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На основу члана 19. став (2) Закона о Влади Федерације
Босна и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), члан 26. став (3)
Уредбе о провођењу енергијских аудита и издавању
енергијског цертификата ("Службене новине Федерације
БиХ", број 87/18), Влада Федерације Босне и Херцеговине, на
221. сједници, одржаној 30.04.2020. године, доноси

ОДЛУКУ

О НАЈВИШЕМ ИЗНОСУ ТРОШКОВА "N" ЗА
ИЗДАВАЊЕ ЦЕРТИФИКАТА И НЕЗАВИСНУ
КОНТРОЛУ ЗА 2020. ГОДИНУ
I
Овом одлуком прописује се највиши износ трошкова
"N" за издавање цертификата Сec и независну контролу к х
Сepz, а према формули:
N= Cec + к x Cepz,
а који овиси о врсти и површини зграде, односно дијела
зграде, или самосталне употребне цјелине за коју се издаје
енергијски цертификат све према приложеним табелама:
2.1.; 2.2.; и 2.3, које су саставни дио ове одлуке (у даљем
тексту: Табеле).
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За површине између граничних вриједности исказаних у
табелама трошкови "N" за издавање цертификата Сес и
независну контролу к x Cepz се одређују линеарном
интерполацијом.
У површину зграде за коју се енергијски аудит врши не
урачунава се корисна површина заокружених функционалних
цјелина зграде које се не грију.
II
Износ трошкова из тачке I ове одлуке укључује посебне
вриједности трошкова за постојеће зграде, нове зграде,
етажне цјелине и индивидуалне куће до 200 м2, све у односу
на намјену, сложеност техничког система и опрему коју
технички систем обухвата.
III
Ова одпука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 586/2020
30. априла 2020. године
Премијер
Сарајево
Фадил Новалић, с. р.

Број 29 - Страна 8

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ

Петак, 8. 5. 2020.

ODLUKU

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije
Bosna i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94,
8/95, 58/02,19/03, 2/06 i 8/06), član 26. stav (3) Uredbe o
provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata
("Službene novine Federacije BiH", broj 87/18), Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine, na 221. sjednici, održanoj 30.04.2020.
godine, donosi

O NAJVIŠEM IZNOSU TROŠKOVA "N" ZA IZDAVANJE
CERTIFIKATA I NEZAVISNU KONTROLU
ZA 2020. GODINU
I.
Ovom odlukom propisuje se najviši iznos troškova "N" za
izdavanje certifikata Cec i nezavisnu kontrolu k x Cepz, a prema
formuli:
N= Cec + k x Cepz,
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a koji ovisi o vrsti i površini zgrade, odnosno dijela zgrade,
ili samostalne upotrebne cjeline za koju se izdaje energijski
certifikat sve prema priloženim tabelama:
2.1.; 2.2.; i 2.3, koje su sastavni dio ove odluke (u daljem
tekstu: Tabele).
Za površine između graničnih vrijednosti iskazanih u
tabelama troškovi "N" za izdavanje certifikata Cec i nezavisnu
kontrolu k x Cepz se određuju linearnom interpolacijom.
U površinu zgrade za koju se energijski audit vrši ne
uračunava se korisna površina zaokruženih funkcionalnih cjelina
zgrade koje se ne griju.
II.
Iznos troškova iz tačke I. ove odluke uključuje posebne
vrijednosti troškova za postojeće zgrade, nove zgrade, etažne
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cjeline i individualne kuće do 200 m , sve u odnosu na namjenu,
složenost tehničkog sistema i opremu koju tehnički sistem
obuhvata.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 586/2020
30. aprila 2020. godine
Premijer
Sarajevo
Fadil Novalić, s. r.
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Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije
Bosna i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94,
8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), članka 26. stavak (3) Uredbe o
provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata
("Službene novine Federacije BiH", broj 87/18), Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine, na 221. sjednici, održanoj 30.04.2020.
godine, donosi

ODLUKU

O NAJVIŠEM IZNOSU TROŠKOVA "N" ZA IZDAVANJE
CERTIFIKATA I NEOVISNU KONTROLU
ZA 2020. GODINU
I.
Ovom odlukom propisuje se najviši iznos troškova "N" za
izdavanje certifikata Cec i neovisnu kontrolu k x Cepz, a prema
formuli:
N= Cec + k x Capz,
a koji ovisi o vrsti i površini zgrade, odnosno dijela zgrade,
ili samostalne uporabne cjeline za koju se izdaje energijski
certifikat sve prema priloženim tablicama:
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2.1.; 2.2.; i 2.3, koje su sastavni dio ove odluke (u daljem
tekstu: Tablice).
Za površine između graničnih vrijednosti iskazanih u
tablicama troškovi "N" za izdavanje certifikata Cec i neovisnu
kontrolu k x Cepz se određuju linearnom interpolacijom.
U površinu zgrade za koju se energijski audit vrši ne
uračunava se korisna površina zaokruženih funkcionalnih cjelina
zgrade koje se ne griju.
II.
Iznos troškova iz točke I. ove odluke uključuje posebne
vrijednosti troškova za postojeće zgrade, nove zgrade, etažne
cjeline i individualne kuće do 200 m2, sve u odnosu na namjenu,
složenost tehničkog sustava i opremu koju tehnički sustav
obuhvata.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 586/2020
30. travnja 2020. godine
Premijer
Sarajevo
Fadil Novalić, v. r.
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На основу члана 61. став (1) Закона о буџетима у
Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15,
104/16, 5/18, 11/19 и 99/19) и члана 11. став (1) Закона о
извршавању Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2020.
годину ("Службене новине Федерације БиХ", број 99/19),
Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 221. сједници,
одржаној 30.04.2020. године, доноси

ОДЛУКУ

О ОДОБРАВАЊУ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА ИЗ
ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ БУЏЕТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ ВРХОВНОМ
СУДУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
Овом одлуком одобрава се издвајање средстава из
"Текућа резерва Владе Федерације Босне и Херцеговине"
Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2020. годину
("Службене новине Федерације БиХ", број 99/19) Врховном
суду Федерације Босне и Херцеговине у износу од 15.000,00
КМ.
Средства се одобравају у сврху набавке недостајућих
софтверских лиценци за потребе осигурања и заштите
предмета и података у управљању правосудним
информатичким ЦМС системом.
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II
Средства из тачке I ове одлуке издвајају се са раздјела
12, глава 1201, економски код 600000 - "Текућа резерва Владе
Федерације Босне и Херцеговине" Буџета Федерације Босне и
Херцеговине за 2020. годину и алоцирају на раздјел 26, глава
2601, економски код 821512 - "Набавка сталних средстава у
облику права - Лиценца за кориштење земљишта, патената
итд".
III
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално
министарство финансија и Врховни суд Федерације Босне и
Херцеговине, свако из оквира своје надлежности.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 603/2020
30. априла 2020. године
Премијер
Фадил Новалић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 61. stav (1) Zakona o budžetima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,
11/19 i 99/19) i člana 11. stav (1) Zakona o izvršavanju Budžeta
Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", broj 99/19), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 221. sjednici, održanoj 30.04.2020. godine,
donosi

