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УРЕДБУ 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ВРСТАМА 

НАКНАДА И КРИТЕРИЈИМА ЗА ОБРАЧУН 
НАКНАДА ЗА ЗАГАЂИВАЧЕ ЗРАКА 

Члан 1. 
У Уредби о врстама накнада и критеријима за обрачун 

накнада за загађиваче зрака ("Службене новине Федерације 
БиХ", број 66/11), у члану 2. иза алинеје 8. додаје се нова 
алинеја: 

"испуст/извор" у смислу ове уредбе јесте контролисано 
мјесто испуштања загађујућих материја у зрак. Једним 
испустом/извором се сматра једна или више димних цијеви 
из којих се полутанти испуштају у зрак, а које се налазе у 
заједничком димњаку, или које нису својом централном 
осовином међусобно удаљене више од 5 м, осим за велика 
постројења за сагоријевање гдје се извором сматра сваки 
блок појединачно без обзира на начин испуштања у 
атмосферу". 

Члан 2. 
У члану 4. ријечи: "а у надлежности су Федералног 

министарства околиша и туризма за издавање околинске 
дозволе, као и други загађивачи зрака из кантоналне 
надлежности уколико имају годишње емисије у количинама 
како је дефинирано чланом 8. ове Уредбе." замјењују се 
ријечима: "уколико имају годишње емисије у количинама 
како је дефинирано чланом 8. ове уредбе, а обавезници су 
исхођења околинске дозволе у надлежности Федералног 
министарства околиша и туризма, односно надлежног 
кантоналног министарства." 

Члан 3. 
У члану 5. став 2. мијења се и гласи: 
"За асфалтне базе и неконтролисане емисије из процеса 

сухе дестилације угља у коксним пећима примјењује се 
емисиони фактор, односно маса емитованих загађујућих 
материја одређује се према маси произведеног производа, 
тако да за асфалтне базе износи 0,01% чврстих честица 
(прашине) у односу на укупну годишњу производњу, а за 
неконтролисане емисије коксара износи 0,035% чврстих 
честица (прашине) у односу на укупну годишњу производњу 
кокса". 

Иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи: 
"У наведном емисионом фактору нису укључене 

емисије које настају на димњацима коксаре, односно у 
процесу загријавања коксних батерија, а које се посебно 
обрачунавају на основу резултата мјерења." 

Члан 4. 
У члану 6. ставу 3. иза ријечи "из асфалтних база" 

додају се ријечи "и коксара (за неконтролисане емисије)". 
У ставу 4. број "12/05" мијења се бројем "9/14", а ријечи 

"процијене и/или" се бришу. 
Иза става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 
"Обвезници који према Правилнику о мониторингу 

емисија загађујућих материја у зрак ("Службене новине 
Федерације БиХ", број 9/14) требају посједовати систем за 
континуирани мониторинг емисија, количине емисије 
израчунавају и извјештавају на основу резултата 
континуираног мониторинга." 

Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 6. и 7. 

Члан 5. 
У члану 9. у алинеји 2. број "0,5" замјењује се бројем 

"1,0". 

Члан 6. 
У члану 13. став 1. алинеја 1. иза ријечи "чланом 13" 

додају се ријечи: "Закона о заштити зрака ("Службене 
новине Федерације БиХ", бр. 33/03 и 04/10)". 

У ставу 1. алинеја 2. иза ријечи "чланом 12." додају се 
ријечи "ове уредбe". 

Члан 7. 
У члану 14. иза ријечи "емисија загађујућих материја" 

додају се ријечи: "у складу са Прилогом 2. Правилника о 
мониторингу емисија загађујућих материја у зрак 
("Службене новине Федерације БиХ", број 9/14)". 

Члан 8. 
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објаве у 

"Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 2349/2014 
30. децембра 2014. године 

Сарајево
Премијер 

Нермин Никшић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o Fondu za zaštitu 

okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03), Vlada 
Federacije Bosne i Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 
30.12.2014. godine, donosi 

UREDBU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VRSTAMA 
NAKNADA I KRITERIJIMA ZA OBRAČUN NAKNADA 

ZA ZAGAĐIVAČE ZRAKA 

Član 1. 
U Uredbi o vrstama naknada i kriterijima za obračun 

naknada za zagađivače zraka ("Službene novine Federacije BiH", 
broj 66/11), u članu 2. iza alineje 8. dodaje se nova alineja: 

"ispust/izvor" u smislu ove uredbe jeste kontrolisano mjesto 
ispuštanja zagađujućih materija u zrak. Jednim ispustom/izvorom 
se smatra jedna ili više dimnih cijevi iz kojih se polutanti 
ispuštaju u zrak, a koje se nalaze u zajedničkom dimnjaku, ili 
koje nisu svojom centralnom osovinom međusobno udaljene više 
od 5 m, osim za velika postrojenja za sagorijevanje gdje se 
izvorom smatra svaki blok pojedinačno bez obzira na način 
ispuštanja u atmosferu". 

Član 2. 
U članu 4. riječi: "a u nadležnosti su Federalnog 

ministarstva okoliša i turizma za izdavanje okolinske dozvole, 
kao i drugi zagađivači zraka iz kantonalne nadležnosti ukoliko 
imaju godišnje emisije u količinama kako je definirano članom 8. 
ove Uredbe." zamjenjuju se riječima: "ukoliko imaju godišnje 
emisije u količinama kako je definirano članom 8. ove uredbe, a 
obaveznici su ishođenja okolinske dozvole u nadležnosti 
Federalnog ministarstva okoliša i turizma, odnosno nadležnog 
kantonalnog ministarstva." 

Član 3. 
U članu 5. stav 2. mijenja se i glasi: 
"Za asfaltne baze i nekontrolisane emisije iz procesa suhe 

destilacije uglja u koksnim pećima primjenjuje se emisioni faktor, 
odnosno masa emitovanih zagađujućih materija određuje se 
prema masi proizvedenog proizvoda, tako da za asfaltne baze 
iznosi 0,01% čvrstih čestica (prašine) u odnosu na ukupnu 
godišnju proizvodnju, a za nekontrolisane emisije koksara iznosi 
0,035% čvrstih čestica (prašine) u odnosu na ukupnu godišnju 
proizvodnju koksa". 
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Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: 
"U navednom emisionom faktoru nisu uključene emisije 

koje nastaju na dimnjacima koksare, odnosno u procesu 
zagrijavanja koksnih baterija, a koje se posebno obračunavaju na 
osnovu rezultata mjerenja." 

Član 4. 
U članu 6. stavu 3. iza riječi "iz asfaltnih baza" dodaju se 

riječi "i koksara (za nekontrolisane emisije)". 
U stavu 4. broj "12/05" mijenja se brojem "9/14", a riječi 

"procijene i/ili" se brišu. 
Iza stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi: 
"Obveznici koji prema Pravilniku o monitoringu emisija 

zagađujućih materija u zrak ("Službene novine Federacije BiH", 
broj 9/14) trebaju posjedovati sistem za kontinuirani monitoring 
emisija, količine emisije izračunavaju i izvještavaju na osnovu 
rezultata kontinuiranog monitoringa." 

Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7. 

Član 5. 
U članu 9. u alineji 2. broj "0,5" zamjenjuje se brojem 

"1,0". 

Član 6. 
U članu 13. stav 1. alineja 1. iza riječi "članom 13" dodaju 

se riječi: "Zakona o zaštiti zraka ("Službene novine Federacije 
BiH", br. 33/03 i 04/10)". 

U stavu 1. alineja 2. iza riječi "članom 12." dodaju se riječi 
"ove uredbe". 

Član 7. 
U članu 14. iza riječi "emisija zagađujućih materija" dodaju 

se riječi: "u skladu sa Prilogom 2. Pravilnika o monitoringu 
emisija zagađujućih materija u zrak ("Službene novine Federacije 
BiH", broj 9/14)". 

Član 8. 
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 2349/2014 
30. decembra 2014. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Nermin Nikšić, s. r.
 

2895 
Na temelju članka 61. stavak 1. Zakona o proračunima u 

Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije 
BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14) i članka 11. st. 1. i 2. Zakona o 
izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. 
godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 99/13, 31/14, 
45/14 i 66/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 146. 
sjednici, održanoj 30.12.2014. godine, donosi 

ODLUKU 
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ 

"TEKUĆE PRIČUVE VLADE FEDERACIJE" 
PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 

ZA 2014. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU 
OBRAZOVANJA I ZNANOSTI 

I. 
Iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije 

Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 99/13, 45/14 i 66/14) odobrava se izdvajanje 
sredstava Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti, 
razdjel 54, glava 5401, u iznosu od 5.000,00 KM, na na ime 
jednokratne financijske podrške funkcionisanju Helsinškog 
komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini", na ekonomski 
kod: 

- 6141 - "Tekući transferi drugim razinama vlasti - 
Transfer za financiranje obrazovanja". 

II. 
Sredstva iz točke I. ove odluke izdvajaju se s razdjela 12, 

glava 1201, pozicija 6000 - "Tekuća pričuva Vlade Federacije" 
Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu. 

III. 
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministar-

stvo financija/Federalno ministarstvo finansija i Federalno 
ministarstvo obrazovanja i znanosti, svako u okviru svoje 
nadležnosti. 

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

u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V broj 2333/2014 
30. prosinca 2014. godine 

Sarajevo
Premijer 

Nermin Nikšić, v. r.
 

 
На основу члана 61. став 1. Закона о буџетима у 

Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине 
Федерације БиХ", бр. 102/13, 9/14 и 13/14) и члана 11. ст. 1. и 
2. Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине за 2014. годину ("Службене новине Федерације 
БиХ", бр. 99/13, 31/14, 45/14 и 66/14), Влада Федерације 
Босне и Херцеговине, на 146. сједници, одржаној 
30.12.02014. године, доноси 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА ИЗ 

"ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ" БУЏЕТА 
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2014. 

ГОДИНУ ФЕДЕРАЛНОМ МИНИСТАРСТВУ 
ОБРАЗОВАЊА И НАУКЕ 

I 
Из "Текуће резерве Владе Федерације" Буџета Федера-

ције Босне и Херцеговине за 2014. годину ("Службене 
новине Федерације БиХ", бр. 99/13, 45/14 и 66/14) одобрава 
се издвајање средстава Федералном министарству 
образовања и науке, раздјел 54, глава 5401, у износу од 
5.000,00 КМ, на име једнократне финансијске подршке 
функционисању Хелсиншког комитета за људска права у 
Босни и Херцеговини, на економски код: 

- 6141 - "Текући трансфери другим нивоима власти 
- Трансфер за финансирање образовања". 

II 
Средства из тачке I ове одлуке издвајају се са раздјела 

12, глава 1201, позиција 6000 - "Текућа резерва Владе 
Федерације" Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 
2014. годину. 

III 
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално 

министарство финансија/Федерално министарство финан-
ција и Федерално министарство образовања и науке, свако у 
оквиру своје надлежности. 

IV 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 2333/2014 
30. децембра 2014. године 

Сарајево
Премијер 

Нермин Никшић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 61. stav 1. Zakona o budžetima u 

Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije 
BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14) i člana 11. st. 1. i 2. Zakona o 


