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Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i 

Hercegovine, donosim 

UKAZ 
O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI 
ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI U FEDERACIJI 

BOSNE I HERCEGOVINE 

Proglašava se Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o 
električnoj energiji u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je 
usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici 
Zastupničkog doma od 16.7.2019. godine i na sjednici Doma 
naroda od 18.7.2019. godine. 

Broj 01-02-1-282-01/19 
26. srpnja 2019. godine 

Sarajevo 
Predsjednik 

Marinko Čavara, v. r.
 

ZAKON 
O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ELEKTRIČNOJ 

ENERGIJI U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 

Članak 1. 
U Zakonu o električnoj energiji u Federaciji Bosne i 

Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/13 i 
94/15), u članku 68. stavak (2) mijenja se i glasi: 

"(2) Izuzetno od stavka (1) ovog članka, Operator distribu-
cijskog sustava može izvršiti privremeno priključenje 
bespravno izgrađenih objekata na distribucijsku 
mrežu, uz Uvjerenje izdato od strane organa uprave 
mjerodavnog za izdavanje građevinske dozvole o 
činjenicama o kojima organ vodi službenu evidenciju 
ili nakon provedenog postupka o činjenicama o 
kojima organ ne vodi službenu evidenciju o tome: 
1) da li je izgrađeni objekat na području gdje nisu 

doneseni planski dokumenti; 
2) da li je izgrađeni objekat u postupku legaliza-

cije.". 
U stavku (3) riječi: "koji je utvrđen u pisanoj suglasnosti 

organa uprave mjerodavnog za izdavanje građevinske dozvole", 
brišu se. 

Stavak (5) briše se. 

Članak 2. 
U članku 73. stavak (2) mijenja se i glasi: 
"(2) Na objekte čiji su imovinsko-pravni odnosi uređeni u 

skladu sa stavkom (1) ovog članka, elektroenergetski subjekt je 
dužan plaćati posebne naknade, uključujući naknade za koncesiju 
i naknade utvrđene drugim zakonima, a u slučaju nastanka 
štetnog događaja dužan je učinjenu štetu nadoknaditi.". 

Stavak (3) briše se. 

Članak 3. 
U članku 76. stavak (3) mijenja se i glasi: 
"(3) Ako je na nepropisnom rastojanju izgrađen objekat 

bez suglasnosti elektroenergetskog subjekta, isti je 
dužan, od vlasnika objekta zahtijevati da u određenom 
roku poduzme aktivnosti na izmještanju ili tehničkim 
izmjenama objekta, te o tome obavijesti mjerodavni 
organ lokalne uprave.". 

Iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi: 
"(4) Ukoliko vlasnik objekta ne poduzme aktivnosti na 

izmještanju ili tehničkim izmjenama objekta u datom 
roku, elektroenergetski subjekt je dužan od mjerodav-
nog organa lokalne uprave zahtijevati uklanjanje 
objekta.". 

Dosadašnji stavak (4) postaje stavak (5). 

U dosadašnjem stavku (4) koji postaje stavak (5) broj "(3)" 
zamjenjuje brojem "(4)". 

Članak 4. 
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH". 

Predsjedatelj 
Zastupničkog doma 

Parlamenta Federacije BiH 
Mirsad Zaimović, v. r.

Predsjedatelj 
Doma naroda 

Parlamenta Federacije BiH 
Tomislav Martinović, v. r.
 

 
На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације 

Босне и Херцеговине, доносим 

УКАЗ 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА И 

ДОПУНИ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРИЧНОЈ ЕНЕРГИЈИ У 
ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Проглашава се Закон о измјенама и допуни Закона о 
електричној енергији у Федерацији Босне и Херцеговине, 
који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине 
на сједници Представничког дома од 16.07.2019. године и на 
сједници Дома народа од 18.07.2019. године. 

Број 01-02-1-282-01/19 
26. јула 2019. године 

Сарајево
Предсједник 

Маринко Чавара, с. р.
 

ЗАКОН 
О ИЗМЈЕНАМА И 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 
и 94/15), у члану 68. став (2) мијења се и гласи: 

"(2) Изузетно од става (1) овог члана, Оператор дис-
трибутивног система може извршити привремено 
прикључење бесправно изграђених објеката на 
дистрибутивну мрежу, уз Увјерење издато од 
стране органа управе надлежног за издавање 
грађевинске дозволе о чињеницама о којима орган 
води службену евиденцију или након проведеног 
поступка о чињеницама о којима орган не води 
службену евиденцију о томе: 
1) да ли је изграђени објекат на подручју гдје 

нису донесени плански документи; 
2) да ли је изграђени објекат у поступку 

легализације.". 
У ставу (3) ријечи: "који је утврђен у писаној саглас-

ности органа управе надлежног за издавање грађевинске 
дозволе", бришу се. 

Став (5) брише се. 

Члан 2. 
У члану 73. став (2) мијења се и гласи: 
"(2) На објекте чији су имовинско-правни односи уре-

ђени у складу са ставом (1) овог члана, електро-
енергетски субјект је дужан плаћати посебне 
накнаде, укључујући накнаде за концесију и 
накнаде утврђене другим законима, а у случају 
настанка штетног догађаја дужан је учињену 
штету надокнадити.". 

Став (3) брише се. 
  


