 
- рок отплате: 25 година 
- грејс период: 5 година 
- максимална стопа трошкова одржавања 

кредита: 0,5% годишње 
- сервисни трошкови: 0,75% годишње 
- каматна стопа: 1,25% годишње 
- доспијећа: полугодишња 
- датуми плаћања главнице и камата: 15. 

фебруар и 15. август сваке године 
б) Износ од 1.560.000,00 СДР (еквивалент 

2.370.000,00 УСД): 
- рок отплате: 25 година 
- грејс период: 5 година 
- максимална стопа трошкова одржавања 

кредита: 0,5% годишње 
- сервисни трошкови: 0,75% годишње 
- каматна стопа: 1,40% годишње 
- доспијећа: полугодишња 
- датуми плаћања главнице и камата: 15. 

фебруар и 15. август сваке године. 

IV 
Потврђује се да је разматрана документација 

прихватљива за Федерацију, а посебно: 
- Усаглашени записник са преговора; 
- Додатак усаглашеном записнику са преговора; 
- Споразум о финансирању између Босне и Херцеговине 

и ИДА-е; 
- Федерални пројектни споразум закључен између 

Међународне асоцијације за развој и Федерације Босне 
и Херцеговине; 

- Документ о процјени Пројекта енергетске ефикасности 
(ПАД). 

V 
У циљу формирања револвинг фонда дио средстава из 

тачке I ове одлуке у износу до 7.100.000,00 СДР (еквивалент 
цца 10.780.000,00 УСД) намијењен за инвестиције у 
енергетску ефикасност јавних објеката, Федерација ће 
пренијети на кредитном основу крајњим корисницима 
(кантон, град, општина), у зависности од њихове кредитне 
способности. 

У периоду имплементације Пројекта, у буџету 
Федерације није потребно обезбиједити додатна финансијска 
средства за суфинансирање Пројекта. 

Пројекат ће имплементирати Јединица за имплемента-
цију пројекта, формирана у Федералном министарству 
просторног уређења. 

VI 
Задужује се Федерално министарство финансија да на 

приједлог Федералног министарства просторног уређења са 
крајњим корисницима склопи одговарајуће Подуговоре о 
зајму којима ће се, у сврху редовне отплате, дефинисати 
услови враћања средстава која се преносе на кредитном 
основу. 

VII 
Даје се сагласност за закључивање Супсидијарног 

споразума о зајму између Босне и Херцеговине и Федерације 
за средства из тачке I ове одлуке и Подуговора о зајму 
између Федерације и крајњих корисника (кантон, град, 
општина), за дио средстава које ће се на кредитном основу 
пренијети крајњим корисницима. 
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За потписивање Супсидијарног споразума и 
одговарајућих Подуговора о зајму са крајњим корисницима 
овлашћује се федерални министар финансија. 

VIII 
За реализацију ове одлуке и извјештавање задужује се 

Федерално министарство финансија, Федерално 
министарство просторног уређења и Јединица за 
имплементацију пројекта, свако у оквиру своје надлежности. 

IX 
Имплементација Споразума из тачке I ове одлуке не 

захтијева доношење нових или измјену постојећих закона. 

X 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

ПФБиХ број 01-02-486/14 
09. октобра 2015. године 

Сарајево 
Предсједавајућа 
Дома народа 

Парламента Федерације БиХ 
Лидија Брадара, с. р. 

Предсједавајући 
Представничког дома 

Парламента Федерације БиХ 
Един Мушић, с. р.

 
 

Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i 
Hercegovine, donosim 

UKAZ 
O PROGLAŠENJU ODLUKE O PRIHVATANJU 

ZADUŽENJA PO SPORAZUMU O FINANSIRANJU 
IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE 

ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ (IDA) ZA REALIZACIJU 
PROJEKTA ENERGETSKE EFIKASNOSTI 

Proglašava se Odluka o prihvatanju zaduženja po 
Sporazumu o finansiranju između Bosne i Hercegovine i 
Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za realizaciju Projekta 
energetske efikasnosti, koju je usvojio Parlament Federacije 
Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 
09.10.2015. godine i na sjednici Doma naroda od 15.7.2015. 
godine. 

Broj 01-02-788-02/15 
20. oktobra 2015. godine 

Sarajevo 
Predsjednik 

Marinko Čavara, s. r.
 

Na osnovu člana 40. stav 5. Zakona o dugu, zaduživanju i 
garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 86/07, 24/09 i 44/10), Predstavnički dom 
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanoj 
09.10.2015. godine i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i 
Hercegovine na sjednici održanoj 15.07.2015. godine, donose 

ODLUKU 
O PRIHVATANJU ZADUŽENJA PO SPORAZUMU O 

FINANSIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I 
MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVOJ (IDA) ZA 

REALIZACIJU PROJEKTA ENERGETSKE 
EFIKASNOSTI 

I. 
Prihvata se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine (u 

daljnjem tekstu: Federacija) po Sporazumu o finansiranju (u 
daljnjem tekstu: Sporazum) između Bosne i Hercegovine i 
Međunarodne asocijacije za razvoj (u daljnjem tekstu: IDA) u 
iznosu do 12.480.000,00 SDR (ekvivalent 18.950.000,00 USD) 
što iznosi 60% ukupno odobrenih sredstava za Bosnu i 
Hercegovinu koja iznose 20.800.000,00 SDR (ekvivalent 
31.600.000,00 USD). 

II. 
Sredstva Sporazuma iz tačke I. ove odluke koristit će se za 

finansiranje Projekta energetske efikasnosti. Primarni cilj 
Projekta je pokazati koristi od energetske efikasnosti u zgradama 
javnog sektora i pružiti podršku za izradu prilagodljivih modela 
finansiranja energetske efikasnosti. 

III. 
Sredstva Sporazuma iz tačke I. ove odluke odobravaju se 

Federaciji pod sljedećim uvjetima: 
a) iznos od 10.920.000,00 SDR (ekvivalent 

16.580.000,00 USD): 
- rok otplate: 25 godina, 
- grace period: 5 godina, 
- maksimalna stopa troškova održavanja kredita: 

0,5% godišnje, 
- servisni troškovi: 0,75% godišnje, 
- kamatna stopa: 1,25% godišnje, 
- dospijeća: polugodišnja, 
- datumi plaćanja glavnice i kamata: 15. februar i 

15. august svake godine; 
b) iznos od 1.560.000,00 SDR (ekvivalent 2.370.000,00 

USD): 
- rok otplate 25 godina, 
- grace period: 5 godina, 
- maksimalna stopa troškova održavanja kredita: 

0,5% godišnje, 
- servisni troškovi: 0,75% godišnje, 
- kamatna stopa 1,40% godišnje, 
- dospijeća: polugodišnja, 
- datumi plaćanja glavnice i kamata: 15. februar i 

15. august svake godine. 

IV. 
Potvrđuje se da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za 

Federaciju a posebno: 
- usaglašeni zapisnik sa pregovora; 
- dodatak usaglašenom zapisniku sa pregovora; 
- Sporazum o finansiranju između Bosne i Hercegovine 

i IDA-e; 
- Federalni projektni sporazum zaključen između 

Međunarodne asocijacije za razvoj i Federacije; 
- Dokument o procjeni Projekta energetske efikasnosti 

(PAD). 

V. 
U cilju formiranja revolving fonda dio sredstava iz tačke I. 

ove odluke u iznosu do 7.100.000,00 SDR (ekvivalent cca 
10.780.000,00 USD) namijenjen za investicije u energetsku 
efikasnost javnih objekata, Federacija će prenijeti na kreditnom 
osnovu krajnjim korisnicima (kanton, grad, općina) u zavisnosti 
od njihove kreditne sposobnosti. 

U periodu implementacije Projekta u budžetu Federacije 
nije potrebno osigurati dodatna finansijska sredstva za 
sufinansiranje Projekta. 

Projekt će implementirati Jedinica za implementaciju 
projekta, formirana u Federalnom ministarstvu prostornog 
uređenja. 

VI. 
Zadužuje se Federalno ministarstvo finansija da na 

prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja sa 
krajnjim korisnicima sklopi odgovarajuće podugovore o zajmu 
kojima će se, u svrhu redovne otplate, definirati uvjeti vraćanja 
sredstava koja se prenose na kreditnom osnovu. 

VII. 
Daje se saglasnost za zaključivanje Supsidijarnog 

sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Federacije za 
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sredstva iz tačke I. ove odluke i podugovora o zajmu između 
Federacije i krajnjih korisnika (kanton, grad, općina) za dio 
sredstava koja će se na kreditnom osnovu prenijeti krajnjim 
korisnicima. 

Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i odgovarajućih 
podugovora o zajmu sa krajnjim korisnicima ovlašćuje se 
federalni ministar finansija. 

VIII. 
Za realizaciju ove odluke i izvještavanje zadužuje se 

Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja i Jedinica za implementaciju projekta, svako 
u okviru svoje nadležnosti. 

IX. 
Implementacija Sporazuma iz tačke I. ove odluke ne 

zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona. 

X. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

PFBiH broj 01-02-486/14 
09. oktobra 2015. godine 

Sarajevo 
Predsjedavajuća 

Doma naroda 
Parlamenta Federacije BiH 

Lidija Bradara, s. r. 

Predsjedavajući 
Predstavničkog doma 

Parlamenta Federacije BIH 
Edin Mušić, s. r.

 
 

Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i 
Hercegovine, donosim 

UKAZ 
O PROGLAŠENJU ODLUKE O PRIHVAĆANJU 

ZADUŽENJA PO SPORAZUMU O FINANCIRANJU 
IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNE 
ASOCIJACIJE ZA RAZVITAK (IDA) ZA REALIZACIJU 

PROJEKTA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 

Proglašava se Odluka o prihvaćanju zaduženja po 
Sporazumu o financiranju između Bosne i Hercegovine i 
Međunarodne asocijacije za razvitak (IDA) za realizaciju 
Projekta energetske učinkovitosti, koju je usvojio Parlament 
Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma 
od 09.10.2015. godine i na sjednici Doma naroda od 15.7.2015. 
godine. 

Broj 01-02-788-02/15 
20. listopada 2015. godine 

Sarajevo 
Predsjednik 

Marinko Čavara, v. r.
 

Na temelju članka 40. stavak 5. Zakona o dugu, 
zaduživanju i jamstvima u Federaciji Bosne i Hercegovine 
("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09 i 44/10), 
Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na 
svojoj sjednici održanoj 09.10.2015. godine i Dom naroda 
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na svojoj sjednici, 
održanoj 15.07.2015. godine, donose 

ODLUKU 
O PRIHVAĆANJU ZADUŽENJA PO SPORAZUMU O 

FINANCIRANJU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I 
MEĐUNARODNE ASOCIJACIJE ZA RAZVITAK (IDA) 

ZA REALIZACIJU PROJEKTA ENERGETSKE 
UČINKOVITOSTI 

I. 
Prihvaća se zaduženje Federacije Bosne i Hercegovine (u 

daljnjem tekstu: Federacija), po Sporazumu o financiranju (u 
daljnjem tekstu: Sporazum) između Bosne i Hercegovine i 

Međunarodne asocijacije za razvitak (u daljnjem tekstu: IDA), u 
iznosu do 12.480.000,00 SDR (ekvivalent 18.950.000,00 USD) 
što iznosi 60% ukupno odobrenih sredstava za Bosnu i 
Hercegovinu koja iznose 20.800.000,00 SDR (ekvivalent 
31.600.000,00 USD). 

II. 
Sredstva Sporazuma iz točke I. ove odluke koristit će se za 

financiranje Projekta energetske učinkovitosti. Primarni cilj 
Projekta je pokazati koristi od energetske učinkovitosti u 
zgradama javnoga sektora i pružiti potporu za izradu 
prilagodljivih modela financiranja energetske učinkovitosti. 

III. 
Sredstva Sporazuma iz točke I. ove odluke odobravaju se 

Federaciji pod sljedećim uvjetima: 
a) Iznos 10.920.000,00 SDR (ekvivalent 16.580.000,00 

USD): 
- rok otplate: 25 godina 
- grace razdoblje: 5 godina 
- maksimalna stopa troškova održavanja kredita: 

0,5% godišnje 
- servisni troškovi: 0,75% godišnje 
- kamatna stopa: 1,25% godišnje 
- dospijeća: polugodišnja 
- datumi plaćanja glavnice i kamata: 15. veljače i 

15. kolovoza svake godine 
b) Iznos 1.560.000,00 SDR (ekvivalent 2.370.000,00 

USD): 
- rok otplate: 25 godina 
- grace razdoblje: 5 godina 
- maksimalna stopa troškova održavanja kredita: 

0,5% godišnje 
- servisni troškovi: 0,75% godišnje 
- kamatna stopa: 1,40% godišnje 
- dospijeća: polugodišnja 
- datumi plaćanja glavnice i kamata: 15. veljače i 

15. kolovoza svake godine. 

IV. 
Potvrđuje se da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za 

Federaciju, a posebice: 
- Usuglašeni zapisnik s pregovora; 
- Dodatak usuglašenom zapisniku s pregovora; 
- Sporazum o financiranju između Bosne i Hercegovine i 

IDA-e; 
- Federalni projektni sporazum zaključen između 

Međunarodne asocijacije za razvitak i Federacije; 
- Dokument o procjeni Projekta energetske učinkovitosti 

(PAD). 

V. 
U cilju formiranja revolving fonda dio sredstava iz točke I. 

ove odluke u iznosu do 7.100.000,00 SDR (ekvivalent cca 
10.780.000,00 USD) namijenjen za investicije u energetsku 
učinkovitost javnih objekata, Federacija će prenijeti na kreditnoj 
osnovi krajnjim korisnicima (kanton, grad, općina), ovisno o 
njihovoj kreditnoj sposobnosti. 

U razdoblju implementacije Projekta, u proračunu 
Federacije nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva za 
sufinanciranje Projekta. 

Projekt će implementirati Jedinica za implementaciju 
projekta, formirana u Federalnom ministarstvu prostornog 
uređenja. 

VI. 
Zadužuje se Federalno ministarstvo financija da na 

prijedlog Federalnoga ministarstva prostornog uređenja s 
krajnjim korisnicima sklopi odgovarajuće Podugovore o zajmu 
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kojima će se, u svrhu redovite otplate, definirati uvjeti vraćanja 
sredstava koja se prenose na kreditnoj osnovi. 

VII. 
Daje se suglasnost za zaključivanje Supsidijarnog 

sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Federacije za 
sredstva iz točke I. ove odluke i Podugovora o zajmu između 
Federacije i krajnjih korisnika (kanton, grad, općina), za dio 
sredstava koje će se na kreditnoj osnovi prenijeti krajnjim 
korisnicima. 

Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i odgovarajućih 
Podugovora o zajmu s krajnjim korisnicima ovlašćuje se 
federalni ministar financija. 

VIII. 
Za realizaciju ove odluke i izvješćivanje zadužuje se 

Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo 
prostornog uređenja i Jedinica za implementaciju projekta, svatko 
u okviru svoje mjerodavnosti. 

IX. 
Implementacija Sporazuma iz točke I. ove odluke ne 

zahtijeva donošenje novih ili izmjenu postojećih zakona. 

X. 
Ova odluka stupa na snagu narednoga dana od dana objave 

u "Službenim novinama Federacije BiH". 

PFBiH broj 01-02-486/14 
09. listopada 2015. godine 

Sarajevo 
Predsjedateljica 
Doma naroda 

Parlamenta Federacije BiH 
Lidija Bradara, v. r. 

Predsjedatelj 
Zastupničkoga doma 

Parlamenta Federacije BiH 
Edin Mušić, v. r.

 

ВЛАДА ФЕДЕРАЦИЈЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1547 
На основу члана 15. став (2) Закона о унутрашњем 

платном промету ("Службене новине Федерације БиХ", број 
48/15), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 28. 
сједници, одржаној 22.10.2015. године, доноси 

УРЕДБУ 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О 

УСЛОВИМА И НАЧИНУ ПЛАЋАЊА ГОТОВИМ 
НОВЦЕМ 

Члан 1. 
У Уредби о условима и начину плаћања готовим 

новцем ("Спужбене новине Федерације БиХ", број 72/15) у 
члану 3. став (1) тачка ц) ријечи: "прописима који регулишу 
порез на доходак" замјењују се ријечима: "чланом 14. 
Правилника о примјени Закона о порезу на доходак 
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 67/08, 4/10, 86/10, 
10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13 и 45/14)". 

У тачки г) зарез и ријечи: "изузев плаћања производа у 
трговини на велико," бришу се. 

На крају тачке ј) тачка се замјењује зарезом и додаје се 
нова тачка к) која гласи: 

"к) поврат пореза на додату вриједност у готовини у 
складу са прописима о условима и начину поврата 
пореза на додату вриједност страним 
држављанима." 

Иза става (3) додаје се нови став (4) који гласи: 
"(4) Забрањено је плаћање и наплаћивање производа у 

трговини на велико у готовом новцу.". 

Члан 2. 
У члану 8. иза става (1) додају се нови ст. (2), (3) и (4) 

који гласе: 
"(2) Изузетно, пословни субјекти чији дневни прилив 

готовог новца не прелази 200,00 КМ или су удаљени од 
овлашћене организације 15 и више километара, дужни 
су уплату готовог новца извршити најкасније у року од 
пет радних дана, а приређивачи игара на срећу, у 
складу са прописом којим се прописује приређивање 
игара на срећу, дужни су уплату готовог новца за 
протеклих седам дана, закључно са недјељом, 
извршити најкасније у сљедећи уторак. 

(3) Уколико је дневни прилив готовог новца остварен у 
петак, наредни радни дан сматра се сљедећи 
понедјељак, у смислу става (1) овог члана. 

(4) Уплата готовог новца на рачун код овлашћених 
организација и вођење благајне не односи се на 
предузетнике који порез на доходак плаћају у 
паушалном износу.". 

Члан 3. 
У члану 10. став (1) иза тачке ц) додаје се нова тачка д) 

која гласи: 
"д) врши плаћање и наплаћивање производа у 

трговини на велико у готовом новцу супротно 
одредбама члана 3. став (4) ове уредбе,". 

Досадашње тач. д), е) и ф) постају е), ф) и г). 

Члан 4. 
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1429/2015 
20. октобра 2015. године 

Сарајево
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 15. stav (2) Zakona o unutrašnjem 

platnom prometu ("Službene novine Federacije BiH", broj 
48/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici, 
održanoj 22.10.2015. godine, donosi 

UREDBU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O USLOVIMA I 

NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM 

Član 1. 
U Uredbi o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem 

("Službene novine Federacije BiH", broj 72/15) u članu 3. stav 
(1) tačka c) riječi: "propisima koji regulišu porez na dohodak" 
zamjenjuju se riječima: "članom 14. Pravilnika o primjeni 
Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", 
br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13 i 
45/14)". 

U tački g) zarez i riječi: "izuzev plaćanja proizvoda u 
trgovini na veliko," brišu se. 

Na kraju tačke j) tačka se zamjenjuje zarezom i dodaje se 
nova tačka k) koja glasi: 

"k) povrat poreza na dodatu vrijednost u gotovini u skladu 
sa propisima o uslovima i načinu povrata poreza na 
dodatu vrijednost stranim državljanima." 

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi: 
"(4) Zabranjeno je plaćanje i naplaćivanje proizvoda u trgovini 

na veliko u gotovom novcu. 

Član 2. 
U članu 8. iza stava (1) dodaju se novi st. (2), (3) i (4) koji 

glase: 
"(2) Izuzetno, poslovni subjekti čiji dnevni priliv gotovog novca 

ne prelazi 200,00 KM ili su udaljeni od ovlaštene 
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organizacije 15 i više kilometara, dužni su uplatu gotovog 
novca izvršiti najkasnije u roku od pet radnih dana, a 
priređivači igara na sreću, u skladu sa propisom kojim se 
propisuje priređivanje igara na sreću, dužni su uplatu 
gotovog novca za proteklih sedam dana, zaključno sa 
nedjeljom, izvršiti najkasnije u sljedeći utorak. 

(3) Ukoliko je dnevni priliv gotovog novca ostvaren u petak, 
naredni radni dan smatra se sljedeći ponedjeljak, u smislu 
stava (1) ovog člana. 

(4) Uplata gotovog novca na račun kod ovlaštenih organizacija 
i vođenje blagajne ne odnosi se na poduzetnike koji porez 
na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu.". 

Član 3. 
U članu 10. stav (1) iza tačke c) dodaje se nova tačka d) 

koja glasi: 
"d) vrši plaćanje i naplaćivanje proizvoda u trgovini na 

veliko u gotovom novcu suprotno odredbama člana 3. 
stav (4) ove uredbe,". 

Dosadašnje tač. d), e) i f) postaju e), f) i g). 

Član 4. 
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1429/2015 
22. oktobra 2015. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, s. r.
 

 
Na temelju članka 15. stavak (2) Zakona o unutarnjem 

platnom prometu ("Službene novine Federacije BiH", broj 
48/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici, 
održanoj 22.10.2015. godine, donosi 

UREDBU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UVJETIMA I 

NAČINU PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM 

Članak 1. 
U Uredbi o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem 

("Službene novine Federacije BiH", broj 72/15) u članku 3. 
stavak (1) točka c) riječi: "propisima koji reguliraju porez na 
dohodak" zamjenjuju se riječima: "člankom 14. Pravilnika o 
primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 
27/13, 71/13, 90/13 i 45/14)". 

U točki g) zarez i riječi: "izuzev plaćanja proizvoda u 
trgovini na veliko," brišu se. 

Na kraju točke j) točka se zamjenjuje zarezom i dodaje se 
nova točka k) koja glasi: 

"k) povrat poreza na dodanu vrijednost u gotovini 
sukladno propisima o uvjetima i načinu povrata 
poreza na dodanu vrijednost stranim državljanima." 

Iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi: 
"(4) Zabranjeno je plaćanje i naplaćivanje proizvoda u trgovini 

na veliko u gotovom novcu.". 

Članak 2. 
U članku 8. iza stavka (1) dodaju se novi st. (2), (3) i (4) 

koji glase: 
"(2) Iznimno, poslovni subjekti čiji dnevni priljev gotovog 

novca ne prelazi 200,00 KM ili su udaljeni od ovlaštene 
organizacije 15 i više kilometara, dužni su uplatu gotovog 
novca izvršiti najkasnije u roku od pet radnih dana, a 
priređivači igara na sreću, sukladno propisu kojim se 
propisuje priređivanje igara na sreću, dužni su uplatu 
gotovog novca za proteklih sedam dana, zaključno sa 
nedjeljom, izvršiti najkasnije u sljedeći utorak. 

(3) Ukoliko je dnevni priljev gotovog novca ostvaren u petak, 
naredni radni dan smatra se sljedeći ponedjeljak, u smislu 
stavka (1) ovoga članka. 

(4) Uplata gotovog novca na račun kod ovlaštenih organizacija 
i vođenje blagajne ne odnosi se na poduzetnike koji porez 
na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu.". 

Članak 3. 
U članku 10. stavak (1) iza točke c) dodaje se nova točka d) 

koja glasi: 
"d) vrši plaćanje i naplaćivanje proizvoda u trgovini na 

veliko u gotovom novcu suprotno odredbama članka 
3. stavak (4) ove Uredbe,". 

Dosadašnje toč. d), e) i f) postaju e), f) i g). 

Članak 4. 
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1429/2015 
22. listopada 2015. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
 

1548 
На основу члана 19. став (2) 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) и члана 7. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Федерације 
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", 
бр. 12/03, 34/03 и 65/13), Влада Федерације Босне и 
Херцеговине на 28. сједници, одржаној 22.10.2015. године, 
доноси 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ КРИТЕРИЈА ЗА ИЗБОР И 

ИМЕНОВАЊЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА РАЗВОЈНЕ 
БАНКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

I 
Овом одлуком прописују се опћи и посебни критерији 

које је потребно да испуњавају лица за избор и именовање 
Надзорног одбора Развојне банке Федерације Босне и 
Херцеговине. 

II 
Опћи критерији за избор и именовање предсједника и 

чланова Надзорног одбора Развојне банке Федерације Босне 
и Херцеговине су: 

- да су старији од 18 година; 
- држављанство Босне и Херцеговине; 
- да нису отпуштени из државне службе као 

резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу 
власти у Босни и Херцеговини (било на нивоу 
државе или ентитета) у периоду од три године 
прије дана објаве конкурса за избор и именовање 
Надзорног одбора Развојне банке Федерације 
Босне и Херцеговине; 

- да се на њих не односи члан IX. 1. Устава Босне и 
Херцеговине; 

- да нису изабрани званичници, носитељи јавних 
функција, савјетници у смислу Закона о сукобу 
интереса у органима власти у Федерацији Босне и 
Херцеговине ("Службене новине Федерације 
БиХ", број 70/08) и Закона о сукобу интереса у 
институцијама власти Босне и Херцеговине 
("Службени гласник БиХ", бр. 16/02, 14/03, 12/04, 
63/08, 18/12 и 87/13); 

- да нису на функцији у политичкој странци у 
смислу члана 5. Закона о министарским, владиним 
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и другим именовањима Федерације Босне и 
Херцеговине ("Службене новине Федерације 
БиХ", бр. 12/03, 34/03 и 65/13) и члана 11. Закона о 
Развојној банци Федерације Босне и Херцеговине 
("Службене новине Федерације БиХ", број 37/08); 

- да нису чланови органа надзора, управљања и 
руковођења било које комерцијалне банке; 

- да нису осуђивани за кривично дјело и за 
привредни пријеступ из области привредног и 
финансијског криминала пет година од дана 
правоснажности пресуде, искључујући вријеме 
затворске казне; 

- да им правоснажном пресудом није забрањено 
вршење активности из надлежности Надзорног 
одбора Развојне банке Федерације Босне и 
Херцеговине; 

- да нису лица која искључују одредбе Закона о 
привредним друштвима ("Службене новине 
Федерације БиХ", бр. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 
29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10 и 
75/13); 

- да нису лица која искључују одредбе Закона о 
банкама ("Службене новине Федерације БиХ" бр. 
39/98, 32/00, 48/01, 27/02, 41/02, 58/02, 13/03, 
19/03, 28/03 и 66/13). 

III 
Посебни критерији за избор и именовање предсједника 

и чланова Надзорног одбора Развојне банке Федерације 
Босне и Херцеговине су: 

- ВСС - економске, правне или техничке струке; 
- најмање пет година професионалног искуства 

након стицања ВСС - економске, правне или 
техничке струке; 

- да су на тим пословима стекли високи углед 
стручњака и да посједују високе моралне особине 
за вршење повјерених функција. 

IV 
Приликом процјене квалификација и искуства свих 

кандидата узет ће се у обзир и слиједећи критерији: 
- резултати остварени у досадашњем раду; 
- способност управљања финансијским средствима 

и људским ресурсима, као и склоност тимском 
раду; 

- комуникацијске и организацијске способности. 
Критерији из става (1) ове тачке бодоват ће се оцјенама 

од 1 до 5. 

V 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1426/2015 
22. октобра 2015. године 

Сарајево 
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 19. stav (2) 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) i člana 7. Zakona o 
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne 
i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 
34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 28. 
sjednici, održanoj 22.10.2015. godine, donosi 

ODLUKU 
O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I 

IMENOVANJE NADZORNOG ODBORA RAZVOJNE 
BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

I. 
Ovom odlukom propisuju se opći i posebni kriteriji koje je 

potrebno da ispunjavaju lica za izbor i imenovanje Nadzornog 
odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. 

II. 
Opći kriteriji za izbor i imenovanje predsjednika i članova 

Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i 
Hercegovine su: 

- da su stariji od 18 godina; 
- državljanstvo Bosne i Hercegovine; 
- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat 

disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i 
Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u 
periodu od tri godine prije dana objave konkursa za 
izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne 
banke Federacije Bosne i Hercegovine; 

- da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i 
Hercegovine; 

- da nisu izabrani zvaničnici, nositelji javnih funkcija, 
savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u 
organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 
("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08) i 
Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne 
i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 
14/03, 12/04, 63/08, 18/12 i 87/13); 

- da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 
5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim 
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 
("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 
65/13) i člana 11. Zakona o Razvojnoj banci 
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 37/08); 

- da nisu članovi organa nadzora, upravljanja i 
rukovođenja bilo koje komercijalne banke; 

- da nisu osuđivani za krivično djelo i za privredni 
prijestup iz oblasti privrednog i finansijskog kriminala 
pet godina od dana pravosnažnosti presude, 
isključujući vrijeme zatvorske kazne; 

- da im pravosnažnom presudom nije zabranjeno 
vršenje aktivnosti iz nadležnosti Nadzornog odbora 
Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine; 

- da nisu lica koja isključuju odredbe Zakona o 
privrednim društvima ("Službene novine Federacije 
BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 
91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10 i 75/13); 

- da nisu lica koja isključuju odredbe Zakona o 
bankama ("Službene novine Federacije BiH" br. 
39/98, 32/00, 48/01, 27/02, 41/02, 58/02, 13/03, 
19/03, 28/03 i 66/13). 

III. 
Posebni kriteriji za izbor i imenovanje predsjednika i 

članova Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i 
Hercegovine su: 

- VSS - ekonomske, pravne ili tehničke struke; 
- najmanje pet godina profesionalnog iskustva nakon 

sticanja VSS - ekonomske, pravne ili tehničke struke; 
- da su na tim poslovima stekli visoki ugled stručnjaka i 

da posjeduju visoke moralne osobine za vršenje 
povjerenih funkcija. 
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IV. 
Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata 

uzet će se u obzir i slijedeći kriteriji: 
- rezultati ostvareni u dosadašnjem radu; 
- sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i 

ljudskim resursima, kao i sklonost timskom radu; 
- komunikacijske i organizacijske sposobnosti. 
Kriteriji iz stava (1) ove tačke bodovat će se ocjenama od 1 

do 5. 

V. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broј 1426/2015 
22. oktobra 2015. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, s. r.
 

 
Temeljem članka 19. stavak (2) 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) i članka 7. Zakona o 
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne 
i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 
34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 28. 
sjednici, održanoj 22.10.2015. godine, donosi 

ODLUKU 
O UTVRĐIVANJU KRITERIJA ZA IZBOR I 

IMENOVANJE NADZORNOG ODBORA RAZVOJNE 
BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

I. 
Ovom odlukom propisuju se opći i posebni kriteriji koje je 

potrebno da ispunjavaju lica za izbor i imenovanje Nadzornog 
odbora Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. 

II. 
Opći kriteriji za izbor i imenovanje predsjednika i članova 

Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i 
Hercegovine su: 

- da su stariji od 18 godina; 
- državljanstvo Bosne i Hercegovine; 
- da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat 

disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i 
Hercegovini (bilo na razini države ili entiteta) u 
periodu od tri godine prije dana objave natječaja za 
izbor i imenovanje Nadzornog odbora Razvojne 
banke Federacije Bosne i Hercegovine; 

- da se na njih ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i 
Hercegovine; 

- da nisu izabrani zvaničnici, nositelji javnih funkcija, 
savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u 
organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine 
("Službene novine Federacije BiH", broj 70/08) i 
Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne 
i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 
14/03, 12/04, 63/08, 18/12 i 87/13); 

- da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 
5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim 
imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine 
("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 
65/13) i članka 11. Zakona o Razvojnoj banci 
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 37/08); 

- da nisu članovi organa nadzora, upravljanja i 
rukovođenja bilo koje komercijalne banke; 

- da nisu osuđivani za kazneno djelo i za gospodarski 
prijestup iz oblasti gospodarskog i financijskog 

kriminala pet godina od dana pravomoćnosti presude, 
isključujući vrijeme zatvorske kazne; 

- da im pravomoćnom presudom nije zabranjeno 
vršenje aktivnosti iz nadležnosti Nadzornog odbora 
Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine; 

- da nisu lica koja isključuju odredbe Zakona o 
gospodarskim društvima ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 
68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10 i 75/13); 

- da nisu lica koja isključuju odredbe Zakona o 
bankama ("Službene novine Federacije BiH", br. 
39/98, 32/00, 48/01, 27/02, 41/02, 58/02, 13/03, 
19/03, 28/03 i 66/13). 

III. 
Posebni kriteriji za izbor i imenovanje predsjednika i 

članova Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i 
Hercegovine su: 

- VSS - ekonomske, pravne ili tehničke struke; 
- najmanje pet godina profesionalnog iskustva nakon 

sticanja VSS - ekonomske, pravne ili tehničke struke; 
- da su na tim poslovima stekli visoki ugled stručnjaka i 

da posjeduju visoke moralne osobine za vršenje 
povjerenih funkcija. 

IV. 
Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata 

uzet će se u obzir i slijedeći kriteriji: 
- rezultati ostvareni u dosadašnjem radu; 
- sposobnost upravljanja financijskim sredstvima i 

ljudskim resursima, kao i sklonost timskom radu; 
- komunikacijske i organizacijske sposobnosti. 
Kriteriji iz stavka (1) ove točke bodovat će se ocjenama od 

1 do 5. 

V. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1426/2015 
22. listopada 2015. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
 

1549 
На основу члана 19. став (2) 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) и члана 8. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Федерације 
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", 
бр. 12/03, 34/03 и 65/13), Влада Федерације Босне и 
Херцеговине на 28. сједници, одржаној 22.10.2015. године, 
доноси 

ОДЛУКУ 
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР И 
ИМЕНОВАЊЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА РАЗВОЈНЕ 
БАНКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

I 
Расписује се јавни конкурс за избор и именовање 

Надзорног одбора Развојне банке Федерације Босне и 
Херцеговине. 

II 
Критерији за избор и именовање из тачке I ове одлуке 

прописани су одлуком Владе Федерације Босне и 
Херцеговине о утврђивању критерија за избор и именовање 
Надзорног одбора Развојне банке Федерације Босне и 
Херцеговине. 
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III 
Јавни конкурс из тачке I ове одлуке објавит ће се у 

"Службеним новинама Федерације БиХ", и у два дневна 
листа. 

IV 
Влада Федерације Босне и Херцеговине именоват ће 

Комисију за провођење поступка избора кандидата са 
задатком да након затварања јавног конкурса прегледа 
пријаве приспјеле на конкурс, сачини листу са ужим 
избором кандидата који испуњавају критерије за именовање, 
по потреби прикупи додатне информације о кандидатима, 
обави интервју са кандидатима и након тога предложи 
Федералном министартсву финансија - Федералном 
министарству финанција ранг листу са најбољим 
кандидатима на даље разматрање. 

V 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1427/2015 
22. октобра 2015. године 

Сарајево 
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 19. stav (2) 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) i člana 8. Zakona o 
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne 
i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 12/03, 
34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 28. 
sjednici, održanoj 22.10.2015. godine, donosi 

ODLUKU 
O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I 
IMENOVANJE NADZORNOG ODBORA RAZVOJNE 

BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

I. 
Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje 

Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i 
Hercegovine. 

II. 
Kriteriji za izbor i imenovanje iz tačke I. ove odluke 

propisani su odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o 
utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Nadzornog odbora 
Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. 

III. 
Javni konkurs iz tačke I. ove odluke objavit će se u 

"Službenim novinama Federacije BiH", i u dva dnevna lista. 

IV. 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imenovat će 

Komisiju za provođenje postupka izbora kandidata sa zadatkom 
da nakon zatvaranja javnog konkursa pregleda prijave prispjele 
na konkurs, sačini listu sa užim izborom kandidata koji 
ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne 
informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon 
toga predloži Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom 
ministarstvu financija rang listu sa najboljim kandidatima na 
dalje razmatranje. 

V. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1427/2015 
22. oktobra 2015. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, s. r.
 

 
Temeljem članka 19. stavak (2) 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) i članka 8. Zakona o 
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne 
i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 
34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 28. 
sjednici, održanoj 22.10.2015. godine, donosi 

ODLUKU 
O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR I 
IMENOVANJE NADZORNOG ODBORA RAZVOJNE 

BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

I. 
Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje 

Nadzornog odbora Razvojne banke Federacije Bosne i 
Hercegovine. 

II. 
Kriteriji za izbor i imenovanje iz točke I. ove odluke 

propisani su odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o 
utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje Nadzornog odbora 
Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine. 

III. 
Javni natječaj iz točke I. ove odluke objavit će se u 

"Službenim novinama Federacije BiH", i u dva dnevna lista. 

IV. 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imenovat će 

Povjerenstvo za provođenje postupka izbora kandidata sa 
zadatkom da nakon zatvaranja javnog natječaja pregleda prijave 
prispjele na natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata koji 
ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne 
informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon 
toga predloži Federalnom ministarstvu financija - Federalnom 
ministarstvu finansija rang listu sa najboljim kandidatima na 
daljnje razmatranje. 

V. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1427/2015 
22. listopada 2015. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
 

1550 
На основу члана 19. став (2) 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), а на приједлог 
Федералног министарства промета и комуникација, Влада 
Федерације Босне и Херцеговине, на 28. сједници, одржаној 
22.10.2015. године, доноси 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРИЈЕМ 

ЗАПОСЛЕНИКА У ЈП ЦЕСТЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ 
Д.О.О. САРАЈЕВО 

I 
Даје се сагласност за пријем запосленика у ЈП Цесте 

Федерације БиХ д.о.о. Сарајево у складу са захтјевом, број: 
01-6885-1-1/15 од 04.08.2015. године и захтјевом број: 01-
8320/15, од 01.10.2015. године. 

II 
Обавезује се Јавно предузеће Цесте Федерације Босне и 

Херцеговине д.о.о. Сарајево да проведе конкурсну 
процедуру у сврху пријема запосленика. 
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III 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1432/2015 
22. октобра 2015. године 

Сарајево 
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 19. stav (2) 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), a na prijedlog Federalnog 
ministarstva prometa i komunikacija, Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, na 28. sjednici, održanoj 22.10.2015. godine, 
donosi 

ODLUKU 
O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRIJEM 

ZAPOSLENIKA U JP CESTE FEDERACIJE BiH 
D.O.O. SARAJEVO 

I. 
Daje se saglasnost za prijem zaposlenika u JP Ceste 

Federacije BiH d.o.o. Sarajevo u skladu sa zahtjevom, broj: 01-
6885-1-1/15 od 04.08.2015. godine i zahtjevom broj: 01-8320/15, 
od 01.10.2015. godine. 

II. 
Obavezuje se Javno preduzeće Ceste Federacije Bosne i 

Hercegovine d.o.o. Sarajevo da provede konkursnu proceduru u 
svrhu prijema zaposlenika. 

III. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1432/2015 
22. oktobra 2015. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, s. r.
 

 
Na temelju članka 19. stavak (2) 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), a na prijedlog Federalnog 
ministarstva prometa i komunikacija, Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, na 28. sjednici, održanoj 22.10.2015. godine, 
donosi 

ODLUKU 
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PRIJEM 

ZAPOSLENIKA U JP CESTE FEDERACIJE BiH 
D.O.O. SARAJEVO 

I. 
Daje se suglasnost za prijem zaposlenika u JP Ceste 

Federacije BiH d.o.o. Sarajevo sukladno zahtjevu, broj: 01-6885-
1-1/15 od 04.08.2015. godine i zahtjevu broj: 01-8320/15, od 
01.10.2015. godine. 

II. 
Obvezuje se Javno poduzeće Ceste Federacije Bosne i 

Hercegovine d.o.o. Sarajevo da provede natječajnu proceduru u 
svrhu prijema zaposlenika. 

III. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1432/2015 
22. listopada 2015. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
 

1551 
На основу члана 9. Уредбе о вршењу овлаштења у 

привредним друштвима са учешћем државног капитала из 
надлежности Федерације Босне и Херцеговине ("Службене 
новине Федерације БиХ", број 44/15), Влада Федерације 
Босне и Херцеговине, на 28. сједници, одржаној 22.10.2015. 
године, доноси 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА 
ПРИЈЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ЧЛАНОВА 

НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 
"ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА" ХРВАТСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ХЕРЦЕГ БОСНЕ Д.Д. МОСТАР 

I 
Даје се претходна сагласност на приједлог за 

именовање чланова Надзорног одбора Јавног предузећа 
"Електропривреда" Хрватске заједнице Херцег Босне д.д. 
Мостар и то: 

1. Кармела Милетић 
2. Иво Винцетић 
3. Ивица Кривић 
4. Божо Перић 
5. Мидхат Арпаџић 
6. Иванка Галић 

II 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1436/2015 
22. октобра 2015. године 

Сарајево
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 9. Uredbe o vršenju ovlaštenja u 

privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz 
nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 44/15), Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, na 28. sjednici, održanoj 22.10.2015. godine, 
donosi 

ODLUKU 
O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA 

PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE ČLANOVA 
NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZEĆA 

"ELEKTROPRIVREDA" HRVATSKE ZAJEDNICE 
HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR 

I. 
Daje se prethodna saglasnost na prijedlog za imenovanje 

članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća "Elektroprivreda" 
Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar i to: 

1. Karmela Miletić 
2. Ivo Vincetić 
3. Ivica Krivić 
4. Božo Perić 
5. Midhat Arpadžić 
6. Ivanka Galić 

II. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se 

u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1436/2015 
22. oktobra 2015. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, s. r.
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Na temelju članka 9. Uredbe o vršenju ovlasti u 

gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz 
nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 44/15), Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, na 28. sjednici, održanoj 22.10.2015. godine, 
donosi 

ODLUKU 
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA 

PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE ČLANOVA 
NADZORNOG ODBORA JAVNOG PODUZEĆA 

"ELEKTROPRIVREDA" HRVATSKE ZAJEDNICE 
HERCEG BOSNE D.D. MOSTAR 

I. 
Daje se prethodna suglasnost na prijedlog za imenovanje 

članova Nadzornog odbora Javnog poduzeća "Elektroprivreda" 
Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar i to: 

1. Karmela Miletić 
2. Ivo Vincetić 
3. Ivica Krivić 
4. Božo Perić 
5. Midhat Arpadžić 
6. Ivanka Galić 

II. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se 

u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1436/2015 
22. listopada 2015. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
 

1552 
На основу члана 19. став (3) 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) и члана 9. Закона о 
министарским, владиним и другим именовањима Федерације 
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", 
бр. 12/03, 34/03 и 65/13), Влада Федерације Босне и 
Херцеговине на 28. сједници, одржаној 22.10.2015. године, 
доноси 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОВОЂЕЊЕ 
ПОСТУПКА ИЗБОРА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОР И 
ИМЕНОВАЊЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА РАЗВОЈНЕ 
БАНКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1. Именује се Комисија за провођење поступка избора 
кандидата за избор и именовање Надзорног одбора 
Развојне банке Федерације Босне и Херцеговине, у 
саставу: 
1. Мирјана Вучић, предсједница, 
2. Амра Ђендушић, члан, 
3. Мирсада Јахић, члан, 
4. Јасмин Рустеми, члан и 
5. Сабина Јелић, члан. 
За обављање стручних и административно-техничких 

послова за потребе Комисије одређује се Даница Врдољак - 
Радоња. 
2. Задатак Комисије из тачке 1. овог рјешења је да након 

затварања јавног конкурса, прегледа пријаве приспјеле 
на конкурс, сачини листу са ужим избором кандидата 
који испуњавају критерије за именовање, по потреби 
прикупи додатне информације о кандидатима, обави 
интервју са кандидатима и након тога, предложи 
Федералном министарству финансија-Федералном 

министарству финанција ранг- листу са најбољим 
кандидатима на даље разматрање. 

3. За учешће у раду Комисије лицима из тачке 1. овога 
рјешења припада право на накнаду чија ће се висина 
утврдити посебним актом Владе Федерације Босне и 
Херцеговине у складу са Уредбом о начину оснивања и 
утврђивању висине накнаде за рад радних тијела 
основаних од стране Владе Федерације Босне и 
Херцеговине и руководилаца федералних органа 
државне службе ("Службене новине Федерације БиХ", 
бр. 48/14, 77/14, 97/14 и 58/15). 

4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и објавит 
ће се у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1428/2015 
22. октобра 2015. године 

Сарајево
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
 
 

Na osnovu člana 19. stav (3) 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) i člana 9. Zakona o 
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne 
i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 
34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 28. 
sjednici, održanoj 22.10.2015. godine, donosi 

RJEŠENJE 
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVOĐENJE 
POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA IZBOR I 

IMENOVANJE NADZORNOG ODBORA RAZVOJNE 
BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

1. Imenuje se Komisija za provođenje postupka izbora 
kandidata za izbor i imenovanje Nadzornog odbora 
Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu: 
1. Mirjana Vučić, predsjednica, 
2. Amra Đendušić, član, 
3. Mirsada Jahić, član, 
4. Jasmin Rustemi, član i 
5. Sabina Jelić, član. 

 Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova 
za potrebe Komisije određuje se Danica Vrdoljak - 
Radonja. 

2. Zadatak Komisije iz tačke 1. ovog rješenja je da nakon 
zatvaranja javnog konkursa, pregleda prijave prispjele na 
konkurs, sačini listu sa užim izborom kandidata koji 
ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi 
dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa 
kandidatima i nakon toga, predloži Federalnom 
ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija 
rang-listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje. 

3. Za učešće u radu Komisije licima iz tačke 1. ovoga rješenja 
pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi 
posebnim aktom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u 
skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine 
naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade 
Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih 
organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", 
br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15). 

4. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će 
se u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1428/2015 
22. oktobra 2015. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, s. r.
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Temeljem članka 19. stavak (3) 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) i članka 9. Zakona o 
ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne 
i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 
34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 28. 
sjednici, održanoj 22.10.2015. godine, donosi 

RJEŠENJE 
O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA PROVOĐENJE 

POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA IZBOR I 
IMENOVANJE NADZORNOG ODBORA RAZVOJNE 

BANKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

1. Imenuje se Povjerenstvo za provođenje postupka izbora 
kandidata za izbor i imenovanje Nadzornog odbora 
Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu: 
1. Mirjana Vučić, predsjednica, 
2. Amra Đendušić, član, 
3. Mirsada Jahić, član, 
4. Jasmin Rustemi, član i 
5. Sabina Jelić, član. 

 Za obavljanje stručnih i administrativno-tehničkih poslova 
za potrebe Povjerenstva određuje se Danica Vrdoljak - 
Radonja. 

2. Zadatak Povjerenstva iz točke 1. ovog rješenja je da nakon 
zatvaranja javnog natječaja, pregleda prijave prispjele na 
natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata koji 
ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi 
dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa 
kandidatima i nakon toga, predloži Federalnom 
ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija 
rang-listu sa najboljim kandidatima na daljnje razmatranje. 

3. Za učešće u radu Povjerenstva licima iz točke 1. ovoga 
rješenja pripada pravo na naknadu čija će se visina utvrditi 
posebnim aktom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u 
skladu sa Uredbom o načinu osnivanja i utvrđivanju visine 
naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade 
Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih 
organa državne službe ("Službene novine Federacije BiH", 
br. 48/14, 77/14, 97/14 i 58/15). 

4. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će 
se u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1428/2015 
22. listopada 2015. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
 

1553 
На основу члана 19. став (3) 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) и члана 14. став (1) 
Закона о финансијско - информатичкој агенцији ("Службене 
новине Федерације БиХ", број 80/11), на приједлог 
привременог Управног одбора Финансијско - информатичке 
агенције, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 28. 
сједници, одржаној 22.10.2015. године, доноси 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ДИРЕКТОРА ФИНАНСИЈСКО - 

ИНФОРМАТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ 

I 
Разрјешава се дужности директор Финансијско - 

информатичке агенције, Едах Ћеримагић, именован 
Рјешењем о именовању директора Финансијско - 

информатичке агенције ("Службене новине Федерације 
БиХ", број 21/14). 

II 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1430/2015 
22. октобра 2015. године 

Сарајево
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 19. stav (3) 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) i člana 14. stav (1) Zakona 
o finansijsko - informatičkoj agenciji ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 80/11), na prijedlog privremenog Upravnog 
odbora Finansijsko - informatičke agencije, Vlada Federacije 
Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici, održanoj 22.10.2015. 
godine, donosi 

RJEŠENJE 
O RAZRJEŠENJU DIREKTORA FINANSIJSKO - 

INFORMATIČKE AGENCIJE 

I. 
Razrješava se dužnosti direktor Finansijsko - informatičke 

agencije, Edah Ćerimagić, imenovan Rješenjem o imenovanju 
direktora Finansijsko - informatičke agencije ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 21/14). 

II. 
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će 

se u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

V. broj 1430/2015 
22. oktobra 2015. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, s. r.
 

 
Na temelju članka 19. stavak (3) 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) i članka 14. stavak (1) 
Zakona o financijsko - informatičkoj agenciji ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 80/11), na prijedlog privremenog Upravnog 
odbora Financijsko - informatičke agencije, Vlada Federacije 
Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici, održanoj 22.10.2015. 
godine, donosi 

RJEŠENJE 
O RAZRJEŠENJU DIREKTORA FINANCIJSKO - 

INFORMATIČKE AGENCIJE 

I. 
Razrješava se dužnosti direktor Financijsko - informatičke 

agencije, Edah Ćerimagić, imenovan Rješenjem o imenovanju 
direktora Financijsko - informatičke agencije ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 21/14). 

II. 
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će 

se u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

V. broj 1430/2015 
22. listopada 2015. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
 

  



Петак, 23. 10. 2015. СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ Број 82 - Страна 15 

 

1554 
На основу члана 19. став (3) 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), а у вези са чланом 4. 
Закона о министарским, владиним и другим именовањима 
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине 
Федерације БиХ", бр. 12/03, 34/03 и 65/13), на приједлог 
федералне министрице финансија, Влада Федерације Босне и 
Херцеговине, на 28. сједници, одржаној 22.10.2015. године, 
доноси 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА ФИНАНСИЈСКО - ИНФОРМАТИЧКЕ 
АГЕНЦИЈЕ 

I 
За вршиоца дужности директора Финансијско - 

информатичке агенције на период до три мјесеца, односно до 
окончања поступка именовања у складу са Законом, именује 
се Есад Махмутовић. 

II 
Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се у "Службеним новинама Федерације БиХ". 
 

В. број 1431/2015 
22. октобра 2015. године 

Сарајево 
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 19. stav (3) 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), a u vezi sa članom 4. 
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima 
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije 
BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalne ministrice 
finansija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici, 
održanoj 22.10.2015. godine, donosi 

RJEŠENJE 
O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA 

FINANSIJSKO - INFORMATIČKE AGENCIJE 

I. 
Za vršioca dužnosti direktora Finansijsko - informatičke 

agencije na period do tri mjeseca, odnosno do okončanja 
postupka imenovanja u skladu sa Zakonom, imenuje se Esad 
Mahmutović. 

II. 
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će 

se u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

V. broj 1431/2015 
22. oktobra 2015. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, s. r.
 

 
Na temelju članka 19. stavak (3) 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), a u svezi sa člankom 4. 
Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima 
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije 
BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), na prijedlog federalne ministrice 
financija, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 28. sjednici, 
održanoj 22.10.2015. godine, donosi 

RJEŠENJE 
O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI DIREKTORA 

FINANCIJSKO - INFORMATIČKE AGENCIJE 

I. 
Za vršitelja dužnosti direktora Financijsko - informatičke 

agencije na razdoblje do tri mjeseca, odnosno do okončanja 
postupka imenovanja sukladno Zakonu, imenuje se Esad 
Mahmutović. 

II. 
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će 

se u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1431/2015 
22. listopada 2015. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
 

1555 
На основу члана 19. став 4. 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), Влада Федерације 
Босне и Херцеговине, након разматрања Информације о 
активностима на избору стратешког партнера за 
финансирање и изградњу Термоелектране Бановићи, Блок 1-
350 MW у периоду од 27.08.2015. године до 12.10.2015. 
године, припремљене од стране РМУ "Бановићи" д.д. 
Бановићи, на приједлог Федералног министарства енергије, 
рударства и индустрије, на својој 28. сједници одржаној 22. 
октобра 2015. године, доноси 

ЗАКЉУЧАК 
I 

(1) Влада Федерације Босне и Херцеговине (у даљем 
тексту: Влада Федерације) прихвата Информацију о 
активностима на избору стратешког партнера за 
финансирање и изградњу Термоелектране Бановићи, 
Блок 1-350 MW у периоду од 27.08.2015. године до 
12.10.2015. године, припремљену од стране РМУ 
"Бановићи" д.д. Бановићи. 

(2) Влада Федерације даје сагласност на предложени 
Споразум о стратешкој сарадњи између РМУ 
"Бановићи" д.д. Бановићи и компаније Dongfang Electric 
Corporation Limited из Кине, број 1349/15 од 12.10.2015. 
године (у даљем тексту: Споразум). 

(3) Влада Федерације даје сагласност на предложени 
Уговор о инжењерингу, набавци и изградњи (ЕПЦ 
Уговор по систему,"кључ у руке") за Термоелектрану 
Бановићи, блок 1-350 MW између РМУ "Бановићи" д.д. 
Бановићи и компаније Dongfang Electric Corporation 
Limited из Кине, број 1350/15 од 12.10.2015. године (у 
даљем тексту: ЕПЦ Уговор). 

II 
(1) Влада Федерације је сагласна да Управа и Надзорни 

одбор РМУ "Бановићи" д.д. Бановићи наставе 
активности на реализацији избора стратешког партнера 
за финансирање и изградњу Термоелектране Бановићи, 
Блок 1-350 MW, укључујући и са којим ће РМУ 
"Бановићи" д.д. Бановићи: 
а) закључити Споразум о стратешкој сарадњи, 
b) усагласити и донијети План имплементације 

комплетног Пројекта изградње Блока 1-350 MW, 
ТЕ Бановићи, 

с) закључити Уговор о инжењерингу, набавци и 
изградњи (The Engineering, Procurement and 
Construction Agreement), 
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d) наставити акгивности на усаглашавању и 
евентуалном потписивању Уговора о стратешком 
партнерству - ППА (Project Partnership Agreement) 
укључујући и усаглашавање и припрему и других 
неопходних уговора, као што су: 

- Уговор о финансирању (The Project Finance 
Agreement), 

- Уговор о продаји електричне енергије (The Power 
Purchase Agreement), 

- Уговор о погону и одржавању (The Operation and 
Maintenance Agreement) и 

- Остали Уговори ако се то захтијева. 
 (2) Уговори из става (1) алинеја ц) и д) ове тачке, уколико 

буду потписани, не могу почети са примјеном прије 
прибављања сагласности Владе Федерације, 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине (у даљем 
тексту: Парламент Федерације) и доношења одлуке 
Скупштине друштва РМУ "Бановићи" д.д. Бановићи 
којом се даје сагласност на коначни приједлог избора 
стратешког партнера за финансирање и изградњу 
Термоелектране Бановићи, Блок 1-350 MW. 

III 
(1) Влада Федерације ће информисати и затражити 

сагласност Парламента Федерације на Споразум и ЕПЦ 
Уговор из тачке I овог закључка, као и на активности из 
тачке I став (1) овог закључка. 

(2) Влада Федерације задужује РМУ "Бановићи" д.д. 
Бановићи да, за Парламент Федерације, припреми 
презентацију о проведениим активностима на изради и 
усаглашавању текста Споразума и ЕПЦ Уговора из 
тачке I овог закључка. 

IV 
Влада Федерације ће, по прибављању сагласности 

Парламента Федерације на Споразум и ЕПЦ Уговор из тачке 
I овог закључка, као и на активности из тачке II став (1) овог 
закључка, покренути поступак издавања Суб-суверене 
кредитне гаранције за финансирање Пројекта 
Термоелектране Бановићи, Блок 1-350 MW, у складу са 
важећим законским прописима и процедурама. 

V 
Влада Федерације задужује Федерално министарство 

енергије, рударства и индустрије да прати даље активности 
на избору стратешког партнера за финансирање и изградњу 
Термоелектране Бановићи, Блок 1-350 MW, те да, сагласно 
са обавезама из тачке VIII Одлуке о припреми и изградњи 
РИТЕ Бановићи, Блок 1 1-350 MW ("Службене новине 
Федерације БиХ", бр. 17/10, 25/10 и 20/15), о томе редовно 
информише Владу Федерације Босне и Херцеговине. 

VI 
Влада Федерације задужује РМУ "Бановићи" д.д. 

Бановићи да настави даље активности у процесу 
финализације избора стратешког партнера за финансирање и 
изградњу Термоелектране Бановићи, Блок 1-350 MW, те да о 
свим даљим активностима и прогресу истих редовно 
информише Федерално министарство енергије, рударства и 
индустрије и Владу Федерације. 

VII 
Након разматрања и усвајања нових информација из 

тачке V ових закључака, Влада Федерације ће о проведеним 
активностима и прогресу истих наставити информисати 
Парламент Федерације. 

VIII 
Овај закључак ступа на снагу даном доношења и бит ће 

објављен у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1434/2015 
22. октобра 2015. године 

Сарајево
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 19. stav 4. 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), Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, nakon razmatranja Informacije o aktivnostima na 
izboru strateškog partnera za finansiranje i izgradnju 
Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW u periodu od 
27.08.2015. godine do 12.10.2015. godine, pripremljene od 
strane RMU "Banovići" d.d. Banovići, na prijedlog Federalnog 
ministarstva energije, rudarstva i industrije, na svojoj 28. sjednici 
održanoj 22. oktobra 2015. godine, donosi 

ZAKLJUČAK 
I 

(1) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: 
Vlada Federacije) prihvata Informaciju o aktivnostima na 
izboru strateškog partnera za finansiranje i izgradnju 
Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW u periodu od 
27.08.2015. godine do 12.10.2015. godine, pripremljenu od 
strane RMU "Banovići" d.d. Banovići. 

(2) Vlada Federacije daje saglasnost na predloženi Sporazum o 
strateškoj saradnji između RMU "Banovići" d.d. Banovići i 
kompanije Dongfang Electric Corporation Limited iz Kine, 
broj 1349/15 od 12.10.2015. godine (u daljem tekstu: 
Sporazum). 

(3) Vlada Federacije daje saglasnost na predloženi Ugovor o 
inženjeringu, nabavci i izgradnji (EPC Ugovor po sistemu 
"ključ u ruke") za Termoelektranu Banovići, blok 1-350 
MW između RMU "Banovići" d.d. Banovići i kompanije 
Dongfang Electric Corporation Limited iz Kine, broj 
1350/15 od 12.10.2015. godine (u daljem tekstu: EPC 
Ugovor). 

II 
(1) Vlada Federacije je saglasna da Uprava i Nadzorni odbor 

RMU "Banovići" d.d. Banovići nastave aktivnosti na 
realizaciji izbora strateškog partnera za finansiranje i 
izgradnju Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW, 
uključujući i sa kojim će RMU "Banovići" d.d. Banovići: 
a) zaključiti Sporazum o strateškoj saradnji, 
b) usaglasiti i donijeti Plan implementacije kompletnog 

Projekta izgradnje Bloka 1-350 MW, TE Banovići, 
c) zaključiti Ugovor o inženjeringu, nabavci i izgradnji 

(The Engineering, Procurement and Construction 
Agreement), 

d) nastaviti aktivnosti na usaglašavanju i eventualnom 
potpisivanju Ugovora o strateškom partnerstvu - PPA 
(Project Partnership Agreement) uključujući i 
usaglašavanje i pripremu i drugih neophodnih 
ugovora, kao što su: 
- Ugovor o finansiranju (The Project Finance 

Agreement), 
- Ugovor o prodaji električne energije (The Power 

Purchase Agreement), 
- Ugovor o pogonu i održavanju (The Operation 

and Maintenance Agreement) i 
- Ostali Ugovori ako se to zahtijeva. 
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(2) Ugovori iz stava (1) alineja c) i d) ove tačke, ukoliko budu 
potpisani, ne mogu početi sa primjenom prije pribavljanja 
saglasnosti Vlade Federacije, Parlamenta Federacije Bosne 
i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament Federacije) i 
donošenja odluke Skupštine društva RMU "Banovići" d.d. 
Banovići kojom se daje saglasnost na konačni prijedlog 
izbora strateškog partnera za finansiranje i izgradnju 
Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW. 

III 
(1) Vlada Federacije će informisati i zatražiti saglasnost 

Parlamenta Federacije na Sporazum i EPC Ugovor iz tačke 
I ovog zaključka, kao i na aktivnosti iz tačke II stav (1) 
ovog zaključka. 

(2) Vlada Federacije zadužuje RMU "Banovići" d.d. Banovići 
da, za Parlament Federacije, pripremi prezentaciju o 
provedeniim aktivnostima na izradi i usaglašavanju teksta 
Sporazuma i EPC Ugovora iz tačke I ovog zaključka. 

IV 
Vlada Federacije će, po pribavljanju saglasnosti Parlamenta 

Federacije na Sporazum i EPC Ugovor iz tačke I ovog zaključka, 
kao i na aktivnosti iz tačke II stav (1) ovog zaključka, pokrenuti 
postupak izdavanja Sub-suverene kreditne garancije za 
finansiranje Projekta Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW, 
u skladu sa važećim zakonskim propisima i procedurama. 

V 
Vlada Federacije zadužuje Federalno ministarstvo energije, 

rudarstva i industrije da prati dalje aktivnosti na izboru strateškog 
partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, 
Blok 1-350 MW, te da, saglasno sa obavezama iz tačke VIII 
Odluke o pripremi i izgradnji RITE Banovići, Blokl 1-350 MW 
("Službene novine Federacije BiH", br. 17/10, 25/10 i 20/15), o 
tome redovito informiše Vladu Federacije Bosne i Hercegovine. 

VI 
Vlada Federacije zadužuje RMU "Banovići" d.d. Banovići 

da nastavi dalje aktivnosti u procesu finalizacije izbora strateškog 
partnera za finansiranje i izgradnju Termoelektrane Banovići, 
Blok 1-350 MW, te da o svim daljim aktivnostima i progresu 
istih redovno informiše Federalno ministarstvo energije, 
rudarstva i industrije i Vladu Federacije. 

VII 
Nakon razmatranja i usvajanja novih informacija iz tačke V 

ovih zaključaka, Vlada Federacije će o provedenim aktivnostima 
i progresu istih nastaviti informisati Parlament Federacije. 

VIII 
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1434/2015 
22. oktobra 2015. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, s. r.
 

 
Temeljem članka 19. stavak 4. 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), Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, nakon razmatranja Informacije o aktivnostima na 
odabiru strateškog partnera za financiranje i izgradnju 
Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW u periodu od 
27.08.2015. godine do 12.10.2015. godine, pripremljene od 
strane RMU "Banovići" d.d. Banovići, na prijedlog Federalnog 
ministarstva energije, rudarstva i industrije, na svojoj 28. sjednici 
održanoj 22. listopada 2015. godine, donosi 

ZAKLJUČAK 
I 

(1) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: 
Vlada Federacije) prihvata Informaciju o aktivnostima na 
odabiru strateškog partnera za financiranje i izgradnju 
Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW u periodu od 
27.08.2015. godine do 12.10.2015. godine, pripremljenu od 
strane RMU "Banovići" d.d. Banovići. 

(2) Vlada Federacije daje suglasnost na predloženi Sporazum o 
strateškoj suradnji između RMU "Banovići" d.d. Banovići i 
kompanije Dongfang Electric Corporation Limited iz Kine, 
broj 1349/15 od 12.10.2015. godine (u daljem tekstu: 
Sporazum). 

(3) Vlada Federacije daje suglasnost na predloženi Ugovor o 
inženjeringu, nabavci i izgradnji (EPC Ugovor po sistemu 
"ključ u ruke") za Termoelektranu Banovići, blok 1-350 
MW između RMU "Banovići" d.d. Banovići i kompanije 
Dongfang Electric Corporation Limited iz Kine, broj 
1350/15 od 12.10.2015. godine (u daljem tekstu: EPC 
Ugovor). 

II 
(1) Vlada Federacije je suglasna da Uprava i Nadzorni odbor 

RMU "Banovići" d.d. Banovići nastave aktivnosti na 
realizaciji odabira strateškog partnera za financiranje i 
izgradnju Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW, 
uključujući i sa kojim će RMU "Banovići" d.d. Banovići: 
a) zaključiti Sporazum o strateškoj suradnji, 
b) usuglasiti i donijeti Plan implementacije kompletnog 

Projekta izgradnje Bloka 1-350 MW, TE Banovići, 
c) zaključiti Ugovor o inženjeringu, nabavci i izgradnji 

(The Engineering, Procurement and Construction 
Agreement), 

 
d) nastaviti aktivnosti na usaglašavanju i eventualnom 

potpisivanju Ugovora o strateškom partnerstvu - PPA 
(Project Partnership Agreement) uključujući i 
usaglašavanje i pripremu i drugih neophodnih 
ugovora, kao što su: 
- Ugovor o finansiranju (The Project Finance 

Agreement), 
- Ugovor o prodaji električne energije (The Power 

Purchase Agreement), 
- Ugovor o pogonu i održavanju (The Operation 

and Maintenance Agreement) i 
- Ostali Ugovori ako se to zahtijeva. 

(2) Ugovori iz stavka (1) alineja c) i d) ove točke, ukoliko budu 
potpisani, ne mogu početi sa primjenom prije pribavljanja 
suglasnosti Vlade Federacije, Parlamenta Federacije Bosne 
i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament Federacije) i 
donošenja odluke Skupštine društva RMU "Banovići" d.d. 
Banovići kojom se daje suglasnost na konačni prijedlog 
odabira strateškog partnera za financiranje i izgradnju 
Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW. 

III 
(1) Vlada Federacije će informirati i zatražiti suglasnost 

Parlamenta Federacije na Sporazum i EPC Ugovor iz točke 
I ovog zaključka, kao i na aktivnosti iz točke II stavak (1) 
ovog zaključka. 

(2) Vlada Federacije zadužuje RMU "Banovići" d.d. Banovići 
da, za Parlament Federacije, pripremi prezentaciju o 
provedeniim aktivnostima na izradi i usaglašavanju teksta 
Sporazuma i EPC Ugovora iz točke I ovog zaključka. 
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IV 
Vlada Federacije će, po pribavljanju suglasnosti Parlamenta 

Federacije na Sporazum i EPC Ugovor iz točke I ovog zaključka, 
kao i na aktivnosti iz točke II stavak (1) ovog zaključka, 
pokrenuti postupak izdavanja Sub-suverene kreditne garancije za 
financiranje Projekta Termoelektrane Banovići, Blok 1-350 MW, 
u skladu sa važećim zakonskim propisima i procedurama. 

V 
Vlada Federacije zadužuje Federalno ministarstvo energije, 

rudarstva i industrije da prati dalje aktivnosti na odabiru 
strateškog partnera za financiranje i izgradnju Termoelektrane 
Banovići, Blok 1-350 MW, te da, suglasno sa obvezama iz točke 
VIII Odluke o pripremi i izgradnji RITE Banovići, Blokl 1-350 
MW ("Službene novine Federacije BiH", br. 17/10, 25/10 i 
20/15), o tome redovito informira Vladu Federacije Bosne i 
Hercegovine. 

VI 
Vlada Federacije zadužuje RMU "Banovići" d.d. Banovići 

da nastavi dalje aktivnosti u procesu finaliziranja odabira 
strateškog partnera za financiranje i izgradnju Termoelektrane 
Banovići, Blok 1-350 MW, te da o svim daljim aktivnostima i 
progresu istih redovito informira Federalno ministarstvo energije, 
rudarstva i industrije i Vladu Federacije. 

VII 
Nakon razmatranja i usvajanja novih informacija iz točke V 

ovih zaključaka, Vlada Federacije će o provedenim aktivnostima 
i progresu istih nastaviti informirati Parlament Federacije. 

VIII 
Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će 

objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1434/2015 
22. listopada 2015. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
 

ФЕДЕРАЛНА УПРАВА ЗА ГЕОДЕТСКЕ И 
ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

1556 

УПУТСТВО 
О ЕВИДЕНЦИЈИ ИЗДАТИХ ПОДАТАКА ПРЕМЈЕРА И 

КАТАСТРА, ИЗВРШЕНИХ УСЛУГА У ОБЛАСТИ 
ПРЕМЈЕРА И КАТАСТРА И НАПЛАЋЕНИХ 

НАКНАДА 

 

1. ЕВИДЕНЦИЈА О ИЗДАВАЊУ ПОДАТАКА И 
ВРШЕЊУ УСЛУГА И НАПЛАТИ НАКНАДА ЗА 
КОРИШЋЕЊЕ ПОДАТАКА И ВРШЕЊЕ УСЛУГА У 
ОБЛАСТИ ПРEМЈЕРА И КАТАСТРА 

О наплаћеним накнадама за коришћење података и 
вршење услуга у области прeмјера и катастра води се 
евиденција у Књизи евиденције о накнадама (у даљем 
тексту: Књига). 

Евиденција се води у Књизи формата А3. Књига се 
води на годишњем нивоу. Књига садржи 100 страница. 
Листови папира А3 формата се увезују у књигу. Изглед 
странице Књиге дат је у Прилогу I. Нумерисање страница 
Књиге се врши редним бројевима од 1 до н. 

Јединственост Књиге обезбјеђује се увезивањем 
јемствеником и овјером печатом надлежног органа управе. 
Сваку страницу Књиге прије њеног стављања у функцију 
потписује руководилац органа управе надлежан за геодетске 
послове и овјерава печатом тог органа. 

Књиге се нумеришу арапским бројевима од 1 до н за 
једну календарску годину. 

Ако се Књига попуни у току календарске године, иста 
се закључује, архивира и чува у складу с прописима о 
архивском пословању. Отвара се нова Књига број два (2). 

За нову календарску годину отвара се нова Књига на 
претходно описани начин и нумерише бројем један (1). 

У књигу се уписује: 
Колона 1. - редни бројеви растућим редослиједом за 

све захтјеве за које се плаћа накнада за коришћење података 
или накнада за вршење услуга у оквиру једне календарске 
године. Упис започиње од редног броја 1. и завршава 
посљедњим редним бројем за односну календарску годину. 

Колона 2.- лични подаци подносиоца захтјева: име и 
презиме ако је подносилац физичко лице, назив и сједиште 
правног субјекта када је подносилац захтјева правно лице. 

Колона 3. - јединични матични број физичког лица, 
односно идентификациони порески број правног лица. 

Колона 4. - број поднеска којим се тражи достава 
података или вршење услуга премјера и катастра. Исти се 
преузима из књиге улазне поште надлежног органа који води 
евиденцију о наплаћеним накнадама. 

Колона 5. - датум пријема поднеска којим се тражи 
достава података или вршење услуга премјера и катастра. 

Колона 6. - опис података и услуга које се захтијевају, 
као и њихова количина. У рубрику се нпр. уписује: 

Примјер 1: "десет геореференцираних листова 
катастарског плана к.о. Брдо изданих на ЦД РОМУ", 

Примјер 2. "препис посједовног листа бр. 67 к.о. Брдо" 
и 

Примјер 3. "цијепање парцеле на двије нове парцеле у 
к.о. Брдо". 

Ако се истим поднеском захтијевају подаци и услуге 
или само подаци, или само услуге али по више различитих 
тарифних бројева, у сваки ред Књиге евиденције уписују се 
подаци који потпадају под један тарифни број. У том случају 
се колоне од 1. до 5. не преписују, већ се на прикладан начин 
назначи у књизи да се ради о истом поднеску. 

Колона 7. - након слова "П" за кориштење података и 
слова "У" за услуге цртица, а затим пуни тарифни број по 
коме се врши обрачун накнаде. За горе наведене примјере то 
изгледа овако: 

Примјер 1.: П - 3.1.4. 
Примјер 2.: П - 10.1.1. 
Примјер 3.: У - 2.1.1. 
Колона 8. - наплаћени износ накнаде у КМ. 
Колона 9. - сврха за коју ће се користити подаци који 

су испоручени. 
Приликом подношења захтјева потребно је упозорити 

подносиоца захтјева да у свом захтјеву наведе сврху 
коришћења тражених података, како би се иста могла 
евидентирати у Књизи. 

Колона 10. - датум преузимања података од стране 
подносиоца захтјева, када се ради о накнадама за коришћење 
података, односно датум извршења услуге када се ради о 
накнадама за вршење услуга. 

Колона 11. - уписује се пуно име и презиме као и 
потпис лица које је у име надлежног органа издало податке 
наручиоцу, када се ради о накнадама за податке, односно 
име и презиме и потпис лица које је утврдило да је услуга за 
коју се плаћа накнада у потпуности извршена. 

Колона 12. - уписује се пуно име и презиме и потпис 
лица које је у име наручиоца преузело податке за које се 
наплаћује накнада. Када се ради о накнади за услуге ова 
колона остаје празна. 
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Колона 13. - уписују се евентуалне примједбе у вези 
предмета издавања података, односно извршења услуга. 

2. НАЧИН УПЛАТЕ НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ПОДАТАКА И ВРШЕЊЕ УСЛУГА О ОБЛАСТИ 
ПРЕМЈЕРА И КАТАСТРА НЕКРЕТНИНА 

Накнада за коришћење података уплаћује се на рачун 
јавних прихода Буџета Кантона према мјесту на које се 
односе подаци који се преузимају са означеном врстом 
прихода 722515. 

Приликом уплате накнаде за коришћење података 
обавезно на уплатници уписати троцифрену шифру општине 
у поље одређено за ту намјену. 

Попис шифара општина дат је у прилогу II овог 
Упутства. 

Накнада за вршење услуга плаћа се на рачун буџета из 
којег се финансира орган управе који је извршио услугу. 
Када услугу врши општинска служба надлежна за геодетске 
послове, уплата накнаде се врши на рачун јавних прихода 
Буџета Општине, када услугу врши кантонални орган управе 
надлежан за геодетске послове, уплата накнаде се врши на 
рачун јавних прихода Буџета Кантона, а кад услуге пружа 
Федерална управа за геодетске и имовинско-правне послове 
уплата накнаде се врши на Јединствени рачун Трезора 
Буџета Федерације БиХ. 

Приликом уплате као шифра врсте прихода уписује се 
722516. 

3. ПРОЦЕС ИЗДАВАЊА ПОДАТАКА ЗА КОЈЕ СЕ 
ПЛАЋА НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ 

Подносилац захтјева дужан је поднијети у писаној 
форми захтјев за издавање података премјера и катастра у 
којем је дужан навести податке које тражи као и сврху 

коришћења податаке (нпр. цијепање парцеле, израда 
Пројекта комуналних уређаја и сл.). 

Захтјев се евидентира у књизи улазне поште органа 
којем је захтјев поднесен. 

Након тога лице које је у надлежном органу одговорно 
за издавање података врши обрачун у складу с Тарифом. 
Подносиоцу захтјева доставља спецификацију о извршеној 
услузи (рачун) у форми која је приказана у прилогу III. 
Подносилац захтјева рачун може платити искључиво путем 
платног налога на јединствени рачун јавних прихода 
односног кантона. 

Подносилац захтјева податке може преузети од 
надлежног органа уз предочење овјерене уплатнице о 
плаћању претходно наведеног рачуна. 

Једна овјерена копија уплатнице задржава се у органу 
управе који је издао податке и чува се заједно са захтјевом, 
рачуном накнаде у спису предмета. 

Подаци у вези наплаћене накнаде за коришћење 
података уписују се у Књигу. 

Даном ступања на снага овог упутства престају да важе 
Упуте о примјени Привремене Одлуке о накнадама за 
коришћење података премјера и катастра некретнина и 
Привремене Одлуке о накнадама за вршење услуга из 
области премјера и катастра број 01-02-1090/05-1091/05 од 
13.02.2006. године. 

 

Број 01-30-3-1653/15 
15. октобра 2015. године 

Сарајево
Директор 

Жељко Обрадовић, с. р.
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UPUTSTVO 
O EVIDENCIJI IZDATIH PODATAKA PREMJERA I 

KATASTRA, IZVRŠENIH USLUGA U OBLASTI 
PREMJERA I KATASTRA I NAPLAĆENIH NAKNADA 

 

1. EVIDENCIJA O IZDAVANJU PODATAKA I VRŠENJU 
USLUGA I NAPLATI NAKNADA ZA KORIŠTENJE 
PODATAKA I VRŠENJE USLUGA U OBLASTI 
PREMJERA I KATASTRA 

O naplaćenim naknadama za korištenje podataka i vršenje 
usluga u oblasti premjera i katastra vodi se evidencija u Knjizi 
evidencije o naknadama (u daljem tekstu: Knjiga). 

Evidencija se vodi u Knjizi formata A3. Knjiga se vodi na 
godišnjem nivou. Knjiga sadrži 100 stranica. Listovi papira A3 
formata se uvezuju u knjigu. Izgled stranice Knjige dat je u 
Prilogu I. Numerisanje stranica Knjige se vrši rednim brojevima 
od 1 do n. 

Jedinstvenost Knjige obezbjeđuje se uvezivanjem 
jemstvenikom i ovjerom pečatom nadležnog organa uprave. 
Svaku stranicu Knjige prije njenog stavljanja u funkciju potpisuje 
rukovodilac organa uprave nadležan za geodetske poslove i 
ovjerava pečatom tog organa. 

Knjige se numerišu arapskim brojevima od 1 do n za jednu 
kalendarsku godinu. 

Ako se Knjiga popuni u toku kalendarske godine, ista se 
zaključuje, arhivira i čuva u skladu s propisima o arhivskom 
poslovanju. Otvara se nova Knjiga broj dva (2). 

Za novu kalendarsku godinu otvara se nova Knjiga na 
prethodno opisani način i numeriše brojem jedan (1).. 

U knjigu se upisuje: 
Kolona 1. - redni brojevi rastućim redoslijedom za sve 

zahtjeve za koje se plaća naknada za korištenje podataka ili 
naknada za vršenje usluga u okviru jedne kalendarske godine. 
Upis započinje od rednog broja 1. i završava posljednjim rednim 
brojem za odnosnu kalendarsku godinu. 

Kolona 2.- lični podaci podnosioca zahtjeva: ime i prezime 
ako je podnosilac fizičko lice, naziv i sjedište pravnog subjekta 
kada je podnosilac zahtjeva pravno lice. 

Kolona 3. - jedinični matični broj fizičkog lica, odnosno 
identifikacioni poreski broj pravnog lica. 

Kolona 4. - broj podneska kojim se traži dostava podataka 
ili vršenje usluga premjera i katastra. Isti se preuzima iz knjige 
ulazne pošte nadležnog organa koji vodi evidenciju o naplaćenim 
naknadama. 

Kolona 5. - datum prijema podneska kojim se traži dostava 
podataka ili vršenje usluga premjera i katastra. 

Kolona 6. - opis podataka i usluga koje se zahtijevaju, kao i 
njihova količina. U rubriku se npr. upisuje: 

Primjer 1: "deset georeferenciranih listova katastarskog 
plana k.o. Brdo izdanih na CD ROMU", 

Primjer 2. "prepis posjedovnog lista br. 67 k.o. Brdo" i 
Primjer 3. "cijepanje parcele na dvije nove parcele u k.o. 

Brdo". 
Ako se istim podneskom zahtijevaju podaci i usluge ili 

samo podaci, ili samo usluge ali po više različitih tarifnih brojeva, 
u svaki red Knjige evidencije upisuju se podaci koji potpadaju 
pod jedan tarifni broj. U tom slučaju se kolone od 1. do 5. ne 
prepisuju, već se na prikladan način naznači u knjizi da se radi o 
istom podnesku. 

 

Kolona 7. - nakon slova "P" za korištenje podataka i slova 
"U" za usluge crtica, a zatim puni tarifni broj po kome se vrši 
obračun naknade. Za gore navedene primjere to izgleda ovako: 

Primjer 1.: P - 3.1.4. 
Primjer 2.: P - 10.1.1. 
Primjer 3.: U - 2.1.1. 
Kolona 8. - naplaćeni iznos naknade u KM. 
Kolona 9. - svrha za koju će se koristiti podaci koji su 

isporučeni. 
Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je upozoriti 

podnosioca zahtjeva da u svom zahtjevu navede svrhu korištenja 
traženih podataka, kako bi se ista mogla evidentirati u Knjizi. 

Kolona 10. - datum preuzimanja podataka od strane 
podnosioca zahtjeva, kada se radi o naknadama za korištenje 
podataka, odnosno datum izvršenja usluge kada se radi o 
naknadama za vršenje usluga. 

Kolona 11. - upisuje se puno ime i prezime kao i potpis lica 
koje je u ime nadležnog organa izdalo podatke naručiocu, kada se 
radi o naknadama za podatke, odnosno ime i prezime i potpis lica 
koje je utvrdilo da je usluga za koju se plaća naknada u 
potpunosti izvršena. 

Kolona 12. - upisuje se puno ime i prezime i potpis lica 
koje je u ime naručioca preuzelo podatke za koje se naplaćuje 
naknada. Kada se radi o naknadi za usluge ova kolona ostaje 
prazna. 

Kolona 13. upisuju se eventualne opaske u vezi predmeta 
izdavanja podataka, odnosno izvršenja usluga. 

2. NAČIN UPLATE NAKNADA ZA KORIŠTENJE 
PODATAKA I VRŠENJE USLUGA O OBLASTI 
PREMJERA I KATASTRA NEKRETNINA 

Naknada za korištenje podataka uplaćuje se na račun javnih 
prihoda Budžeta Kantona prema mjestu na koje se odnose podaci 
koji se preuzimaju sa označenom vrstom prihoda 722515. 

Prilikom uplate naknade za korištenje podataka obavezno 
na uplatnici upisati trocifrenu šifru općine u polje određeno za tu 
namjenu. 

Popis šifara općina dat je u prilogu II. ovog Uputstva. 
Naknada za vršenje usluga plaća se na račun budžeta iz 

kojeg se finansira organ uprave koji je izvršio uslugu. Kada 
uslugu vrši općinska služba nadležna za geodetske poslove, 
uplata naknade se vrši na račun javnih prihoda Budžeta Općine, 
kada uslugu vrši kantonalni organ uprave nadležan za geodetske 
poslove, uplata naknade se vrši na račun javnih prihoda Budžeta 
Kantona, a kad usluge pruža Federalna uprava za geodetske i 
imovinsko-pravne poslove uplata naknade se vrši na Jedinstveni 
račun Trezora Budžeta Federacije BiH. 

Prilikom uplate kao šifra vrste prihoda upisuje se 722516. 

3. PROCES IZDAVANJA PODATAKA ZA KOJE SE 
PLAĆA NAKNADA ZA KORIŠTENJE 

Podnosilac zahtjeva dužan je podnijeti u pisanoj formi 
zahtjev za izdavanje podataka premjera i katastra u kojem je 
dužan navesti podatke koje traži kao i svrhu korištenja podatake 
(npr. cijepanje parcele, izrad Projekta komunalnih uređaja i sl.) 

Zahtjev se evidentira u knjizi ulazne pošte organa kojem je 
zahtjev podnesen. 

Nakon toga lice koje je u nadležnom organu odgovorno za 
izdavanje podataka vrši obračun u skladu s Tarifom. Podnosiocu 
zahtjeva dostavlja specifikaciju o izvršenoj usluzi (račun) u formi 
koja je prikazana u prilogu III. Podnosilac zahtjeva račun može 
platiti isključivo putem platnog naloga na jedinstveni račun 
javnih prihoda odnosnog kantona. 
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Podnosilac zahtjeva podatke može preuzeti od nadležnog 
organa uz predočenje ovjerene uplatnice o plaćanju prethodno 
navedenog računa. 

Jedna ovjerena kopija uplatnice zadržava se u organu 
uprave koji je izdao podatke i čuva se zajedno sa zahtjevom, 
računom naknade u spisu predmeta. 

Podaci u vezi naplaćene naknade za korištenje podataka 
upisuju se u Knjigu. 

Danom stupanja na snaga ovog uputstva prestaju da važe 
Upute o primjeni Privremene Odluke o naknadama za korištenje 
podataka premjera i katastra nekretnina i Privremene Odluke o 
naknadama za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra broj 
01-02-1090/05-1091/05 od 13.02.2006. godine. 

Broj 01-30-3-1653/15 
15. oktobra 2015. godine 

Sarajevo
Direktor 

Željko Obradović, s. r.
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NAPUTAK 
O EVIDENCIJI IZDATIH PODATAKA IZMJERE I 

KATASTRA, IZVRŠENIH USLUGA U OBLASTI 
IZMJERE I KATASTRA I NAPLAĆENIH NAKNADA 

 

1. EVIDENCIJA O NAPLAĆENIM NAKNADAMA ZA 
KORIŠTENJE PODATAKA I VRŠENJE USLUGA U 
OBLASTI IZMJERE I KATASTRA 

O izdanim podacima izmjere i katastra, izvršenim uslugama 
u oblasti izmjere i katastra i naplaćenim naknadama za korištenje 
podataka i vršenje usluga u oblasti izmjere i katastra vodi se 
evidencija u Knjizi evidencije o izdavanju podataka, vršenju 
usluga i naknadama (u daljnjem tekstu: Knjiga). 

Evidencija se vodi u Knjizi formata A3. Knjiga se vodi na 
godišnjoj razini. Knjiga sadrži 100 stranica. Listovi papira A3 
formata se uvezuju u knjigu. Izgled stranice Knjige dat je u 
Prilogu I. Numeriranje stranica Knjige se vrši rednim brojevima 
od 1 do n. 

Jedinstvenost Knjige osigurava se uvezivanjem 
jemstvenikom i ovjerom pečatom nadležnog tijela uprave. Svaku 
stranicu Knjige prije njenog stavljanja u funkciju potpisuje 
rukovoditelj tijela uprave mjerodavan za geodetske poslove i 
ovjerava pečatom tog tijela. 

Knjige se numerira arapskim brojevima od 1 do n za jednu 
kalendarsku godinu. 

Ako se Knjiga popuni u toku kalendarske godine, ista se 
zaključuje, arhivira i čuva sukladno propisima o arhivskom 
poslovanju. Otvara se nova Knjiga broj dva (2). 

Za novu kalendarsku godinu otvara se nova Knjiga na 
prethodno opisani način i numerira brojem jedan (1).. 

U knjigu se upisuje: 
Kolona 1. - redni brojevi rastućim redoslijedom za sve 

zahtjeve za koje se plaća naknada za korištenje podataka ili 
naknada za vršenje usluga u okviru jedne kalendarske godine. 
Upis započinje od rednog broja 1. i završava posljednjim rednim 
brojem za odnosnu kalendarsku godinu. 

Kolona 2. - osobni podaci podnositelja zahtjeva: ime i 
prezime ako je podnositelj fizička osoba, naziv i sjedište pravnog 
subjekta kada je podnositelj zahtjeva pravna osoba. 

Kolona 3. - jedinični matični broj fizičke osobe, odnosno 
identifikacijski porezni broj pravne osobe. 

Kolona 4. - broj podneska kojim se traži dostava podataka 
ili vršenje usluga izmjere i katastra. Isti se preuzima iz knjige 
ulazne pošte mjerodavnog tijela koje vodi evidenciju o 
naplaćenim naknadama. 

Kolona 5. - datum prijema podneska kojim se traži dostava 
podataka ili vršenje usluga izmjere i katastra. 

Kolona 6. - opis podataka i usluga koje se zahtijevaju, kao i 
njihova količina. U rubriku se primjerice upisuje: 

Primjer 1: "deset georeferenciranih listova katastarskog 
plana k.o. Brdo izdanih na CD ROMU", 

Primjer 2. "prijepis posjedovnog lista br. 67 k.o. Brdo" i 
Primjer 3. "cijepanje parcele na dvije nove parcele u k.o. 

Brdo". 
Ako se istim podneskom zahtijevaju podaci i usluge ili 

samo podaci, ili samo usluge ali po više različitih tarifnih brojeva, 
u svaki red knjige evidencije upisuju se podaci koji potpadaju 
pod jedan tarifni broj. U tom slučaju se kolone od 1. do 5. ne 
prepisuju, već se na prikladan način naznači u knjizi da se radi o 
istom podnesku. 

Kolona 7. - nakon slova "P" za korištenje podataka i slova 
"U" za usluge crtica, a zatim puni tarifni broj po kome se vrši 
obračun naknade. Za gore navedene primjere to izgleda ovako: 

Primjer 1.: P - 3.1.4. 
Primjer 2.: P - 10.1.1. 
Primjer 3.: U - 2.1.1. 
Kolona 8. - naplaćeni iznos naknade u KM. 
Kolona 9. - svrha za koju će se koristiti podaci koji su 

isporučeni. 
Prilikom podnošenja zahtjeva potrebito je upozoriti 

podnositelja zahtjeva da u svom zahtjevu navede svrhu korištenja 
traženih podataka, kako bi se ista mogla evidentirati u knjizi 
evidencije. 

Kolona 10. - datum preuzimanja podataka od strane 
podnositelja zahtjeva, kada se radi o naknadama za korištenje 
podataka, odnosno datum izvršenja usluge kada se radi o 
naknadama za vršenje usluga. 

Kolona 11. - upisuje se puno ime i prezime kao i potpis 
osobe koja je u ime mjerodavnog tijela izdala podatke naručitelju, 
kada se radi o naknadama za podatke, odnosno ime i prezime i 
potpis osobe koja je utvrdila da je usluga za koju se plaća 
naknada u potpunosti izvršena. 

Kolona 12. - upisuje se puno ime i prezime i potpis osobe 
koja je u ime naručitelja preuzela podatke za koje se naplaćuje 
naknada. Kada se radi o naknadi za usluge ova kolona ostaje 
prazna. 

Kolona 13. upisuju se eventualne opaske u svezi predmeta 
izdavanja podataka, odnosno izvršenja usluga. 

2. NAČIN UPLATE NAKNADA ZA KORIŠTENJE 
PODATAKA I VRŠENJE USLUGA O OBLASTI IZMJERE 
I KATASTRA NEKRETNINA 

Naknada za korištenje podataka uplaćuje se na račun javnih 
prihoda Proračuna Kantona prema mjestu na koje se odnose 
podaci koji se preuzimaju sa označenom vrstom prihoda 722515. 

Prilikom uplate naknade za korištenje podataka obvezno na 
uplatnici upisati troznamenkastu šifru općine u polje određeno za 
tu namjenu. 

Popis šifara općina dat je u prilogu II. ove upute. 
Naknada za vršenje usluga plaća se na račun proračuna iz 

kojeg se financira tijelo uprave koje je izvršilo uslugu. Kada 
uslugu vrši općinska služba mjerodavna za geodetske poslove, 
uplata naknade se vrši na račun javnih prihoda Proračuna Općine, 
kada uslugu vrši kantonalno tijelo uprave mjerodavno za 
geodetske poslove, uplata naknade se vrši na račun javnih 
prihoda Proračuna Kantona, a kad usluge pruža Federalna uprava 
za geodetske i imovinsko-pravne poslove, uplata naknade se vrši 
na Jedinstveni račun Trezora Proračuna Federacije BiH. 

Prilikom uplate kao šifra vrste prihoda upisuje se 722516. 

3. PROCES IZDAVANJA PODATAKA ZA KOJE SE 
PLAĆA NAKNADA ZA KORIŠTENJE 

Podnositelj zahtjeva dužan je podnijeti u pisanoj formi 
zahtjev za izdavanje podataka izmjere i katastra u kojem je dužan 
navesti podatke koje traži kao i svrhu korištenja podatake (npr. 
cijepanje parcele, izrad Projekta komunalnih uređaja i sl.). 

Zahtjev se evidentira u knjizi ulazne pošte tijela kojem je 
zahtjev podnesen. 

Nakon toga osoba koja je u mjerodavnom tijelu odgovorna 
za izdavanje podataka vrši obračun sukladno Tarifi. Podnositelju 
zahtjeva dostavlja specifikaciju o izvršenoj usluzi (račun) u formi 
koja je prikazana u prilogu III. Podnositelj zahtjeva račun može 
platiti isključivo putem platnog naloga na jedinstveni račun 
javnih prihoda odnosne županije. 
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Podnositelj zahtjeva podatke može preuzeti od 
mjerodavnog tijela uz predočenje ovjerene uplatnice o plaćanju 
gore navedenog računa. 

Jedna ovjerena preslika uplatnice zadržava se u tijelu 
uprave koje je izdalo podatke i čuva se zajedno sa zahtjevom, 
računom naknade u spisu predmeta. 

Podaci u svezi naplaćene naknade za korištenje podataka 
upisuju se u Knjigu. 

Danom stupanja na snaga ovog naputka prestaju da važe 
Upute o primjeni Privremena Odluke o naknadama za korištenje 
podataka izmjere i katastra nekretnina i Privremene Odluke o 
naknadama za vršenje usluga iz oblasti izmjere i katastra broj 01-
02-1090/05-1091/05 od 13.02.2006. godine. 

Broj 01-30-3-1653/15 
15. listopada 2015. godine 

Sarajevo
Direktor 

Željko Obradović, v. r.
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РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ 
У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

- ФЕРК 

1557 
На основу члана 21., члана 37., члана 42., члана 84. и 

члана 87. став (1) и став (2) Закона о електричној енергији у 
Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине 
Федерације БиХ", број 66/13), члана 20. став (2) Закона о 
кориштењу обновљивих извора енергије и ефикасне 
когенерације ("Службене новине Федерације БиХ", 70/13 и 
5/14), члана 20. став (1) и члана 23. став (1) Статута 
Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и 
Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 
24/14), члана 8. став (1), члана 32. став (4) и члана 42. став (1) 
Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у 
Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине 
Федерације БиХ", број 29/14), члана 78. Правилника о јавним 
расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби 
("Службене новине Федерације БиХ" број 57/12, 71/14), 
члана 20. Правилника за издавање дозвола ("Службене 
новине Федерације БиХ", број 43/14), члана 10. став (3) и 
члана 13. став (2) Правилника о стицању статуса 
квалификованог произвођача електричне енергије 
("Службене новине Федерације БиХ", број 53/14), 
поступајући по Захтјеву за издавање дозволе за рад за 
производњу електричне енергије број 06-03-531/13/15 од 
11.06.2015. године подносиоца "ШОКЧЕВИЋ" д.о.о. Орашје, 
Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и 
Херцеговине - ФЕРК је, дана 15.10.2015. године на 18. 
редовној сједници, донијела сљедеће 

 

РЈЕШЕЊЕ 
 
1. Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне 

енергије подносиоцу захтјева "ШОКЧЕВИЋ" д.о.о. 
Орашје. 

2. Утврђује се "ШОКЧЕВИЋ" д.о.о. Орашје статус 
квалификованог произвођача у објекту соларне 
фотонапонске електране "БАЗЕНИ" у периоду важења 
дозволе из тачке 3. овог рјешења. 

3. Дозвола за рад издаје се на период од 15.10.2015. 
године до 14.10.2020. године, са условима дозволе који 
чине њен саставни дио. 

4. Саставни дио овог рјешења чини дозвола из тачки 1. и 
3. овог рјешења. 

5. Ималац дозволе је обавезан плаћати регулаторну 
накнаду тромјесечно, у периоду важења дозволе и у 
износу који утврди ФЕРК посебном одлуком. 

6. Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном 
доношења, те се објављује на огласној табли и 
интернетској страници ФЕРК-а, а диспозитив овог 
рјешења у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

 

Број 06-03-531-11/13/15 
15. октобра 2015. године 

Мостар 
Предсједница ФЕРК-а 
Санела Покрајчић, с. р.
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Na osnovu člana 21., člana 37., člana 42., člana 84. i člana 

87. stav (1) i stav (2) Zakona o električnoj energiji u Federaciji 
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 
66/13), člana 20. stav (2) Zakona o korištenju obnovljivih izvora 
energije i efikasne kogeneracije ("Službene novine Federacije 
BiH", 70/13 i 5/14), člana 20. stav (1) i člana 23. stav (1) Statuta 
Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/14), 
člana 8. stav (1), člana 32. stav (4) i člana 42. stav (1) Poslovnika 
o radu Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/14), 
člana 78. Pravilnika o javnim raspravama i rješavanju zahtjeva, 
sporova i žalbi ("Službene novine Federacije BiH", broj 57/12, 
71/14), člana 20. Pravilnika za izdavanje dozvola ("Službene 
novine Federacije BiH" broj 43/14), člana 10. stav (3) i člana 13. 
stav (2) Pravilnika o sticanju statusa kvalifikovanog proizvođača 
električne energije ("Službene novine Federacije BiH", broj 
53/14), postupajući po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad za 
proizvodnju električne energije broj 06-03-531/13/15 od 
11.06.2015. godine podnosioca "ŠOKČEVIĆ" d.o.o. Orašje, 
Regulatorna komisija za energiju u Federaciji Bosne i 
Hercegovine - FERK je, dana 15.10.2015. godine na XVIII 
redovnoj sjednici, donijela sljedeće 

 

RJEŠENJE 
 
1. Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije 

podnosiocu zahtjeva "ŠOKČEVIĆ" d.o.o. Orašje. 
2. Utvrđuje se "ŠOKČEVIĆ" d.o.o. Orašje status 

kvalifikovanog proizvođača u objektu solarne fotonaponske 
elektrane "BAZENI" u periodu važenja dozvole iz tačke 3. 
ovog rješenja. 

3. Dozvola za rad izdaje se na period od 15.10.2015. godine 
do 14.10.2020. godine, sa uslovima dozvole koji čine njen 
sastavni dio. 

4. Sastavni dio ovog rješenja čini dozvola iz tački 1. i 3. ovog 
rješenja. 

5. Imalac dozvole je obavezan plaćati regulatornu naknadu 
tromjesečno, u periodu važenja dozvole i u iznosu koji 
utvrdi FERK posebnom odlukom. 

6. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, 
te se objavljuje na oglasnoj tabli i internetskoj stranici 
FERK-a, a dispozitiv ovog rješenja u "Službenim novinama 
Federacije BiH". 

 

Broj 06-03-531-11/13/15 
15. oktobra 2015. godine 

Mostar 
Predsjednica FERK-a 
Sanela Pokrajčić, s. r.
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Na temelju članka 21., članka 37., članka 42., članka 84. i 

članka 87. stavak (1) i stavak (2) Zakona o električnoj energiji u 
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije 
BiH", broj 66/13), članka 20. stavak (2) Zakona o korištenju 
obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije ("Službene 
novine Federacije BiH", 70/13 i 5/14), članka 20. stavak (1) i 
članka 23. stavak (1) Statuta Regulatorne komisije za energiju u 
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije 
BiH", broj 24/14), članka 8. stavak (1), članka 32. stavak (4) i 
članka 42. stavak (1) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za 
energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 29/14), članka 78. Pravilnika o javnim 
raspravama i rješavanju zahtjeva, sporova i žalbi ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 57/12, 71/14), članka 20. Pravilnika 
za izdavanje dozvola ("Službene novine Federacije BiH", broj 
43/14), članka 10. stavak (3) i članka 13. stavak (2) Pravilnika o 
stjecanju statusa kvalificiranog proizvođača električne energije 
("Službene novine Federacije BiH", broj 53/14), postupajući po 
Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad za proizvodnju električne 
energije broj 06-03-531/13/15 od 11.6.2015. godine podnositelja 
"ŠOKČEVIĆ" d.o.o. Orašje, Regulatorna komisija za energiju u 
Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je, 15.10.2015. godine 
na XVIII. redovitoj sjednici, donijela sljedeće 

 

RJEŠENJE 
 
1. Izdaje se Dozvola za rad za proizvodnju električne energije 

podnositelju zahtjeva "ŠOKČEVIĆ" d.o.o. Orašje. 
2. Utvrđuje se "ŠOKČEVIĆ" d.o.o. Orašje status 

kvalificiranog proizvođača u objektu solarne fotonaponske 
elektrane "BAZENI" u razdoblju valjanosti dozvole iz točke 
3. ovog rješenja. 

3. Dozvola za rad izdaje se na razdoblje od 15.10.2015. 
godine do 14.10.2020. godine, s uvjetima dozvole koji čine 
njen sastavni dio. 

4. Sastavni dio ovog rješenja čini dozvola iz točki 1. i 3. ovog 
rješenja. 

5. Imatelj dozvole je obvezan plaćati regulatornu naknadu 
tromjesečno, u razdoblju valjanosti dozvole i u iznosu koji 
utvrdi FERK posebnom odlukom. 

6. Ovo rješenje je konačno i stupa na snagu danom donošenja, 
te se objavljuje na oglasnoj ploči i internetskoj stranici 
FERK-a, a izreka ovog rješenja u "Službenim novinama 
Federacije BiH". 

 

Broj 06-03-531-11/13/15 
15. listopada 2015. godine 

Mostar 
Predsjednica FERK-a 

Sanela Pokrajčić, v. r.
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1558 
На основу члана 21., члана 37., члана 42., члана 84. и 

члана 87. став (1) и став (2) Закона о електричној енергији у 
Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине 
Федерације БиХ", број 66/13), члана 20. став (2) Закона о 
кориштењу обновљивих извора енергије и ефикасне 
когенерације ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 70/13 
и 5/14), члана 20. став (1) и члана 23. став (1) Статута 
Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне и 
Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 
24/14), члана 8. став (1), члана 32. став (4) и члана 42. став (1) 
Пословника о раду Регулаторне комисије за енергију у 
Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине 
Федерације БиХ", број 29/14), члана 78. Правилника о јавним 
расправама и рјешавању захтјева, спорова и жалби 
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 57/12 и 71/14), 
члана 20. Правилника за издавање дозвола ("Службене 
новине Федерације БиХ" број 43/14), члана 10. став (3) и 
члана 13. став (2) Правилника о стицању статуса 
квалификованог произвођача електричне енергије 
("Службене новине Федерације БиХ", број 53/14), 
поступајући по Захтјеву за издавање дозволе за рад за 
производњу електричне енергије број 06-03-532/14/15 од 
12.06.2015. године подносиоца ИГИ СОЛАР д.о.о. Читлук, 
Регулаторна комисија за енергију у Федерацији Босне и 
Херцеговине - ФЕРК је, дана 15.10.2015. године на 18. 
редовној сједници, донијела сљедеће 

 

РЈЕШЕЊЕ 
 
1. Издаје се Дозвола за рад за производњу електричне 

енергије подносиоцу захтјева ИГИ СОЛАР д.о.о. 
Читлук. 

2. Утврђује се ИГИ СОЛАР д.о.о. Читлук статус 
квалификованог произвођача у објекту соларне 
фотонапонске електране "БЛИЗАНЦИ 1" у периоду 
важења дозволе из тачке 3. овог рјешења. 

3. Дозвола за рад издаје се на период од 15.10.2015. 
године до 14.10.2020. године, са условима дозволе који 
чине њен саставни дио. 

4. Саставни дио овог рјешења чини дозвола из тачки 1. и 
3. овог рјешења. 

5. Ималац дозволе је обавезан плаћати регулаторну 
накнаду тромјесечно, у периоду важења дозволе и у 
износу који утврди ФЕРК посебном одлуком. 

6. Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном 
доношења, те се објављује на огласној табли и 
интернетској страници ФЕРК-а, а диспозитив овог 
рјешења у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

 

Број 06-03-532-10/14/15 
15. октобра 2015. године 

Мостар 
Предсједница ФЕРК-а 
Санела Покрајчић, с. р.

 

 
 

 
 


