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Р. бр Име и презиме 
Врста 

погона 

Емисија 

CO2 g/km 

Износ 

субвенције/КМ 

1 Нејра Мулахасановић "plug-in" 23 5.000,00 

2 Сандра Пожегић "full hybrid" 110 5.000,00 

3 Самир Бродовић "full hybrid" 106 5.000,00 

4 Наташа Лога Андријић "full hybrid" 92 5.000,00 

5 Наима Ефендић "full hybrid" 126 5.000,00 

6 Жељка Бонтус "full hybrid" 119 5.000,00 

7 Сеђида Al-Tawil "plug-in" 22 5.000,00 

8 Мирсад Ћосић električni 0 10.000,00 

9 Вилдана Плех "full hybrid" 87 5.000,00 

10 Рафет Бошњак električni 0 10.000,00 

11 Махир Соколија električni 0 10.000,00 

12 Дијана Арапчић "plug-in"  36 5.000,00 

13 Земира Касумовић "full hybrid" 125 5.000,00 

14 Суад Керановић "full hybrid" 128 5.000,00 

15 Ведад Парла "plug-in" 43 5.000,00 

16 Џафић Сеад "plug-in" 30 5.000,00 

17 Енес Буњо električni 0 10.000,00 

18 Амела Симсек "full hybrid" 120 5.000,00 

19 Дејан Пеко "full hybrid" 114 5.000,00 

20 Есад Велић "full hybrid" 126 5.000,00 

21 Алија Пандур električni 0 10.000,00 

22 Јасмина Перић "full hybrid" 114 5.000,00 

23 Злата Хашимбеговић "full hybrid" 127 5.000,00 

24 Јандрија Ракита "full hybrid" 127 5.000,00 

25 Индира Ефендић "full hybrid" 106 5.000,00 

26 Аднан Мехић "full hybrid" 112 5.000,00 

27 Дамир Карахоџић "full hybrid" 120 5.000,00 

28 Дарио Крталић "full hybrid" 84 5.000,00 

29 Томислав Сушац "full hybrid" 121 5.000,00 

30 Емина Миџић "full hybrid" 114 5.000,00 

31 Зелија Ашими "full hybrid" 127 5.000,00 

32 Дина Шамић - Мусемић "plug-in" 120 5.000,00 

УКУПНО 185.000,00 

III 
Средства из тачке I ове одлуке исплатит ће се из 

средстава Федералног министарства енергије, рударства и 
индустрије утврђених у раздјелу 17. Буџета Федерације Босне 
и Херцеговине за 2022. годину, економски код 6142 - Текући 
трансфери појединцима - Потицаји појединцима при 
куповини електричних аутомобила. 

IV 
Федерално министарство енергије, рударства и инду-

стрије ће са корисницима финансијског потицаја склопити 
уговоре о додјели потицаја, са дефинисаним правима и 
обавезама уговорних страна. Корисницима који закључе 
уговор са Федералним министарством енергије, рударства и 
индустрије, средства ће се уплатити на рачун корисника. 

V 
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално мини-

старство енергије, рударства и индустрије и Федерално мини-
старство финансија - Федерално министарство финанција, 
свако у оквиру своје надлежности. 

VI 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1829/2022 
22. децембра 2022. године 

Сарајево 
Премијер 

Фадил Новалић, с. р. 
 

2313 
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 4. stav (1) Uredbe o 
podsticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora 
energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za 
podsticanje ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14), na 
prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 344. sjednici, održanoj 
22.12.2022. godine, donosi 

ODLUKU 
O UTVRĐIVANJU POTREBNOG IZNOSA NAKNADE ZA 
PODSTICANJE I JEDINIČNOG IZNOSA NAKNADE ZA 

PODSTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE 
ENERGIJE IZ OIEiEK ZA 2023. GODINU 

I. 
Ovom odlukom utvrđuju se ukupni iznos sredstava, odnosno 

potrebni iznos naknade za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih 
izvora energije i efikasne kogeneracije u 2023. godini (NP2023) i 
jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje električne 
energije iz OIEiEK (JN2023) za 2023. godinu u skladu sa 
odredbama Uredbe o podsticanju proizvodnje električne energije 
iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju 
naknada za podsticanje ("Službene novine Federacije BiH", broj 
48/14), Odluke o davanju saglasnosti na garantovane otkupne 
cijene električne energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih 
izvora energije i efikasne kogeneracije ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 61/20), Odluke Regulatorne komisije za 
energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine o referentnoj cijeni 
električne energije ("Službene novine Federacije BiH", broj 47/20) 
i Odluke Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i 
Hercegovine o referentnoj cijeni električne energije ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 93/21). 

II. 
(1) Ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za 

podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i 
efikasne kogeneracije u 2023. godini (NP2023) utvrđuje se u 
visini od 7.326.534,15 KM. 

(2) Jedinični iznos naknade za podsticanje proizvodnje 
električne energije iz obnovljivih izvora energije i efikasne 
kogeneracije (JN2023) za 2023. godinu utvrđuje se u visini od 
0,0012 KM/kWh, bez obračunatog poreza na dodatnu 
vrijednost (PDV). 
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III. 
Naknadu za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora 

energije i efikasne kogeneracije (Nkk), koja predstavlja proizvod 
jedinične naknade (JN) i ukupno obračunate potrošnje aktivne 
električne energije (Ekk) u kWh, plaćaju svi krajnji kupci električne 
energije u Federaciji Bosne i Hercegovine i ista se iskazuje kao 
posebna stavka na računu za električnu energiju. 

IV. 
Snabdjevač krajnjeg kupca će, u računu koji se dostavlja 

krajnjem kupcu po osnovu isporučene i prodate električne 
energije, kao posebnu stavku naznačiti jedinični iznos i iznos 
ukupne naknade za podsticanje. 

V. 
Sredstva prikupljena po osnovu naknade za podsticanje su 

prihod Operatora za OIEiEK kojima Operator za OIEiEK 
raspolaže i koristi ih za: 

1) isplatu podsticajnog dijela iz garantovane cijene za 
proizvedenu električnu energiju privilegovanih 
proizvođača, 

2) pokrivanje/finansiranje troškova rada Operatora za 
OIEiEK, 

3) plaćanje/pokrivanje troškova uravnoteženja/balansira-
nja elektroenergetskog sistema nastalih zbog odstupa-
nja u vrijednostima planirane i proizvedene električne 
energije iz postrojenja OIEiEK. 

VI. 
(1) Za fakturisanje i naplatu naknada za podsticanje od krajnjih 

kupaca električne energije iz Federacije Bosne i Hercegovine 
zadužuju se: 

1) odabrani snabdjevač za kupce koji su odabrali svog 
snabdjevača i imaju zaključen ugovor o snabdijevanju, a nisu 
u sistemu javnog snabdijevanja, odnosno pružanja 
univerzalne usluge, 

2) rezervni snabdjevač koji je preuzeo snabdijevanje onih 
kvalifikovanih kupaca koje je njihov odabrani snabdjevač 
prestao da snabdijeva, 

3) javni snabdijevač, za kupce koji su u sistemu javnog 
snabdijevanja, odnosno pružanja univerzalne usluge i 

4) Operator za OIEiEK za one kvalifikovane kupce koji 
samostalno nabavljaju električnu energiju iz uvoza za vlastite 
potrebe. 

(2) Subjekti iz stava (1) ove tačke su obavezni na račun 
Operatora za OIEiEK doznačiti prikupljena sredstva od 
naknade za podsticaj, najkasnije do 15. u mjesecu za 
prethodni mjesec. 

VII. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1830/2022 
22. decembra 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 4. stavak (1) Uredbe o 
poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora 
energije i učinkovite kogeneracije i određivanju naknada za 
poticanje ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14), na 
prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 344. sjednici, održanoj 
22.12.2022. godine, donosi 

ODLUKU 
O UTVRĐIVANJU POTREBITOG IZNOSA NAKNADE 

ZA POTICANJE I JEDINIČNOG IZNOSA NAKNADE ZA 
POTICANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE 

IZ OIEiUK ZA 2023. GODINU 

I. 
Ovom odlukom utvrđuju se ukupni iznos sredstava, odnosno 

potrebiti iznos naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih 
izvora energije i učinkovite kogeneracije u 2023. godini (NP2023) i 
jedinični iznos naknade za poticanje proizvodnje električne 
energije iz OIEiUK (JN2023) za 2023. godinu sukladno odredbama 
Uredbe o poticanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih 
izvora energije i efikasne kogeneracije i određivanju naknada za 
poticanje ("Službene novine Federacije BiH", broj 48/14), Odluke 
o davanju suglasnosti na garantirane otkupne cijene električne 
energije iz postrojenja za korištenje obnovljivih izvora energije i 
učinkovite kogeneracije ("Službene novine Federacije BiH", broj 
61/20), Odluke Regulatorne komisije za energiju u Federaciji 
Bosne i Hercegovine o referentnoj cijeni električne energije 
("Službene novine Federacije BiH", broj 47/20) i Odluke 
Regulatorne komisije za energiju u Federaciji Bosne i 
Hercegovine o referentnoj cijeni električne energije ("Službene 
novine Federacije BiH", broj 93/21). 

II. 
(1) Ukupni iznos sredstava, odnosno potrebni iznos naknade za 

poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i 
učinkovite kogeneracije u 2023. godini (NP2023) utvrđuje se 
u visini od 7.326.534,15 KM. 

(2) Jedinični iznos naknade za poticanje proizvodnje električne 
energije iz obnovljivih izvora energije i učinkovite 
kogeneracije (JN2023) za 2023. godinu utvrđuje se u visini od 
0,0012 KM/kWh, bez obračunatog poreza na dodatnu 
vrijednost (PDV). 

III. 
Naknadu za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora 

energije i učinkovite kogeneracije (Nkk), koja predstavlja proizvod 
jedinične naknade (JN) i ukupno obračunate potrošnje aktivne 
električne energije (Ekk) u kWh, plaćaju svi krajnji kupci električne 
energije u Federaciji Bosne i Hercegovine i ista se iskazuje kao 
posebna stavka na računu za električnu energiju. 

IV. 
Opskrbljivač krajnjeg kupca će, u računu koji se dostavlja 

krajnjem kupcu na temelju isporučene i prodate električne 
energije, kao posebnu stavku naznačiti jedinični iznos i iznos 
ukupne naknade za poticanje. 

V. 
Sredstva prikupljena na temelju naknade za poticanje su 

prihod Operatora za OIEiUK kojima Operator za OIEiEK 
raspolaže i koristi ih za: 

1) isplatu poticajnog dijela iz garantirane cijene za 
proizvedenu električnu energiju privilegovanih 
proizvođača, 

2) pokrivanje/financiranje troškova rada Operatora za 
OIEiUK, 

3) plaćanje/pokrivanje troškova uravnoteženja/balansira-
nja elektroenergetskog sustava nastalih zbog odstu-
panja u vrijednostima planirane i proizvedene električ-
ne energije iz postrojenja OIEiUK. 
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VI. 
(1) Za fakturiranje i naplatu naknada za poticanje od krajnjih 

kupaca električne energije iz Federacije Bosne i Hercegovine 
zadužuju se: 
1) odabrani opskrbljivač za kupce koji su odabrali svog 

opskrbljivača i imaju zaključen ugovor o opskrbi, a 
nisu u sustavu javne opskrbe, odnosno pružanja 
univerzalne usluge, 

2) rezervni opskrbljivač koji je preuzeo opskrbu onih 
kvalificiranih kupaca koje je njihov odabrani 
opskrbljivač prestao da opskrbljuje, 

3) javni opskrbljivač, za kupce koji su u sustavu javne 
opskrbe, odnosno pružanja univerzalne usluge i 

4) Operator za OIEiUK za one kvalificirane kupce koji 
samostalno nabavljaju električnu energiju iz uvoza za 
osobne potrebe. 

(2) Subjekti iz stavka (1) ove točke su obvezni na račun 
Operatora za OIEiUK doznačiti prikupljena sredstva od 
naknade za poticaj, najkasnije do 15. u mjesecu za prethodni 
mjesec. 

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

"Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1830/2022 
22. prosinca 2022. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, v. r. 
 

 
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 одре-
ђивању накнада за подстицање ("Службене новине Федера-
ције БиХ", број 48/14), на приједлог Федералног министар-
ства енергије, рударства и индустрије, Влада Федерације 
Босне и Херцеговине, на 344. сједници, одржаној 22.12.2022. 
године, доноси 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ПОТРЕБНОГ ИЗНОСА НАКНАДЕ 

ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И ЈЕДИНИЧНОГ ИЗНОСА 
НАКНАДЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ИЗ ОИЕиЕК  
ЗА 2023. ГОДИНУ 

I 
Овом одлуком утврђују се укупни износ средстава, 

односно потребни износ накнаде за подстицање производње 
из обновљивих извора енергије и ефикасне когенерације у 
2023. години (НП2023) и јединични износ накнаде за 
подстицање производње електричне енергије из ОИЕиЕК 
(ЈН2023) за 2023. 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) и 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 2023. години 
(НП2023) утврђује се у висини од 7.326.534,15 КМ. 

(2) Јединични износ накнаде за подстицање производње 
електричне енергије из обновљивих извора енергије и 
ефикасне когенерације (ЈН2023) за 2023. годину утврђује 
се у висини од 0,0012 КМ/kWh, 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 укуупно 
обрачунате потрошње активне електричне енергије (Екк) у 
kWh, 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. 

V 
Средства прикупљена по основу накнаде за подстицање 

су приход Оператора за ОИЕиЕК којима Оператор за 
ОИЕиЕК располаже и користи их за: 

(1) исплату подстицајног дијела из гарантоване цијене 
за произведену електричну енергију привиле-
гованих произвођача, 

(2) покривање/финансирање трошкова рада Опера-
тора за ОИЕиЕК, 

(3) плаћање/покривање трошкова уравнотежења/балан-
сирања електроенергетског система насталих због 
одступања у вриједностима планиране и произведе-
не електричне енергије из постројења ОИЕиЕК. 

VI 
(1) За фактурисање и наплату накнада за подстицање од 

крајњих купаца електричне енергије из Федерације 
Босне и Херцеговине задужују се: 
1) одабрани снабдјевач за купце који су одабрали свог 

снабдјевача и имају закључен уговор о снабдије-
вању, а нису у систему јавног снабдијевања, 
односно пружања универзалне услуге, 

2) резервни снабдјевач који је преузео снабдијевање 
оних квалификованих купаца које је њихов 
одабрани снабдјевач престао да снабдијева, 

3) јавни снабдијевач, за купце који су у систему јавног 
снабдијевања, односно пружања универзалне 
услуге и 

4) Оператор за ОИЕиЕК за оне квалификоване купце 
који самостално набављају електричну енергију из 
увоза за властите потребе. 

(2) Субјекти из става (1) ове тачке су обавезни на рачун 
Оператора за ОИЕиЕК дозначити прикупљена средства 
од накнаде за подстицај, најкасније до 15. у мјесецу за 
претходни мјесец. 

VII 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1830/2022 
22. децембра 2022. године 

Сарајево 
Премијер 

Фадил Новалић, с. р. 
 


