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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 16a. Zakona o električnoj 
energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 66/13, 94/15, 54/19 i 1/22), Vlada Federacije 
Bosne i Hercegovine na 237. hitnoj sjednici, održanoj 07.01.2022. 
godine, donosi 

ODLUKU 
O OGRANIĈAVANJU POVEĆANJA CIJENA 

SNABDIJEVANJA ELEKTRIĈNOM ENERGIJOM 

I. 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ograničava tokom 

2022. godine povećanje cijena snabdijevanja električnom 
energijom za kvalifikovanog kupca do 20% maksimalno u odnosu 
na prethodnu godinu, pri čemu se isto odnosi za ugovore sa 
godišnjim trajanjem ili duže. 

II. 
Zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i 

industrije da tri mjeseca od stupanja na snagu ove odluke napravi 
analizu efekata primjene ove odluke, te eventualno predloži neke 
korekcije i dostavi Vladi Federacije BiH kako bi isto bilo upućeno 
Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na raspravu i 
izjašnjavanje ili po potrebi i ranije. 

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

u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 3/2022 
07. januara 2022. 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) i članka 16a. Zakona o električnoj 
energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 66/13, 94/15, 54/19 i 1/22), Vlada Federacije 
Bosne i Hercegovine na 237. žurnoj sjednici, održanoj 07.01.2022. 
godine, donosi 

ODLUKU 
O OGRANIĈAVANJU POVEĆANJA CIJENA 

SNABDIJEVANJA ELEKTRIĈNOM ENERGIJOM 

I. 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ograničava tokom 

2022. godine povećanje cijena snabdijevanja električnom 
energijom za kvalificiranog kupca do 20% maksimalno u odnosu 
na prethodnu godinu, pri čemu se isto odnosi za ugovore s 
godišnjim trajanjem ili dulje. 

II. 
Zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i 

industrije da tri mjeseca od stupanja na snagu ove odluke napravi 
analizu efekata primjene ove odluke, te eventualno predloži neke 
korekcije i dostavi Vladi Federacije BiH kako bi isto bilo upućeno 
Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine na raspravu i 
izjašnjavanje ili po potrebi i ranije. 

III. 
Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja i objavit će 

se u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 3/2022 
07. siječnja 2022. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, v. r. 
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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 4. став (1) 
Уредбе о подстицању производње електричне енергије из 
обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације и 
одређивању накнада за подстицање ("Службене новине 
Федерације БиХ", број: 48/14), на приједлог Федералног 
министарства енергије, рударства и индустрије, Влада 
Федерације Босне и Херцеговине, на 238. хитној сједници, 
одржаној 10.01.2022. године, доноси 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ПОТРЕБНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ 

ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И ЈЕДИНИЧНОГ ИЗНОСА 
НАКНАДЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОИЕиЕК ЗА 2022. 
ГОДИНУ 

I 
Овом одлуком утврђују се укупни износ средстава, 

односно потребни износ накнаде за подстицање производње 
из обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације у 
2022. години (НП2022) и јединични износ накнаде за 
подстицање производње електричне енергије из ОИЕиЕК 
(ЈН2022) за 2022. годину у складу са одредбама Уредбе о 
подстицању производње електричне енергије из обновљивих 
извора енергије и ефикасне когенерације и одређивању 
накнада за подстицање ("Службене новине Федерације БиХ", 
број 48/14), Одлуке о давању сагласности на гарантоване 
откупне цијене електричне енергије из постројења за 
кориштење обновљивих извора енергије и ефикасне 
когенерације ("Службене новине Федерације БиХ", број 
61/20), Одлуке Регулаторне комисије за енергију у 
Федерацији Босне и Херцеговине о референтној цијени 
електричне енергије ("Службене новине Федерације БиХ", 
број 47/20), Одлуке Регулаторне комисије за енергију у 
Федерацији Босне и Херцеговине о референтној цијени 
електричне енергије ("Службене новине Федерације БиХ", 
број 93/21). 

II 
(1) Укупни износ средстава, односно потребни износ 

накнаде за подстицање производње из обновљивих 
извора енергије и ефикасне когенерације у 2022. години 
(НП2022) утврђује се у висини од 25.273.102,00 КМ. 

(2) Јединични износ накнаде за подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора енергије и 
ефикасне когенерације (ЈН2022) за 2022. годину утврђује 
се у висини од 0,0042 КМ/кWh, без обрачунатог пореза 
на додатну вриједност (ПДВ). 

III 
Накнаду за подстицање производње из обновљивих 

извора енергије и ефикасне когенерације (Нкк), која 
представља производ јединичне накнаде (ЈН) и укупно 
обрачунате потрошње активне електричне енергије (Eкк) у 
кWh, плаћају сви крајњи купци електричне енергије у 
Федерацији Босне и Херцеговине и иста се исказује као 
посебна ставка на рачуну за електричну енергију. 

IV 
Снабдјевач крајњег купца ће, у рачуну који се доставља 

крајњем купцу по основу испоручене и продате електричне 
енергије, као посебну ставку назначити јединични износ и 
износ укупне накнаде за подстицање. 


