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V. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 353/2021 
25. veljače 2021. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
 

388 
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 у вези с чланом 2. 
став (2) Закона о кориштењу обновљивих извора енергије и 
ефикасне когенерације ("Службене новине Федерације БиХ", 
бр. 70/13 и 5/14), на приједлог Федералног министарства 

енергије, рударства и индустрије, Влада Федерације Босне и 
Херцеговине, на 257. сједници, одржаној 25.02.2021. године, 
доноси 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ОБАВЕЗУЈУЋИХ ЦИЉЕВА ЗА 

КОРИШТЕЊЕ ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ У 
ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

I 
Овом одлуком утврђују се обавезујући циљеви за 

кориштење обновљивих извора енергије у Федерацији Босне 
и Херцеговине, који представљају континуитет утврђених 
обавезујућих циљева из Акционог плана за кориштење 
обновљивих извора енергије у Федерацији Босне и 
Херцеговине (АПОЕФ). 

 
II 

Обавезујући циљеви за кориштење обновљивих извора енергије у Федерацији Босне и Херцеговине износе: 

  
ХИДРОЕНЕРГИЈА 

СОЛАРНА ЕНЕРГИЈА ЕНЕРГИЈА ВЈЕТРА 
ЕНЕРГИЈА ИЗ БИОМАСЕ 

ДО 1 МW Средње од 1- 10 МW Укупно 
Чврста биомаса Биогас Укупно

MW 35 90 125 25,50 230 9,23 1,20 10,43 
GWh 144 369 513 38,3 575 60,00 9,60 69,60 

 

III 
У обавезујуће циљеве за кориштење обновљивих извора 

енергије у Федерацији Босне и Херцеговине из тачке II ове 
одлуке садржане су динамичке квоте привилегованих 
производача са којима Оператор за ОИЕиЕК има потписан 
важећи уговор. 

IV 
Обавезујући циљеви за кориштење обновљивих извора 

енергије у Федерацији Босне и Херцеговине из тачке II ове 
одлуке се примјењују до доношења планског документа 
којим ће бити утврђени обавезујући циљеви за кориштење 
обновљивих извора енергије у Федерацији Босне и 
Херцеговине до 2030. године, у складу са обавезама 
проистеклим из Уговора о оснивању Енергетске заједнице. 

V 
Квалификовани производачи који нису стекли статус 

привилегованог произвођача, квалификовани произвођачи 
којима је истекао статус привилегованог произвођача, те 
постројења из обновљивих извора енергије у пробном раду 
имају право на откуп произведене електричне енергије по 
референтној цијени, уколико је њихова производња уврштена 
у обавезујуће циљеве утврђене тачком II ове одлуке. 

VI 
Сви купци и снабдјевачи електричне енергије у 

Федерацији Босне и Херцеговине су обавезни да, у складу са 
тачком IV ове одлуке и актима Регулаторне комисије за 
енергију у Федерацији Босне и Херцеговине, откупљују од 
квалификованих производача сву произведену електричну 
енергију по референтној цијени, а до успостављања тржишта 
ОIЕ и испуњавања квота које се односе на обавезујуће 
циљеве тачке II ове одлуке. 

VII 
Оператор за ОИЕиЕК, у складу са овом одлуком, 

закључује уговор о откупу електричне енергије по 
референтној цијени и врши откуп укупне електричне енергије 
произведене из постројења квалификованих произвођача и 
произвођача у пробном раду. 

VIII 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 354/2021 
25. фебруара 2021. 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 u vezi sa članom 2. stav (2) 
Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne 
kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/13 i 5/14), 
na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i 
industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 257. sjednici, 
održanoj 25.02.2021. godine, donosi 

ODLUKU 
O UTVRĐIVANJU OBAVEZUJUĆIH CILJEVA ZA 

KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U 
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

I. 
Ovom odlukom utvrđuju se obavezujući ciljevi za korištenje 

obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji 
predstavljaju kontinuitet utvrđenih obavezujućih ciljeva iz 
Akcionog plana za korištenje obnovljivih izvora energije u 
Federaciji Bosne i Hercegovine (APOEF). 

 
II. 

Obavezujući ciljevi za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine iznose: 
 

  
HIDROENERGIJA 

SOLARNA 
ENERGIJA 

ENERGIJA VJETRA 
ENERGIJA IZ BIOMASE 

do 1 MW Srednje od 1- 10 MW Ukupno 
Čvrsta biomasa Biogas Ukupno 

MW 35 90 125 25,50 230 9,23 1,20 10,43 
GWh 144 369 513 38,3 575 60,00 9,60 69,60 
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III. 
U obavezujuće ciljeve za korištenje obnovljivih izvora 

energije u Federaciji Bosne i Hercegovine iz tačke II. ove odluke 
sadržane su dinamičke kvote privilegovanih proizvođača sa 
kojima Operator za OIEiEK ima potpisan važeći ugovor. 

IV. 
Obvezujući ciljevi za korištenje obnovljivih izvora energije 

u Federaciji Bosne i Hercegovine iz tačke II. ove odluke se 
primjenjuju do donošenja planskog dokumenta kojim će biti 
utvrđeni obavezujući ciljevi za korištenje obnovljivih izvora 
energije u Federaciji Bosne i Hercegovine do 2030. godine, u 
skladu sa obavezama proisteklim iz Ugovora o osnivanju 
Energetske zajednice. 

V. 
Kvalifikovani proizvođači koji nisu stekli status 

privilegovanog proizvođača, kvalifikovani proizvođači kojima je 
istekao status privilegovanog proizvođača, te postrojenja iz 
obnovljivih izvora energije u probnom radu imaju pravo na otkup 
proizvedene električne energije po referentnoj cijeni, ukoliko je 
njihova proizvodnja uvrštena u obavezujuće ciljeve utvrđene 
tačkom II. ove odluke. 

VI. 
Svi kupci i snabdjevači električne energije u Federaciji 

Bosne i Hercegovine su obvezni da, u skladu sa tačkom IV. ove 
odluke i aktima Regulatorne komisije za energiju u Federaciji 
Bosne i Hercegovine, otkupljuju od kvalifikovanih proizvođača 
svu proizvedenu električnu energiju po referentnoj cijeni, a do 
uspostavljanja tržišta OIE i ispunjavanja kvota koje se odnose na 
obavezujuće ciljeve tačke II. ove odluke. 

VII. 
Operator za OIEiEK, u skladu sa ovom odlukom, zaključuje 

ugovor o otkupu električne energije po referentnoj cijeni i vrši 

otkup ukupne električne energije proizvedene iz postrojenja 
kvalifikovanih proizvođača i proizvođača u probnom radu. 

VIII. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 354/2021 
25. februara 2021. 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 u svezi s člankom 2. stavak (2) 
Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite 
kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", br. 70/13 i 5/14), 
na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i 
industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 257. sjednici, 
održanoj 25.02.2021. godine, donosi 

ODLUKU 
O UTVRĐIVANJU OBVEZUJUĆIH CILJEVA ZA 

KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U 
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

I. 
Ovom odlukom utvrđuju se obvezujući ciljevi za korištenje 

obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji 
predstavljaju kontinuitet utvrđenih obvezujućih ciljeva iz 
Akcionog plana za korištenje obnovljivih izvora energije u 
Federaciji Bosne i Hercegovine (APOEF). 

 
II. 

Obavezujući ciljevi za korištenje obnovljivih izvora energije u Federaciji Bosne i Hercegovine iznose: 

 

HIDROENERGIJA 
SOLARNA 
ENERGIJA 

ENERGIJA 
VJETRA 

ENERGIJA IZ BIOMASE 
do 1 MW 

Srednje od 1- 10 
MW 

Ukupno 
Čvrsta biomasa Biogas Ukupno 

MW 35 90 125 25,50 230 9,23 1,20 10,43 
GWh 144 369 513 38,3 575 60,00 9,60 69,60 

 

III. 
U obavezujuće ciljeve za korištenje obnovljivih izvora 

energije u Federaciji Bosne i Hercegovine iz točke II. ove odluke 
sadržane su dinamičke kvote privilegovanih proizvođača sa 
kojima Operator za OIEiEK ima potpisan važeći ugovor. 

IV. 
Obavezujući ciljevi za korištenje obnovljivih izvora energije 

u Federaciji Bosne i Hercegovine iz točke II. ove odluke se 
primjenjuju do donošenja planskog dokumenta kojim će biti 
utvrđeni obvezujući ciljevi za korištenje obnovljivih izvora 
energije u Federaciji Bosne i Hercegovine do 2030. godine, 
sukladno obvezama proisteklim iz Ugovora o osnivanju 
Energetske zajednice. 

V. 
Kvalifikovani proizvođači koji nisu stekli status 

privilegovanog proizvođača, kvalifikovani proizvođači kojima je 
istekao status privilegovanog proizvođača, te postrojenja iz 
obnovljivih izvora energije u probnom radu imaju pravo na otkup 
proizvedene električne energije po referentnoj cijeni, ukoliko je 
njihova proizvodnja uvrštena u obvezujuće ciljeve utvrđene 
točkom II. ove odluke. 

VI. 
Svi kupci i snabdjevači električne energije u Federaciji 

Bosne i Hercegovine su obavezni da, sukladno točki IV. ove 
odluke i aktima Regulatorne komisije za energiju u Federaciji 
Bosne i Hercegovine, otkupljuju od kvalifikovanih proizvođača 
svu proizvedenu električnu energiju po referentnoj cijeni, a do 
uspostavljanja tržišta OIE i ispunjavanja kvota koje se odnose na 
obvezujuće ciljeve točke II. ove odluke. 

VII. 
Operator za OIEiEK, sukladno ovoj odluci, zaključuje 

ugovor o otkupu električne energije po referentnoj cijeni i vrši 
otkup ukupne električne energije proizvedene iz postrojenja 
kvalifikovanih proizvođača i proizvođača u probnom radu. 

VIII. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 354/2021 
25. veljače 2021. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
 


