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Члан 1.
У Закону о управљаању отпадом ("Службене нновине
Федерације БиХ", бр. 33/03 и 72/09) у члану 44. иза
љедећа дефиниц
ицијa:
дефиниције: "инертни отпаад" додаје се сљ
""Посеббне категорије отпада" су оттпадне материј е које
су важне би
ило са аспекта њихове штетн
ности по околлиш и
здравље људди, било по колличинама које настају и као такве
захтијевају п
посебно уређеен начин упр
рављања од м
мјеста
настајања, п
преко скупљањ
ња, транспортта и третманна, до
коначног збррињавања.".
У истом
м члану иза деефиниције: "пр
роизвођач" доддаје се
нова дефиниц
ција:
""Произзвођач и увозн
ник производа" је правно лицце које
на професиооналној основи
и развија, про
оизводи, преррађује,
ља на
обрађује, проодаје, уноси илли увози, одно
осно први стављ
тржиште Феддерације БиХ производе, урееђаје и опремуу, који
послије употр
требе постају поосебне категор
рије отпада.".
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У истом члан
ну иза дефинииције "операто
ор", додаје се
нова дефиниција:
истема" је прав
авно лице које по принципу
""Оператер си
"прод
дужене одгово
орности произввођача" испуњава циљеве за
рециклажу и иско
оришћење пос
осебних катего
орија отпада;
ван искључивво од правни
их лица која
можее бити основ
обављ
љају своју по
ословну дјелаттност стављањ
њем у промет
прои
извода који постају посебне каатегорије отпада.".
Члан 22.
Иза члана 18. додају се новии чл. 18а. и 18б. који гласе:
"Члан 188а.
Посебне категоррије отпада
Произвођач и увозник прроизвода је друштвено
д
и
финаансијски одгов
воран за оптеррећење околиш
ша које могу
проу
узроковати пр
роизводи којје ставља на
н
тржиште
Федеерације БиХ, а који послијее употребе посстају посебне
категгорије отпада.
У посебне категорије отпадда спада: амбаалажни отпад,
отпад
дна возила, отпадна уљ
ља, отпадне батерије и
акум
мулатори, отпаадне гуме, еллектрични и електронички
отпад
д, отпад који садржи азбестт, отпад који садржи ПЦБ,
отпад
д из производње титандиооксида, медиц
цински отпад,
живо
отињски отпад и грађевинскии отпад.
м прописима утврдиће се критеријуми,
Спроведбеним
роковви и начини уп
прављања посеебним категори
ијама отпада.
Спроведбеним
м прописима уутврдиће се кр
ритеријуми за
обрач
чун и плаћање накнада за посебне категгорије отпада,
начин и рокови извјештавања,
и
обвезници изввјештавања и
плаћања накнада, те
т висина накннада, за одређеене производе
ије отпада, као
који послије употреебе постају поссебне категори
уги начин упраављања за посеебне категоријее отпада.
и дру
Спроведбеним
м прописом уттврдиће се начи
ин расподјеле
и ул
лагања прикупљ
љених накнадда као и условви за додјелу
подсттицајних средсстава.
Члан 188б.
Накнаде за по
осебне категориије отпада наведене у члану
18а. став 2. уплааћују се у Ф
Фонд за заштиту околиша
Федеерације Босне и Херцеговинее (у даљем текссту: Фонд) као
посеб
бна категоријаа у систему оорганизације и управљања
Фонд
дом или овлаш
шћеним оператеерима система.
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Фонд расподјељује прикупљена средства према
кантонима у размјери распоређивања средстава како је
дефинисано Законом о Фонду за заштиту околиша, за
пројекте и активности управљања посебним категоријама
отпада, што ће уредити пропис из члана 18а. став 5. овог
закона.
Фонд је дужан да донесе годишњи План управљања
посебним категоријама отпада и Финансијски план за
посебне категорије отпада.
План управљања посебним категоријама отпада и
Финансијски план за посебне категорије отпада одобрава
Влада ФБиХ, уз претходну сагласност Федералног
министарства.".
Члан 3.
Иза члана 37. додаје се нови члан 37а. који гласи:
"Члан 37а.
Информациони систем управљања отпадом (у даљем
тексту: информациони систем) је низ међусобно повезаних
база података и извора података о свим врстама и токовима
отпада, субјектима и инфраструктуром управљања отпадом
и успоставља се у Фонду.
Спроведбеним прописом уредиће се начин и
финансијско-технички аспект успостављања, вођења и
одржавања информационог система, као и рокови
извјештавања, те начин достављања информација о отпаду.".
Члан 4.
У члану 49. у ставу 1. иза ријечи: "инспектори заштите
околиша" додају се ријечи: "и тржишно, туристичкоугоститељски инспектор".
Члан 5.
У члану 53. у ставу 1. ријечи: "Новчаном казном у
износу од 1.000,00 КМ до 10.000,00 КМ казниће се за
прекршај свако правно лице" мијењају се и гласе: "Новчаном
казном у износу од 10.000,00 КМ до 40.000,00 КМ казниће се
за прекршај свако правно лице, а у поновљеном прекршају
новчаном казном у износу од 50.000,00 КМ до 100.000,00
КМ, ако:
транспортује отпад на начин који може изазвати
загађење околиша, супротно одредбама члана 32.
став 1. овог закона;
у случају загађења насталог у току транспорта
превозник не обави чишћење и довођење у
првобитно стање загађеног подручја супротно
одредбама члана 32. став 2. овог закона;
не испоручи отпад на одредиште које је одредио
пошиљалац, а које је одобрено као локација за
управљање отпадом, супротно одредбама члана
32. став 4. овог закона;
превозник у случају немогућности испоруке на
одредиште не врати отпад пошиљаоцу, супротно
одредбама члана 32. став 5. овог закона.".
У ставу 1. алинеја 2. мијења се и гласи: "- не поступи у
складу са чланом 24.;".
Став 2. мијења се и гласи:
"Новчаном казном у износу од 2.000,00 КМ до 5.000,00
КМ казниће се за прекршај из става 1. овог члана одговорно
лице у правном лицу, а у поновљеном прекршају казном у
износу од 6.000, 00 КМ до 10.000,00 КМ.".
Став 3. мијења се и гласи:
"Новчаном казном у износу од 500,00 КМ до 2.000,00
КМ казниће се физичко лице за прекршај из става 1. овог
члана, а у поновљеном прекршају новчаном казном у износу
од 3.000,00 КМ до 5.000,00 КМ.".
Иза става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
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"Новчаном казном у износу од 1.000,00 КМ до 3.000,00
КМ казниће се лице које обавља самосталну пословну
дјелатност - обрт, за прекршај из става 1. овог члана, а у
поновљеном прекршају новчаном казном у износу од
4.000,00 КМ до 5.000,00 КМ.".
Члан 6.
У члану 58. иза става 2. додају се нови ст. 3., 4. и 5. који
гласе:
"Прописе из члана 18а. ст. 4. и 5. донијеће Влада ФБиХ
у року два мјесеца од дана ступања на снагу овог закона.
Прописе из члана 18а. став 3. донијеће Министар у
року годину дана од дана ступања на снагу овог закона.
Пропис из члана 37а. став 2. донијеће Влада ФБиХ у
року два мјесеца од дана ступања на снагу овог закона.".
Став 8. се брише.
Досадашњи ст. 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10. и 11. постају ст. 6.,
7., 8., 9., 10., 11., 12. и 13.
Члан 7.
Доношењем спроведбеног прописа из члана 18а. став 4.
овог закона престају да важе досадашњи проведбени
прописи за посебне категорије отпада и управни акти
донесени на основу истих.
Члан 8.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Предсједaвaјућа
Предсједaвaјући
Дома народа
Предстaвничког домa
Пaрлaментa Федерaције БиХ Пaрлaментa Федерaције БиХ
Лидија Брадара, с. р.
Един Мушић, с. р.
Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM
Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
upravljanju otpadom, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne
i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 14.06.2017.
godine i na sjednici Doma naroda od 09.11.2017. godine.
Broj 01-02-560-01/17
23. novembra 2017. godine
Predsjednik
Sarajevo
Marinko Čavara, s. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
UPRAVLJANJU OTPADOM
Član 1.
U Zakonu o upravljanju otpadom ("Službene novine
Federacije BiH", br. 33/03 i 72/09) u članu 4. iza definicije:
"inertni otpad" dodaje se sljedeća definicija:
""Posebne kategorije otpada" su otpadne materije koje su
važne bilo sa aspekta njihove štetnosti po okoliš i zdravlje ljudi,
bilo po količinama koje nastaju i kao takve zahtijevaju posebno
uređen način upravljanja od mjesta nastajanja, preko skupljanja,
transporta i tretmana do konačnog zbrinjavanja.".
U istom članu iza definicije: "proizvođač" dodaje se nova
definicija:
""Proizvođač i uvoznik proizvoda" je pravno lice koje na
profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje,
prodaje, unosi ili uvozi, odnosno prvi stavlja na tržište Federacije
BiH proizvode, uređaje i opremu, koji poslije upotrebe postaju
posebne kategorije otpada.".

Сриједа, 29. 11. 2017.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ

U istom članu iza definicije: "operator" dodaje se nova
definicija:
""Operater sistema" je pravno lice koje po principu
"produžene odgovornosti proizvođača" ispunjava ciljeve za
reciklažu i iskorištenje posebnih kategorija otpada; može biti
osnovan isključivo od pravnih lica koja obavljaju svoju poslovnu
djelatnost stavljanjem u promet proizvoda koji postaju posebne
kategorije otpada.".
Član 2.
Iza člana 18. dodaju se novi čl. 18a. i 18b. koji glase:
"Član 18a.
Posebne kategorije otpada
Proizvođač i uvoznik proizvoda je društveno i finansijski
odgovoran za opterećenje okoliša koje mogu prouzrokovati
proizvodi koje stavlja na tržište Federacije BiH, a koji poslije
upotrebe postaju posebne kategorije otpada.
U posebne kategorije otpada spada: ambalažni otpad,
otpadna vozila, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori,
otpadne gume, električni i elektronički otpad, otpad koji sadrži
azbest, otpad koji sadrži PCB, otpad iz proizvodnje titandioksida,
medicinski otpad, životinjski otpad i građevinski otpad.
Provedbenim propisima utvrdit će se kriteriji, rokovi i
načini upravljanja posebnim kategorijama otpada.
Provedbenim propisima utvrdit će se kriteriji za obračun i
plaćanje naknada za posebne kategorije otpada, način i rokovi
izvještavanja, obveznici izvještavanja i plaćanja naknada, te
visina naknada za određene proizvode koji poslije upotrebe
postaju posebne kategorije otpada, kao i drugi način upravljanja
za posebne kategorije otpada.
Provedbenim propisom utvrdit će se način raspodjele i
ulaganja prikupljenih naknada kao i uvjeti za dodjelu podsticajnih
sredstava.
Član 18b.
Naknade za posebne kategorije otpada navedene u članu
18a. stav 2. uplaćuju se u Fond za zaštitu okoliša Federacije
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Fond) kao posebna
kategorija u sistemu organizacije i upravljanja Fondom ili
ovlaštenim operaterima sistema.
Fond raspodjeljuje prikupljena sredstva prema kantonima u
razmjeri raspoređivanja sredstava kako je definirano Zakonom o
Fondu za zaštitu okoliša, za projekte i aktivnosti upravljanja
posebnim kategorijama otpada, što će urediti propis iz člana 18a.
stav 5. ovog zakona.
Fond je dužan donijeti godišnji plan upravljanja posebnim
kategorijama otpada i finansijski plan za posebne kategorije
otpada.
Plan upravljanja posebnim kategorijama otpada i finansijski
plan za posebne kategorije otpada odobrava Vlada FBiH, uz
prethodnu saglasnost Federalnog ministarstva.".
Član 3.
Iza člana 37. dodaje se novi član 37a. koji glasi:
"Član 37a.
Informacioni sistem upravljanja otpadom (u daljnjem
tekstu: informacioni sistem) je niz međusobno povezanih baza
podataka i izvora podataka o svim vrstama i tokovima otpada,
subjektima i infrastrukturom upravljanja otpadom i uspostavlja se
u Fondu.
Provedbenim propisom uredit će se način i finansijskotehnički aspekt uspostave, vođenja i održavanja informacionog
sistema, kao i rokovi izvještavanja, te način dostavljanja
informacija o otpadu.".
Član 4.
U članu 49. u stavu 1. iza riječi: "inspektori zaštite okoliša"
dodaju se riječi: "i tržišno, turističko-ugostiteljski inspektor".
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Član 5.
U članu 53. u stavu 1. riječi: "Novčanom kaznom u iznosu
od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj svako
pravno lice" mijenjaju se i glase: "Novčanom kaznom u iznosu
od 10.000,00 KM do 40.000,00 KM kaznit će se za prekršaj
svako pravno lice, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom
u iznosu od 50.000,00 KM do 100.000,00 KM, ako:
transportuje otpad na način koji može izazvati
zagađenje okoliša, suprotno odredbama člana 32. stav
1. ovog zakona;
u slučaju zagađenja nastalog u toku transporta
prijevoznik ne obavi čišćenje i dovođenje u prvobitno
stanje zagađenog područja suprotno odredbama člana
32. stav 2. ovog zakona;
ne isporuči otpad na odredište koje je odredio
pošiljaoc, a koje je odobreno kao lokacija za
upravljanje otpadom suprotno odredbama člana 32.
stav 4. ovog zakona;
prijevoznik u slučaju nemogućnosti isporuke na
odredište ne vrati otpad pošiljaocu suprotno
odredbama člana 32. stav 5. ovog zakona.".
U stavu 1. alineja 2. mijenja se i glasi: "- ne postupi u
skladu sa članom 24.;".
Stav 2. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 5.000,00
KM kaznit će se za prekršaj iz stava 1. ovog člana odgovorno lice
u pravnom licu, a u ponovljenom prekršaju kaznom u iznosu od
6.000,00 KM do 10.000,00 KM.".
Stav 3. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00
KM kaznit će se fizičko lice za prekršaj iz stava 1. ovog člana, a u
ponovljenom prekršaju novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00
KM do 5.000,00 KM.".
Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00
KM kaznit će se lice koje obavlja samostalnu poslovnu djelatnost
- obrt, za prekršaj iz stava 1. ovog člana, a u ponovljenom
prekršaju novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00 KM do
5.000,00 KM.".
Član 6.
U članu 58. iza stava 2. dodaju se novi st. 3., 4. i 5. koji
glase:
"Propise iz člana 18a. st. 4. i 5. donijet će Vlada FBiH u
roku dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Propise iz člana 18a. stav 3. donijet će Ministar u roku
godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Propis iz člana 37a. stav 2. donijet će Vlada FBiH u roku
dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.".
Stav 8. se briše.
Dosadašnji st. 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10. i 11. postaju st. 6., 7.,
8., 9., 10., 11., 12. i 13.
Član 7.
Donošenjem provedbenog propisa iz člana 18a. stav 4. ovog
zakona prestaju važiti dosadašnji provedbeni propisi za posebne
kategorije otpada i upravni akti doneseni na osnovu njih.
Član 8.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH."
Predsjedavajuća
Predsjedavajući
Doma naroda
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Parlamenta Federacije BiH
Edin Mušić, s. r.
Lidija Bradara, s. r.
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Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM
Proglašava se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
upravljanju otpadom, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne
i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 14.6.2017.
godine i na sjednici Doma naroda od 9.11.2017. godine.
Broj 01-02-560-01/17
23. studenoga 2017. godine
Predsjednik
Sarajevo
Marinko Čavara, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O
UPRAVLJANJU OTPADOM
Članak 1.
U Zakonu o upravljanju otpadom ("Službene novine
Federacije BiH", br. 33/03 i 72/09) u članku 4., iza definicije:
"inertni otpad", dodaje se sljedeća definicija:
"Posebne kategorije otpada" su otpadne materije koje su
važne bilo sa aspekta njihove štetnosti po okoliš i zdravlje ljudi,
bilo po količinama koje nastaju i kao takve zahtijevaju posebno
uređen način upravljanja od mjesta nastajanja, preko skupljanja,
transporta i tretmana, do konačnog zbrinjavanja.".
U istom članku iza definicije: "proizvođač", dodaje se nova
definicija:
"Proizvođač i uvoznik proizvoda" je pravna osoba koja na
profesionalnoj osnovi razvija, proizvodi, prerađuje, obrađuje,
prodaje, unosi ili uvozi, odnosno prvi stavlja na tržište Federacije
BiH proizvode, uređaje i opremu, koji poslije upotrebe postaju
posebne kategorije otpada.".
U istom članku iza definicije: "operator", dodaje se nova
definicija:
""Operater sustava" je pravna osoba koja po principu
"produžene odgovornosti proizvođača" ispunjava ciljeve za
reciklažu i iskorištenje posebnih kategorija otpada; može biti
osnovan isključivo od pravnih osoba koje obavljaju svoju
poslovnu djelatnost stavljanjem u promet proizvoda koji postaju
posebne kategorije otpada.".
Članak 2.
Iza članka 18. dodaju se novi čl. 18a. i 18b. koji glase:
"Članak 18a.
Posebne kategorije otpada
Proizvođač i uvoznik proizvoda je društveno i financijski
odgovoran za opterećenje okoliša koje mogu prouzrokovati
proizvodi koje stavlja na tržište Federacije BiH, a koji poslije
upotrebe postaju posebne kategorije otpada.
U posebne kategorije otpada spada: ambalažni otpad,
otpadna vozila, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori,
otpadne gume, električni i elektronički otpad, otpad koji sadrži
azbest, otpad koji sadrži PCB, otpad iz proizvodnje titandioksida,
medicinski otpad, životinjski otpad i građevinski otpad.
Provedbenim propisima utvrdit će se kriteriji, rokovi i
načini upravljanja posebnim kategorijama otpada.
Provedbenim propisima utvrdit će se kriteriji za obračun i
plaćanje naknada za posebne kategorije otpada, način i rokovi
izvještavanja, obveznici izvještavanja i plaćanja naknada, te
visina naknada, za određene proizvode koji poslije upotrebe
postaju posebne kategorije otpada, kao i drugi način upravljanja
za posebne kategorije otpada.
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Provedbenim propisom utvrdit će se način raspodjele i
ulaganja prikupljenih naknada kao i uvjeti za dodjelu poticajnih
sredstava.
Članak 18b.
Naknade za posebne kategorije otpada navedene u članku
18a. stavak 2. uplaćuju se u Fond za zaštitu okoliša Federacije
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Fond) kao posebna
kategorija u sustavu organizacije i upravljanja Fondom ili
ovlaštenim operaterima sustava.
Fond raspodjeljuje prikupljena sredstva prema kantonima u
razmjeri raspoređivanja sredstava kako je definirano Zakonom o
Fondu za zaštitu okoliša, za projekte i aktivnosti upravljanja
posebnim kategorijama otpada, što će urediti propis iz članka
18a. stavak 5. ovog zakona.
Fond je dužan donijeti godišnji Plan upravljanja posebnim
kategorijama otpada i Financijski plan za posebne kategorije
otpada.
Plan upravljanja posebnim kategorijama otpada i
Financijski plan za posebne kategorije otpada odobrava Vlada
FBiH, uz prethodnu suglasnost Federalnog ministarstva.".
Članak 3.
Iza članka 37. dodaje se novi članak 37a. koji glasi:
"Članak 37a.
Informacijski sustav upravljanja otpadom (u daljnjem
tekstu: informacijski sustav) je niz međusobno povezanih baza
podataka i izvora podataka o svim vrstama i tokovima otpada,
subjektima i infrastrukturom upravljanja otpadom i uspostavlja se
u Fondu.
Provedbenim propisom uredit će se način i financijskotehnički aspekt uspostave, vođenja i održavanja informacijskog
sustava, kao i rokovi izvještavanja, te način dostavljanja
informacija o otpadu.".
Članak 4.
U članku 49. u stavku 1. iza riječi: "inspektori zaštite
okoliša", dodaju se riječi: "i tržišno, turističko-ugostiteljski
inspektor".
Članak 5.
U članku 53. u stavku 1. riječi: "Novčanom kaznom u
iznosu od 1.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj
svaka pravna osoba" mijenjaju se i glase: "Novčanom kaznom u
iznosu od 10.000,00 KM do 40.000,00 KM kaznit će se za
prekršaj svaka pravna osoba, a u ponovljenom prekršaju
novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 KM do 100.000,00
KM, ako:
Transportuje otpad na način koji može izazvati
zagađenje okoliša, suprotno odredbama članka 32.
stavak 1. ovog zakona;
U slučaju zagađenja nastalog tijekom transporta
prijevoznik ne obavi čišćenje i dovođenje u prvobitno
stanje zagađenog područja, suprotno odredbama
članka 32. stavak 2. ovog zakona;
Ne isporuči otpad na odredište koje je odredio
pošiljatelj, a koje je odobreno kao lokacija za
upravljanje otpadom, suprotno odredbama članka 32.
stavak 4. ovog zakona;
Prijevoznik u slučaju nemogućnosti isporuke na
odredište ne vrati otpad pošiljatelju, suprotno
odredbama članka 32. stavak 5. ovog zakona.".
U stavku 1. alineja 2. mijenja se i glasi: "-ne postupi u
skladu sa člankom 24.;".
Stavak 2. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 5.000,00
KM kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovog članka odgovorna
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osoba u pravnoj osobi, a u ponovljenom prekršaju kaznom u
iznosu od 6.000, 00 KM do 10.000,00 KM.".
Stavak 3. mijenja se i glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00
KM kaznit će se fizička osoba za prekršaj iz stavka 1. ovog
članka, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom u iznosu
od 3.000,00 KM do 5.000,00 KM.".
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
"Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM do 3.000,00
KM kaznit će se osoba koja obavlja samostalnu poslovnu
djelatnost - obrt, za prekršaj iz stavka 1. ovog članka, a u
ponovljenom prekršaju novčanom kaznom u iznosu od 4.000,00
KM do 5.000,00 KM.".
Članak 6.
U članku 58. iza stavka 2. dodaju se novi st. 3., 4. i 5. koji
glase:
"Propise iz članka 18a. st. 4. i 5. donijet će Vlada FBiH u
roku dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Propise iz članka 18a. stavak 3. donijet će Ministar u roku
godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.
Propis iz članka 37a. stavak 2. donijet će Vlada FBiH u
roku dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.".
Stavak 8. briše se.
Dosadašnji st. 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10. i 11. postaju st. 6., 7.,
8., 9., 10., 11., 12. i 13.
Članak 7.
Donošenjem provedbenog propisa iz članka 18a. stavak 4.
ovog zakona prestaju važiti dosadašnji provedbeni propisi za
posebne kategorije otpada i upravni akti doneseni na osnovu istih.
Članak 8.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
Predsjedatelj
Predsjedateljica
Zastupničkog doma
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Parlamenta Federacije BiH
Edin Mušić, v. r.
Lidija Bradara, v. r.

1600

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације
Босне и Херцеговине, доносим

УКАЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ОДЛУКЕ О ПРИХВАТАЊУ
ЗАДУЖЕЊА ПО УГОВОРУ О ЗАЈМУ ИЗМЕЂУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА
ОБНОВУ И РАЗВОЈ (EBRD) ЗА ПРОЈЕКАТ ВОДОВОД
САРАЈЕВО
Проглашава се Одлука о прихватању задужења по
Уговору о зајму између Босне и Херцеговине и Европске
банке за обнову и развој (EBRD) за Пројекат Водовод
Сарајево, коју је усвојио Парламент Федерације Босне и
Херцеговине на сједници Представничког дома од
30.10.2017. године и на сједници Дома народа од 09.11.2017.
године.
Број 01-02-564-01/17
23. новембра 2017. године
Предсједник
Сарајево
Маринко Чавара, с. р.
На основу члана 40. став 5. Закона о дугу, задуживању
и гаранцијама у Федерацији Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 86/07, 24/09, 44/10
и 30/16), Парламент Федерације Босне и Херцеговине на
сједници Представничког дома, одржаној 30.10.2017. године,
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и на сједници Дома народа, одржаној 09.11.2017. године,
донио је

ОДЛУКУ

О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА ПО УГОВОРУ О
ЗАЈМУ ИЗМЕЂУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И
ЕВРОПСКЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ (EBRD) ЗА
ПРОЈЕКАТ ВОДОВОД САРАЈЕВО
I
Прихвата се задужење Федерације Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Федерација БиХ) по Уговору
о зајму између Европске банке за обнову и развој (у даљем
тексту: EBRD) и Босне и Херцеговине (у даљем тексту: БиХ)
за Пројекат Водовод Сарајево у износу од 25.000.000,00
ЕУР-a.
II
Средства кредита из тачке I ове одлуке користиће се за
реализацију Пројекта Водовод Сарајево. Циљ Пројекта је
реконструкција приоритетних компоненти водоводног
система како би се смањили губици воде и побољшала
укупна ефикасност водоводног система.
III
Средства зајма из тачке I ове одлуке одобравају се
Федерацији БиХ под сљедећим условима:
- износ зајма:
- рок отплате:
- грејс период:
- каматна стопа:
- једнократна провизија:
- доспијећа:
- провизија на расположиви износ
зајма:

25.000.000,00 ЕУР-а;
15 година;
3 године;
шестомјесечни EURIBOR плус маржа 1%
годишње;
1% на износ главнице зајма;
полугодишње у једнаким отплатама
главнице;
0,5% годишње на неповучени износ зајма.

IV
Потврђује се да је разматрана документација
прихватљива за Федерацију БиХ, а посебно:
Уговор о зајму између EBRD-а и БиХ;
Нацрт уговора о подршци Пројекта између
Кантона Сарајево и EBRD-а;
Нацрт уговора о имплементацији Пројекта између
КЈКП "Водовод и канализација" д.о.о. Сарајево и
EBRD-а;
Нацрт супсидијарног уговорa између БиХ и
Федерације БиХ.
V
Средства зајма из тачке I ове одлуке пренијеће се на
Кантон Сарајево потписивањем подуговора о зајму између
Федерације БиХ и Кантона Сарајево. Кантон Сарајево ће
закључивањем одговарајућег подуговора о зајму пренијети
зајам на КЈКП "Водовод и канализација" д.о.о. Сарајево, као
крајњем дужнику и кориснику зајма.
У периоду имплементације Пројекта, у буџету
Федерације БиХ није потребно обезбиједити финансијска
средства за додатно суфинансирање Пројекта.
VI
Задужује се Федерално министарство финансија да с
Кантоном Сарајево усагласи и склопи одговарајући
подуговор о зајму којим ће, у сврху редовне отплате,
дефинисати услове враћања средстава која се преносе на
основу зајма.
VII
Даје се сагласност за закључивање Супсидијарног
споразума између БиХ и Федерације БиХ, као и сагласност
за закључивање и усаглашавање одговарајућих подуговора о

