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"Članak 16a.
Iznimno od stavka (2) članka 16. Zakona, ukoliko dođe do
poremećaja na tržištu električne energije na način da se cijena
opskrbljivanja električnom energijom za kvalificiranog kupca
poveća za više od 20% u odnosu na prethodnu godinu, Vlada
Federacije je u obvezi da posebnom odlukom ograniči porast
cijena opskrbe električnom energijom do 20% maksimalno, pri
čemu se isto odnosi za ugovore sa godišnjim trajanjem ili
duže.".
Članak 2.
Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Predsjedatelj
Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, v. r.
Tomislav Martinović, v. r.

На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације
Босне и Херцеговине, доносим

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПУНИ ЗАКОНА О
ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ У ФЕДЕРАЦИЈИ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Проглашава се Закон о допуни Закона о електричној
енергији у Федерацији Босне и Херцеговине, који је
усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на
сједници Представничког дома од 30.12.2021. године и на
сједници Дома народа од 29.12.2021. године.
Број 01-02-1-1/22
04. јануара 2022. године
Предсједник
Сарајево
Маринко Чавара, с. р.

ЗАКОН
О ДОПУНИ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ У
ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
У Закону о електричној енергији у Федерацији Босне
и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр.
66/13, 94/15 и 54/19), иза члана 16. додаје се нови члан 16а.
који гласи:
"Члан 16а.
Изузетно од става (2) члана 16. Закона, уколико дође
до поремећаја на тржишту електричне енергије на начин да
се цијена снабдијевања електричном енергијом за
квалификованог купца повећа за више од 20% у односу на
претходну годину, Влада Федерације је у обавези да
посебном одлуком ограничи пораст цијена снабдијевања
електричном енергијом до 20% максимално, при чему се
исто односи за уговоре са годишњим трајањем или дуже.".
Члан 2.
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Предсједавајући
Представничког дома
Предсједавајући
Парламента Федерације
Дома народа
БиХ
Парламента Федерације БиХ
Мирсад Заимовић, с. р.
Томислав Мартиновић, с. р.
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Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, donosim

UKAZ
O PROGLAŠENJU BUDŽETA FERK-a
ZA 2022. GODINU
Proglašava se Budžet FERK-a za 2022. godinu, koji je
usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici
Predstavničkog doma od 21.12.2021. godine i na sjednici Doma
naroda od 29.12.2021. godine.
Broj 01-02-1-561-01/21
30. decembra 2021. godine
Predsjednik
Sarajevo
Marinko Čavara, s. r.
Na osnovu člana 31. Zakona o električnoj energiji u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 66/13, 94/15 i 54/19), člana 17. Zakona o naftnim
derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 52/14), člana 23. Statuta Regulatorne
komisije za energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", br. 24/14 i 91/15) i člana
11. stav (1) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za energiju
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 29/14, 31/16 i 84/19), Parlament Federacije Bosne i
Hercegovine, na sjednici Predstavničkog doma održanoj
21.12.2021. godine i na sjednici Doma naroda održanoj
29.12.2021. godine, usvojio je

BUDŽET
FERK-a ZA 2022. GODINU
Član 1.
FERK se finansira iz prihoda od regulatornih naknada i
jednokratnih naknada koje će naplaćivati od imalaca dozvola
koji se bave djelatnošću iz člana 12. Zakona o električnoj
energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine i iz prihoda od
regulatornih naknada i jednokratnih naknada koje će naplaćivati
od imalaca dozvola koji se bave djelatnošću iz člana 17.
Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
te prihoda koje ostvaruje na osnovu drugih zakona iz oblasti
energije, kao i prihoda od naknada za dozvole koje izdaje,
uključujući i naknade troškova na osnovu arbitraže.
Član 2.
Budžet FERK-a za 2022. godinu sastoji se od:
Bilans prihoda i Bilans rashoda
1. Prihodi
2. Rashodi

3.787.266,00 KM
3.787.266,00 KM

Član 3.
Prihodi za 2022. godinu koristit će se za redovno
obavljanje djelatnosti FERK-a, te ukoliko se ostvari višak
prihoda od regulatornih i jednokratnih naknada kao i drugih
naknada ostvarenih od poslova iz nadležnosti FERK-a, u
odnosu na finansijski plan FERK-a, isti će se prenijeti u prihod
za narednu 2022. godinu, a sve u skladu sa stavom (3) člana 31.
Zakona o električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Budžet - prihodi FERK-a za 2022. godinu
Vrsta prihoda
Regulatorne naknade za obavljanje elektroprivrednih djelatnosti
Regulatorne naknade za obavljanje djelatnosti iz sektora naftne
privrede
Jednokratne naknade
Ostali prihodi
UKUPNO PRIHODA ZA 2022. GODINU

Iznos (KM)
3.347.266,00
300.000,00
100.000,00
40.000,00
3.787.266,00

