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цјелини. Утврђено је, како се то наводи у прецизираном 
захтјеву, да је област туризма у надлежности локалне зајед-
нице, а не Федерације и кантона, те да закон из ове области 
није донијела Скупштина Средњобосанског кантона. 

С обзиром на утврђено чињенично стање, Уставни суд 
Федерације пошао је од одредби Устава Федерације Босне и 
Херцеговине и то члана VI.2.(1), којим је прописано да се у 
општинама остварује локална самоуправа, а чланом VII.3. да 
међународни уговори и други споразуми који су на снази у 
Босни и Херцеговини, као и општа правила међународног 
права, чине дио законодавства Федерације Босне и Херцего-
вине. Европска повеља о локалној самоуправи, као акт међу-
народног права, ратификована је 1994. године, када је и сту-
пила на снагу и од тада су њезине одредбе постале саставни 
дио законодавства Федерације Босне и Херцеговине. 
Парламент Федерације Босне и Херцеговине донио је Закон 
о принципима локалне самоуправе у Федерацији Босне и 
Херцеговине, који је ступио на снагу 7.9.2006. године. 
Чланом 58. став 2. поменутог Закона прописано је, да ће 
Федерација Босне и Херцеговине и кантони усагласити своје 
законе са овим законом, те извршити пријенос послова и 
надлежности, као и одговорности додијељених јединицама 
локалне самоуправе у року од 6 мјесеци од дана његовог 
ступања на снагу, а ставом 4. да ступањем на снагу овога 
закона, престају важити одредбе кантоналних закона о 
локалној самоуправи и одредбе статута јединица локалне 
самоуправе које су у супротности са одредбама овога закона. 
Исто тако је прописано, да члан 59. регулише пријенос 
послова и надлежности додијељених овим законом, као и да 
ће одговорност јединица локалне самоуправе за њихово 
вршење, почети истодобно са пријеносом средстава 
потребних за њихово обављање. 

Приликом одлучивања у овом предмету, Уставни суд 
Федерације се није упуштао у анализу оспорених Закона које 
је, као примјере повреде права на локалну самоуправу, навео 
подносилац захтјева. Уставни суд Федерације је, у складу са 
захтјевом подносиоца, цијенио искључиво обавезе које 
произилазе за кантоне у складу са чланом 58 став 2. и чланом 
59. Закона о принципима локалне самоуправе у Федерацији 
Босне и Херцеговине. Обавезе које произилазе из поменутих 
одредаба подразумијевају, да су кантони дужни усагласити 
своје законе у прописаним роковима са поменутим Законом, 
извршити пријенос послова и надлежности на јединице 
локалне самоуправе, те извршити пријенос финансијских 
средстава за њихово обављање. Анализирајући наводе 
подносиоца захтјева, наводе одговора на захтјев, релевантне 
уставне и законске одредбе те уставносудску праксу овог 
Суда, утврђено је да Средњобосански кантон у законском 
року није поступио по наведеним одредбама Закона, те је 
Уставни суд Федерације утврдио да је својим нечињењем, 
односно неизвршавањем законом утврђених обавеза, 
повриједио право на локалну самоуправу Општине Крешево. 

Из свих наведених разлога Уставни суд Федерације је 
одлучио као у изреци ове пресуде. 

Ову пресуду Уставни суд Федерације донио је 
једногласно у саставу: др сц. Ката Сењак, предсједница 
Суда, Сеад Бахтијаревић, Весна Будимир, Мирјана 
Чучковић, Домин Малбашић, Александра Мартиновић и 
проф. др Един Муминовић, судије Суда. 

Број У-9/14 
10. септембра 2014. године 

Сарајево 

Предсједница
Уставног суда Федерације 
Босне и Херцеговине 
Др sc Ката Сењак, с. р.

 

FEDERALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI 

2674 
Na osnovu člana 70. stav 2. Zakona o organizaciji organa 

uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 35/05), a u skladu sa člankom 8. stavak 1. 
Smjernice za izradu i provođenje plana integriteta broj 03-50-
536-1/13 od 31.12.2013. godine, direktor Federalne direkcije 
robnih rezervi donosi 

RJEŠENJE 
O IZMJENI RJEŠENJA O FORMIRANJU RADNE 

GRUPE ZA IZRADU PLANA INTEGRITETA 

Mijenja se Rješenje o formiranju radne grupe za izradu 
Plana integriteta broj: 01-49-2- 1147/14 od 31.10.2014. godine, 
na način da se umjesto Mrnjavac Tee, stručnog savjetnika za 
pravne poslove, trećeg člana radne grupe, imenuje Edin Fatić, 
stručni saradnik za finansijsko poslovanje u Odjeljenju za 
finansije i računovodstvo Federalne direkcije robnih rezervi. 

Broj 01-49-2-1147-7/14 
05. decembra/prosinca 

2014. godine 
Sarajevo

Direktor 
Tončo Bavrka, s. r.

 
(Sl-1341/14-F) 

REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U 
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - 

FERK 

2675 
Na osnovu člana 22. tačka 11) Zakona o električnoj energiji 

u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije 
BiH", broj 66/13), člana 25. stav (8) Zakona o korištenju 
obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 70/13 i 5/14), člana 11. stav (1) 
tačka k) i člana 23. stav (1) i stav (2) Statuta Regulatorne 
komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine 
("Službene novine Federacije BiH", broj 24/14), člana 32. stav 
(1) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju u 
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije 
BiH", broj 29/14) i člana 7. Pravilnika o metodologiji za 
utvrđivanje referentne cijene električne energije ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 50/14), Regulatorna komisija za 
energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je na XX 
redovnoj sjednici, održanoj u Mostaru 08.12.2014. godine, 
usvojila 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O METODOLOGIJI ZA 
UTVRĐIVANJE REFERENTNE CIJENE ELEKTRIČNE 

ENERGIJE 

Član 1. 
(1) U Pravilniku o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene 

električne energije ("Službene novine Federacije BiH", broj 
50/14) u članu 3. stav (1) iza riječi "u periodu od" dodaje se 
riječ "prethodnih". 

(2) U članu 3. stav (4) mijenja se i glasi: 
"(4) Referentnu cijenu električne energije utvrđuje FERK 

prilikom donošenja odluke o izračunu garantovanih 
otkupnih cijena električne energije iz postrojenja za 
korištenje obnovljivih izvora energije i efikasne 
kogeneracije.". 

(3) U članu 3. stav (5) se briše. 

Član 2. 
Član 4. se briše. 
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Član 3. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 01-07-942-02/14 
08. decembra 2014. godine 

Mostar 
Predsjednica FERK-a 

Đulizara Hadžimustafić, s. r.
 

 
Na temelju članka 22. točka 11) Zakona o električnoj 

energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 66/13), članka 25. stavak (8) Zakona o 
korištenju obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije 
("Službene novine Federacije BiH", broj 70/13 i 5/14), članka 11. 
stavak (1) točka k) i članka 23. stavak (1) i stavak (2) Statuta 
Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 24/14), 
članka 32. stavak (1) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za 
energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 29/14) i članka 7. Pravilnika o metodologiji 
za utvrđivanje referentne cijene električne energije ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 50/14), Regulatorna komisija za 
energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je na XX. 
redovitoj sjednici, održanoj u Mostaru 8.12.2014. godine, 
usvojila 

PRAVILNIK 
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O METODOLOGIJI ZA 
UTVRĐIVANJE REFERENTNE CIJENE ELEKTRIČNE 

ENERGIJE 

Članak 1. 
(1) U Pravilniku o metodologiji za utvrđivanje referentne cijene 

električne energije ("Službene novine Federacije BiH", broj 
50/14) u članku 3. stavak (1) iza riječi "u razdoblju od" 
dodaje se riječ "prethodnih". 

(2) U članku 3. stavak (4) mijenja se i glasi: 
"(4) Referentnu cijenu električne energije utvrđuje FERK 

prilikom donošenja odluke o izračunu zajamčenih otkupnih 
cijena električne energije iz postrojenja za korištenje 
obnovljivih izvora energije i učinkovite kogeneracije.". 

(3) U članku 3. stavak (5) se briše. 

Članak 2. 
Članak 4. se briše. 

Članak 3. 
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

Broj 01-07-942-02/14 
8. prosinca 2014. godine 

Mostar 
Predsjednica FERK-a 

Đulizara Hadžimustafić, v. r.
 

 
На основу члана 22. тачка 11) Закона о електричној 

енергији у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене 
новине Федерације БиХ", број 66/13), члана 25. став (8) 
Закона о кориштењу обновљивих извора енергије и ефикасне 
когенерације ("Службене новине Федерације БиХ", број 
70/13 и 5/14), члана 11. став (1) тачка к) и члана 23. став (1) и 
став (2) Статута Регулаторне комисије за енергију у 
Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине 
Федерације БиХ", број 24/14), члана 32. став (1) Пословника 
о раду Регулаторне комисије за енергију у Федерацији Босне 
и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број 
29/14) и члана 7. Правилника о методологији за утврђивање 
референтне цијене електричне енергије ("Службене новине 
Федерације БиХ", број 50/14), Регулаторна комисија за 
енергију у Федерацији Босне и Херцеговине - ФЕРК је на 

XX редовној сједници, одржаној у Мостару 08.12.2014. 
године, усвојила 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О МЕТОДОЛОГИЈИ 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕФЕРЕНТНЕ ЦИЈЕНЕ 
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Члан 1. 
(1) У Правилнику о методологији за утврђивање 

референтне цијене електричне енергије ("Службене 
новине Федерације БиХ" број 50/14) у члану 3. став (1) 
иза ријечи "у периоду од" додаје се ријеч "претходних". 

(2) У члану 3. став (4) мијења се и гласи: 
"(4) Референтну цијену електричне енергије утврђује ФЕРК 

приликом доношења одлуке о израчуну гарантованих 
откупних цијена електричне енергије из постројења за 
кориштење обновљивих извора енергије и ефикасне 
когенерације.". 

(3) У члану 3. став (5) се брише. 

Члан 2. 
Члан 4. се брише. 

Члан 3. 
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

Број 01-07-942-02/14 
08. децембра 2014. године 

Мостар
Предсједница ФЕРК-а 

Ђулизара Хаџимустафић, с. р.
(Sl-1346/14-F) 

 

USTAVNI SUD 
BOSNE I HERCEGOVINE 

2676 
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u plenarnom sazivu, u 

predmetu broj AP 220/11, rješavajući apelaciju Đorđa Ždrale i 
apelaciju Spomenke Ždrale i Dragiše Jokića, na osnovu člana 
VI/3.b) Ustava Bosne i Hercegovine, člana 18. stav 3. alineja h), 
člana 57. stav 2. tačka b), člana 59. st. 1. i 3. Pravila Ustavnog 
suda Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik Bosne i 
Hercegovine" br. 22/14 i 57/14), u sastavu: 

Valerija Galić, predsjednica 
Tudor Pantiru, potpredsjednik 
Miodrag Simović, potpredsjednik 
Seada Palavrić, potpredsjednica 
Mato Tadić, sudija 
Constance Grewe, sutkinja 
Mirsad Ćeman, sudija 
Margarita Caca-Nikolovska, sutkinja 
Zlatko M. Knežević, sudija 
na sjednici održanoj 25. septembra 2014. godine donio je 

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU1 
Odbija se kao neosnovana apelacija Đorđa Ždrale 

podnesena protiv presuda Suda Bosne i Hercegovine br. X-KŽ-
08/540-1 od 14. oktobra 2010. godine i X-K-08/540-1 od 16. 
aprila 2010. godine. 

Odbija se kao neosnovana apelacija Spomenke Ždrale i 
Dragiše Jokića podnesena zbog njihovog tretmana u KPZ-u 
Foča, u odnosu na pravo iz člana II/3.b) Ustava Bosne i 
Hercegovine i člana 3. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i osnovnih sloboda. 

Odbija se kao neosnovana apelacija Đorđa Ždrale, 
Spomenke Ždrale i Dragiše Jokića podnesena zbog njihovog 

                                                                 
1 Odluka objavljena u "Službenom glasniku BiH", broj 93/14 


