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2343 
Na temelju članka 18a. stavka (5) i članka 58. stavka (3) 

Zakona o upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije 
BiH", br. 33/03, 72/09 i 92/17), a na prijedlog Federalnog ministar-
stva okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 
345. sjednici, održanoj 29.12.2022. godine, donosi 

UREDBU 
O NAČINU RASPODJELE I ULAGANJA PRIKUPLJENIH 

NAKNADA ZA AMBALAŽU I ELEKTRIČNE I 
ELEKTRONIČKE PROIZVODE 

Članak 1. 
(Predmet Uredbe) 

Ovom uredbom utvrđuje se način raspodjele i ulaganja 
prikupljenih naknada za upravljanje ambalažnim otpadom i 
električnim i elektronskim otpadom (u daljem tekstu: naknada za 
upravljanje otpadom) i uvjeti za dodjelu sredstava. 

Članak 2. 
(Raspodjela naknada) 

(1) Naknada za upravljanje otpadom iz članka 1. ove uredbe 
uplaćuju se Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i 
Hercegovine (u daljem tekstu: Fond). 

(2) Sredstva iz stavka (1) ovog članka prikupljena sa područja 
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije 
BiH) u Fondu bit će raspoređena između Federacije BiH i 
kantona u odnosu 30% spram 70%, gdje se Fondu označava 
30% i fondu za zaštitu okoliša kantona 70%, a ukoliko nisu 
uspostavljeni fondovi za zaštitu okoliša kantona sredstva će 
se raspoređivati budžetima kantona. 

(3) Osnova za obračun sredstava koja će se raspoređivati 
sukladno stavku (2) ovog članka, su ukupno prikupljena 
sredstva iz svakog kantona posebno. 

(4) Fond doznačena sredstva koja mu pripadaju u utvrđenoj 
raspodjeli iz stavka (2) ovog članka raspodjeljuje za 
aktivnosti praćenja nastanka i kretanja otpada, kao i projekte 
upravljanja ambalažnim i elektronskim i elektroničkim 
otpadom (u daljem tekstu: posebnim kategorijama otpada) 
od važnosti za Federaciju BiH. 

(5) Fond za zaštitu okoliša kantona doznačena sredstva koja mu 
pripadaju u utvrđenoj raspodjeli iz st. (2) i (3) ovog članka 
raspodjeljuje za ulaganje u projekte i aktivnosti upravljanja 
posebnim kategorijama otpada na nivou kantona. 

(6) Kantoni u kojima nije uspostavljen Fond za zaštitu okoliša, 
doznačena sredstva koja mu pripadaju u utvrđenoj raspodjeli 
iz st. (2) i (3) ovog člana raspodjeljuje putem kantonalnog 
ministarstva nadležnog za okoliš za ulaganje u projekte i 
aktivnosti upravljanja posebnim kategorijama otpada na 
nivou kantona. 

Članak 3. 
(Sredstva za aktivnosti praćenja nastanka i kretanja otpada, kao i 

projekte upravljanja otpadom od važnosti za Federaciju BiH) 
(1) Sredstva iz članka 2. stavka (2) ove uredbe će se koristiti 

unutar Fonda za aktivnosti praćenja nastanka i kretanja 
otpada kroz informacijski sustav upravljanja otpadom, kao i 
projekte upravljanja posebnim kategorijama otpada od 
važnosti za Federaciju BiH. 

(2) Ulaganje sredstava u projekte upravljanja posebnim 
kategorijama otpada od važnosti za Federaciju 
podrazumjeva dodjelu sredstava putem javnog konkursa 
Fonda iz Revolving fonda u skladu sa Zakonom o Fondu za 
zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem 
tekstu: Zakon), Pravilnikom o dodjeli sredstava iz Revolving 
fonda za projekte zaštite voda i reciklaže otpada ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 99/17). 

(3) Revolving fond je fond određenih novčanih sredstava 
izdvojenih iz sredstava definiranih člankom 2. stavka (2) ove 
uredbe, uspostavljen od strane Fonda za finansiranje 
projekata reciklaže otpada pod uslovima definiranim 
posebnim provedbenim propisima Fonda. 

Članak 4. 
(Sredstva za projekte na nivou kantona) 

(1) Sredstva predviđena za ulaganje u projekte i aktivnosti 
upravljanja posebnim kategorijama otpada na nivou kantona 
iz članka 2. stavka (2) ove uredbe, dodjeljuje Fond za zaštitu 
okoliša kantona ili kantonalno ministarstvo nadležno za 
okoliš putem javnog konkursa, a u skladu sa Zakonom i 
propisima donesenim na osnovu ovog zakona. 

(2) Sredstva su prvenstveno namijenjena za jačanje sustava 
odvojenog prikupljanja otpada i njegove reciklaže na nivou 
kantona i općina s konačnim ciljem uspostavljanja 
integralnog sustava upravljanja otpadom. 

Članak 5. 
(Plan upravljanja otpadom operatera sustava) 

Plan upravljanja otpadom operatera sustava uređuje način 
obavljanja poslova u periodu od pet godina u skladu sa utvrđenom 
obvezom ispunjenja određenog cilja za sakupljanje i reciklažu 
otpada. 

Članak 6. 
(Ulaganje sredstava operatera sustava) 

Sredstva koja operater sustava ostvari kao dobit na kraju 
poslovne godine u obvezi je da uloži u: 

a) poboljšanje i unapređenje postojećeg sustava 
sakupljanja, transporta i povrata komponenti iz otpada, 

b) investicije u novu infrastrukturu i pogone za povrat 
komponenti iz otpada, 

c) edukativno-promotivne projekte usmjerene na dizanje 
svijesti građana o značaju sortiranja i reciklaže otpada. 

Članak 7. 
(Izvještaanje o utrošku sredstava) 

(1) Fond je dužan dostaviti godišnji izvještaj o utrošku sredstava 
prikupljenih po osnovu naknada za posebne kategorije 
otpada Federalnom ministarstvu i Odboru za nadzor i 
kontrolu do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu 
uključujući i izvještaje iz stavka (2) ovog članka. 

(2) Fond za zaštitu okoliša kantona ili kantonalno ministarstvo 
nadležno za okoliš dužno je da dostavi godišnji izvještaj 
Federalnom ministarstvu i Fondu o utrošku sredstava iz 
članka 4. ove uredbe do 31.03. tekuće godine za prethodnu 
godinu. 

(3) Operater sustava je dužan dostavljati godišnji izvještaj o 
utrošku sredstava prikupljenih po osnovu naknada za 
posebne kategorije otpada Federalnom ministarstvu i 
Odboru za nadzor i kontrolu do 31.03. tekuće godine za 
prethodnu godinu. 

(4) Obaveza izvještavanja iz st. (1) i (2) i (3) ovog članka ne 
zastarijeva. 

Članak 8. 
(Upravni nadzor) 

Upravni nadzor nad provođenjem ove uredbe vrši Federalni 
urbanističko-ekološki i tržišni inspektorat Federalne uprave za 
inspekcijske poslove. 

Članak 9. 
(Kaznene odredbe) 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 40.000,00 KM 
kaznit će se za prekršaj pravno lice ako ne dostavi 
Federalnom ministarstvu redovni godišnji izvještaj iz članka 
7. stavka (3) ove uredbe, a u ponovljenom prekršaju 



Petak, 30. 12. 2022. SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Broj 104 - Stranica 25 

 

novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 KM do 
100.000,00 KM; 

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog članka kaznit će se i odgovorno 
lice u pravnom licu novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 
5.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom 
u iznosu od 6.000,00 KM do 10.000,00 KM. 

Članak 10. 
(Stupanje na snagu) 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u "Službenom novinama Federacije BiH", a 
primjenjivat će se od 01.01.2023. godine. 

V. broj 1874/2022 
29. prosinca 2022. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, v. r. 
 

 
На основу члана 18а. став (5) и члана 58. став (3) Закона 

о управљању отпадом ("Службене новине Федерације БиХ", 
бр. 33/03, 72/09 и 92/17), а на приједлог Федералног 
министарства околиша и туризма, Влада Федерације Босне и 
Херцеговине, на 345. сједници, одржаној 29.12.2022. године, 
доноси 

УРЕДБУ 
О НАЧИНУ РАСПОДЈЕЛЕ И УЛАГАЊА 

ПРИКУПЉЕНИХ НАКНАДА ЗА АМБАЛАЖУ И 
ЕЛЕКТРИЧНЕ И ЕЛЕКТРОНИЧКЕ ПРОИЗВОДЕ 

Члан 1. 
(Предмет Уредбе) 

Овом уредбом утврђује се начин расподјеле и улагања 
прикупљених накнада за управљање амбалажним отпадом и 
електричним и електронским отпадом (у даљем тексту: 
накнада за управљање отпадом) и услови за додјелу 
средстава. 

Члан 2. 
(Расподјела накнада) 

(1) Накнада за управљање отпадом из члана 1. ове уредбе 
уплаћују се Фонду за заштиту околиша Федерације 
Босне и Херцеговине (у даљем тексту. Фонд). 

(2) Средства из става (1) овог члана прикупљена са подручја 
Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: 
Федерације БиХ) у Фонду биће распоређена између 
Федерације БиХ и кантона у односу 30% спрам 70%, гдје 
се Фонду означава 30% и фонду за заштиту околиша 
кантона 70%, а уколико нису успостављени фондови за 
заштиту околиша кантона средства ће се распоређивати 
буџетима кантона. 

(3) Основа за обрачун средстава која ће се распоређивати у 
складу са ставом (2) овог члана, су укупно прикупљена 
средства из сваког кантона посебно. 

(4) Фонд дозначена средства која му припадају у утврђеној 
расподјели из става (2) овог члана расподјељује за 
активности праћења настанка и кретања отпада, као и 
пројекте управљања амбалажним и електронским и 
електроничким отпадом (у даљем тексту: посебним 
категоријама отпада) од важности за Федерацију БиХ. 

(5) Фонд за заштиту околиша кантона дозначена средства 
која му припадају у утврђеној расподјели из ст. (2) и (3) 
овог члана расподјељује за улагање у пројекте и 
активности управљања посебним категоријама отпада 
на нивоу кантона. 

(6) Кантони у којима није успостављен Фонд за заштиту 
околиша, дозначена средства која му припадају у 
утврђеној расподјели из ст. (2) и (3) овог члана 
расподјељује путем кантоналног министарства 

надлежног за околиш за улагање у пројекте и активности 
управљања посебним категоријама отпада на нивоу 
кантона. 

Члан 3. 
(Средства за активности праћења настанка и кретања отпада, 

као и пројекте управљања отпадом од важности за 
Федерацију БиХ) 

(1) Средства из члана 2. став (2) ове уредбе ће се користити 
унутар Фонда за активности праћења настанка и кретања 
отпада кроз информациони систем управљања отпадом, 
као и пројекте управљања посебним категоријама 
отпада од важности за Федерацију БиХ. 

(2) Улагање средстава у пројекте управљања посебним 
категоријама отпада од важности за Федерацију 
подразумјева додјелу средстава путем јавног конкурса 
Фонда из Револвинг фонда у складу са Законом о Фонду 
за заштиту околиша Федерације Босне и Херцеговине (у 
даљем тексту: Закон), Правилником о додјели средстава 
из Револвинг фонда за пројекте заштите вода и 
рециклаже отпада ("Службене новине Федерације БиХ", 
број 99/17). 

(3) Револвинг фонд је фонд одређених новчаних средстава 
издвојених из средстава дефинираних чланом 2. став (2) 
ове уредбе, успостављен од стране Фонда за 
финансирање пројеката рециклаже отпада под условима 
дефинисаним посебним проведбеним прописима Фонда. 

Члан 4. 
(Средства за пројекте на нивоу кантона) 

(1) Средства предвиђена за улагање у пројекте и активности 
управљања посебним категоријама отпада на нивоу 
кантона из члана 2. став 2. ове уредбе, додјељује Фонд за 
заштиту околиша кантона или кантонално министарство 
надлежно за околиш путем јавног конкурса, а у складу 
са Законом и прописима донесеним на основу овог 
закона. 

(2) Средства су првенствено намијењена за јачање система 
одвојеног прикупљања отпада и његове рециклаже на 
нивоу кантона и опћина с коначним циљем успоставља-
ња интегралног система управљања отпадом. 

Члан 5. 
(План управљања отпадом оператера система) 

План управљања отпадом оператера система уређује 
начин обављања послова у периоду од пет година у складу са 
утврђеном обавезом испуњења одређеног циља за сакупљање 
и рециклажу отпада. 

Члан 6. 
(Улагање средстава оператера система) 

Средства која оператер система оствари као добит на 
крају пословне године у обавези је да уложи у: 

а) побољшање и унапређење постојећег система 
сакупљања, транспорта и поврата компоненти из 
отпада, 

б) инвестиције у нову инфраструктуру и погоне за 
поврат компоненти из отпада, 

ц) едукативно-промотивне пројекте усмјерене на 
дизање свијести грађана о значају сортирања и 
рециклаже отпада. 

Члан 7. 
(Извјештавање о утрошку средстава) 

(1) Фонд је дужан доставити годишњи извјештај о утрошку 
средстава прикупљених по основу накнада за посебне 
категорије отпада Федералном министарству и Одбору 
за надзор и контролу до 31.03. текуће године за 
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претходну годину укључујући и извјештаје из става (2) 
овог члана. 

(2) Фонд за заштиту околиша кантона или кантонално 
министарство надлежно за околиш дужно је да достави 
годишњи извјештај Федералном министарству и Фонду 
о утрошку средстава из члана 4. ове уредбе до 31.03. 
текуће године за претходну годину. 

(3) Оператер система је дужан достављати годишњи 
извјештај о утрошку средстава прикупљених по основу 
накнада за посебне категорије отпада Федералном 
министарству и Одбору за надзор и контролу до 31.03. 
текуће године за претходну годину. 

(4) Обавеза извјештавања из ст. 1. и 2. и 3. овог члана не 
застаријева. 

Члан 8. 
(Управни надзор) 

Управни надзор над провођењем ове уредбе врши 
Федерални урбанистичко- еколошки и тржишни инспекторат 
Федералне управе за инспекцијске послове. 

Члан 9. 
(Казнене одредбе) 

(1) Новчаном казном у износу од 10.000,00 до 40.000,00 КМ 
казнит ће се за прекршај правно лице ако не достави 
Федералном министарству редовни годишњи извјештај 
из члана 7. став (3) ове уредбе, а у поновљеном 
прекршају новчаном казном у износу од 50.000,00 КМ 
до 100.000,00 КМ; 

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 
2.000,00 КМ до 5.000,00 КМ, а у поновљеном прекршају 
новчаном казном у износу од 6.000,00 КМ до 10.000,00 
КМ. 

Члан 10. 
(Ступање на снагу) 

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном новинама Федерације БиХ", а 
примјењиваће се од 01.01.2023. године. 

В. број 1874/2022 
29. децембра 2022. године 

Сарајево 
Премијер 

Фадил Новалић, с. р. 
 

 
Na osnovu člana 18a. stav (5) i člana 58. stav (3) Zakona o 

upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 
33/03, 72/09 i 92/17), a na prijedlog Federalnog ministarstva 
okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 345. 
sjednici, održanoj 29.12.2022. godine, donosi 

UREDBU 
O NAČINU RASPODJELE I ULAGANJA PRIKUPLJENIH 

NAKNADA ZA AMBALAŽU I ELEKTRIČNE I 
ELEKTRONIČKE PROIZVODE 

Član 1. 
(Predmet Uredbe) 

Ovom uredbom utvrđuje se način raspodjele i ulaganja 
prikupljenih naknada za upravljanje ambalažnim otpadom i 
električnim i elektronskim otpadom (u daljem tekstu: naknada za 
upravljanje otpadom) i uslovi za dodjelu sredstava. 

Član 2 
(Raspodjela naknada) 

(1) Naknada za upravljanje otpadom iz člana 1. ove uredbe 
uplaćuju se Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i 
Hercegovine (u daljem tekstu: Fond). 

(2) Sredstva iz stava (1) ovog člana prikupljena sa područja 
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije 
BiH) u Fondu biće raspoređena između Federacije BiH i 
kantona u odnosu 30% spram 70%, gdje se Fondu označava 
30% i fondu za zaštitu okoliša kantona 70%, a ukoliko nisu 
uspostavljeni fondovi za zaštitu okoliša kantona sredstva će 
se raspoređivati budžetima kantona. 

(3) Osnova za obračun sredstava koja će se raspoređivati u 
skladu sa stavom (2) ovog člana, su ukupno prikupljena 
sredstva iz svakog kantona posebno. 

(4) Fond doznačena sredstva koja mu pripadaju u utvrđenoj 
raspodjeli iz stava (2) ovog člana raspodjeljuje za aktivnosti 
praćenja nastanka i kretanja otpada, kao i projekte 
upravljanja ambalažnim i elektronskim i elektroničkim 
otpadom (u daljem tekstu: posebnim kategorijama otpada) 
od važnosti za Federaciju BiH. 

(5) Fond za zaštitu okoliša kantona doznačena sredstva koja mu 
pripadaju u utvrđenoj raspodjeli iz st. (2) i (3) ovog člana 
raspodjeljuje za ulaganje u projekte i aktivnosti upravljanja 
posebnim kategorijama otpada na nivou kantona. 

(6) Kantoni u kojima nije uspostavljen Fond za zaštitu okoliša, 
doznačena sredstva koja mu pripadaju u utvrđenoj raspodjeli 
iz st. (2) i (3) ovog člana raspodjeljuje putem kantonalnog 
ministarstva nadležnog za okoliš za ulaganje u projekte i 
aktivnosti upravljanja posebnim kategorijama otpada na 
nivou kantona. 

Član 3. 
(Sredstva za aktivnosti praćenja nastanka i kretanja otpada, kao i 

projekte upravljanja otpadom od važnosti za Federaciju BiH) 
(1) Sredstva iz člana 2. stav (2) ove uredbe će se koristiti unutar 

Fonda za aktivnosti praćenja nastanka i kretanja otpada kroz 
informacioni sistem upravljanja otpadom, kao i projekte 
upravljanja posebnim kategorijama otpada od važnosti za 
Federaciju BiH. 

(2) Ulaganje sredstava u projekte upravljanja posebnim katego-
rijama otpada od važnosti za Federaciju podrazumjeva 
dodjelu sredstava putem javnog konkursa Fonda iz 
Revolving fonda u skladu sa Zakonom o Fondu za zaštitu 
okoliša Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: 
Zakon), Pravilnikom o dodjeli sredstava iz Revolving fonda 
za projekte zaštite voda i reciklaže otpada ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 99/17). 

(3) Revolving fond je fond određenih novčanih sredstava 
izdvojenih iz sredstava definiranih članom 2. stav (2) ove 
uredbe, uspostavljen od strane Fonda za finansiranje 
projekata reciklaže otpada pod uslovima definisanim 
posebnim provedbenim propisima Fonda. 

Član 4. 
(Sredstva za projekte na nivou kantona) 

(1) Sredstva predviđena za ulaganje u projekte i aktivnosti 
upravljanja posebnim kategorijama otpada na nivou kantona 
iz člana 2. stav (2) ove uredbe, dodjeljuje Fond za zaštitu 
okoliša kantona ili kantonalno ministarstvo nadležno za 
okoliš putem javnog konkursa, a u skladu sa Zakonom i 
propisima donesenim na osnovu ovog zakona. 

(2) Sredstva su prvenstveno namijenjena za jačanje sistema 
odvojenog prikupljanja otpada i njegove reciklaže na nivou 
kantona i općina s konačnim ciljem uspostavljanja 
integralnog sistema upravljanja otpadom. 

Član 5. 
(Plan upravljanja otpadom operatera sistema) 

Plan upravljanja otpadom operatera sistema uređuje način 
obavljanja poslova u periodu od pet godina u skladu sa utvrđenom 
obavezom ispunjenja određenog cilja za sakupljanje i reciklažu 
otpada. 
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Član 6. 
(Ulaganje sredstava operatera sistema) 

Sredstva koja operater sistema ostvari kao dobit na kraju 
poslovne godine u obavezi je da uloži u: 

a) poboljšanje i unapređenje postojećeg sistema 
sakupljanja, transporta i povrata komponenti iz otpada, 

b) investicije u novu infrastrukturu i pogone za povrat 
komponenti iz otpada, 

c) edukativno-promotivne projekte usmjerene na dizanje 
svijesti građana o značaju sortiranja i reciklaže otpada. 

Član 7. 
(Izvještavanje o utrošku sredstava) 

(1) Fond je dužan dostaviti godišnji izvještaj o utrošku sredstava 
prikupljenih po osnovu naknada za posebne kategorije 
otpada Federalnom ministarstvu i Odboru za nadzor i 
kontrolu do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu 
uključujući i izvještaje iz stava (2) ovog člana. 

(2) Fond za zaštitu okoliša kantona ili kantonalno ministarstvo 
nadležno za okoliš dužno je da dostavi godišnji izvještaj 
Federalnom ministarstvu i Fondu o utrošku sredstava iz člana 
4. ove uredbe do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu. 

(3) Operater sistema je dužan dostavljati godišnji izvještaj o 
utrošku sredstava prikupljenih po osnovu naknada za 
posebne kategorije otpada Federalnom ministarstvu i 
Odboru za nadzor i kontrolu do 31.03. tekuće godine za 
prethodnu godinu. 

(4) Obaveza izvještavanja iz st.(1) i (2) i (3) ovog člana ne 
zastarijeva. 

Član 8. 
(Upravni nadzor) 

Upravni nadzor nad provođenjem ove uredbe vrši Federalni 
urbanističko-ekološki i tržišni inspektorat Federalne uprave za 
inspekcijske poslove. 

Član 9. 
(Kaznene odredbe) 

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 40.000,00 KM 
kaznit će se za prekršaj pravno lice ako ne dostavi 
Federalnom ministarstvu redovni godišnji izvještaj iz člana 
7. stav (3) ove uredbe, a u ponovljenom prekršaju novčanom 
kaznom u iznosu od 50.000,00 KM do 100.000,00 KM; 

(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana kaznit će se i odgovorno 
lice u pravnom licu novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 
5.000,00 KM, a u ponovljenom prekršaju novčanom kaznom 
u iznosu od 6.000,00 KM do 10.000,00 KM. 

Član 10. 
(Stupanje na snagu) 

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u "Službenom novinama Federacije BiH", a 
primjenjivat će se od 01.01.2023. godine. 

V. broj 1874/2022 
29. decembra 2022. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, s. r. 
 

2344 
Na temelju članka 68. stavak (1) Zakona o zaštiti okoliša 

("Službene novine Federacije BiH", broj 15/21), Vlada Federacije 
Bosne i Hercegovine na 345. sjednici, održanoj 29.12.2022. 
godine, donosi 

UREDBU 
O IZMJENAMA UREDBE O PROJEKTIMA ZA KOJE JE 

OBVEZNA PROCJENA UTICAJA NA OKOLIŠ I 
PROJEKTIMA ZA KOJE SE ODLUČUJE O POTREBI 

PROCJENE UTICAJA NA OKOLIŠ 

Član 1. 
U Uredbi o projektima za koje je obvezna procjena uticaja na 

okoliš i projektima za koje se odlučuje o potrebi procjene uticaja 
na okoliš ("Službene novine Federacije BiH", br. 51/21 i 33/22) (u 
daljem tekstu: Uredba), u Prilogu II. koji čini sastavni dio Uredbe, 
točka 3. Energetska industrija, u alineji h) riječi "sa više od 4 
vjetroagregata" brišu se. 

Član 2. 
U Prilogu III. koji čini sastavni dio Uredbe, na kraju tačke E 

u Prilozima, točka 3. mijenja se i glasi: 
"3. Ugovor о кoncesiji iii zemljišnoknjižni izvadak ili gdje 

je to odgovarajuće, kupoprodajni ugovor ili ugovor o 
zakupu ili ugovor o poklonu i slično ili Odluka o 
proglašenju javnog interesa ili neki drugi odgovarajući 
akt koji dokazuje pravo na upotrebu zemljišta ili 
objekta na kojem se nalazi planirani projekat." 

Točka 4. briše se. 
Dosadašnje toč. 5. do 9. postaju tač. 4. do 8. 

Član 3. 
(Stupanje na snagu) 

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

V. broj 1889/2022 
29. prosinca 2022. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, v. r. 
 

 
На основу члана 68. став (1) Закона о заштити околиша 

("Службене новине Федерације БиХ", број 15/21), Влада 
Федерације Босне и Херцеговине на 345. сједници, одржаној 
29.12.2022. године, доноси 

УРЕДБУ 
О ИЗМЈЕНАМА УРЕДБЕ О ПРОЈЕКТИМА ЗА КОЈЕ 

ЈЕ ОБАВЕЗНА ПРОЦЈЕНА УТИЦАЈА НА ОКОЛИШ И 
ПРОЈЕКТИМА ЗА КОЈЕ СЕ ОДЛУЧУЈЕ О ПОТРЕБИ 

ПРОЦЈЕНЕ УТИЦАЈА НА ОКОЛИШ 

Члан 1. 
У Уредби о пројектима за које је обавезна процјена 

утицаја на околиш и пројектима за које се одлучује о потреби 
процјене утицаја на околиш ("Службене новине Федерације 
БиХ", бр. 51/21 и 33/22) (у даљем тексту: Уредба), у Прилогу 
II који чини саставни дио Уредбе, тачка 3. Енергетска 
индустрија, у алинеји х) ријечи "са више од 4 вјетроагрегата" 
бришу се. 

Члан 2. 
У Прилогу III који чини саставни дио Уредбе, на крају 

тачке Е у Прилозима, тачка 3. мијења се и гласи: 
"3. Уговор о концесији иии земљишнокњижни 

извадак или гдје је то одговарајуће, купопродајни 
уговор или уговор о закупу или уговор о поклону и 
слично или Одлука о проглашењу јавног интереса 
или неки други одговарајући акт који доказује 
право на употребу земљишта или објекта на којем 
се налази планирани пројекат." 

  


