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СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ
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На основу одредби члана 58. Закона о управљању
отпадом ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 33/03 и
72/09 и 92/17), министрица Федералног министарства
околиша и туризма доноси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ ОД ЕЛЕКТРИЧНИХ И
ЕЛЕКТРОНСКИХ ПРОИЗВОДА
Члан 1.
У Правилнику о управљању отпадом од електричних и
електронских производа ("Службене новине Федерације
БиХ", број 87/12, 107/14, 8/16 и 79/16) у члану 3. став 1. иза
подтачке 19. додаје се нова подтачка 20., која гласи:
"Домаћа правна лица су правна лица са сједиштем на
подручју Босне и Херцеговине, а инострана правна лица су
правна лица са сједиштем ван Босне и Херцеговине".
Члан 2.
Члан 7. мијења се и гласи:
"Циљеви сакупљања и преузимања отпадне опреме
дефинисани су на период од 5 година и исти су изражени у
постотку у односу на количину опреме стављене на тржиште
Федерације Босне и Херцеговине у текућој години, коју су
обвезници преко уговора пренијели на оператера система, и
исти износе:
У 2018. години: 30%
У 2019. години: 30%
У 2020. години: 35%
У 2021. години: 35%
У 2022. години: 40%"
Члан 3.
У члану 10. додаје се став 6. који гласи:
"Инострана правна лица, која врше продају опреме на
даљину, могу именовати оператера система са сједиштем у
Федерацији БиХ, као овлаштеног представника који је
одговоран да се на подручју Федерације БиХ испуњавају
обавезе тог правног лица у складу с овим правилником.
Овлаштеном представнику додјељује се мандат у писаном
облику".
Члан 4.
Члан 12. став. 3. мијења се и гласи:
"Власници или сувласници оператера система су:
а) домаћа правна лица која стављају опрему на
тржиште Федерације Босне и Херцеговине и који
су пренијели обавезу управљања и збрињавања
отпадном опремом на оператера система и/или
б) инострана правна лица која су у већинском
власништву произвођача електричне и електронске опреме или заступника робне марке електричне и електронске опреме."
Члан 5.
Члан 13. став 1. алинеја 1. мијења се и гласи:
"Власници или сувласници оператера система,
дефинисани чланом 12. став 3. овог правилника,
укупно стављају минимално 5.000 тона опреме
годишње на тржиште Босне и Херцеговине."
Члан 6.
У Прилогу 2. који чини саставни дио Правилника тачка
5. алинеја 1. иза ријечи "сијалице" брише се у тексту: осим
свјетиљке у домаћинству.

Петак, 16. 2. 2018.

Члан 7.
"Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Број 04-23-1335/15
Министрица
09. фебруара 2018. године
Др Едита Ђапо, с. р.
Сарајево
Na osnovu odredbi člana 58. Zakona o upravljanju otpadom
("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 72/09 i 92/17),
ministrica Federalnog ministarstva okoliša i turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
UPRAVLJANJU OTPADOM OD ELEKTRIČNIH I
ELEKTRONSKIH PROIZVODA
Član 1.
U Pravilniku o upravljanju otpadom od električnih i
elektronskih proizvoda ("Službene novine Federacije BiH", broj
87/12, 107/14, 8/16 i 79/16) u članu 3. stav 1. iza podtačke 19.
dodaje se nova podtačka 20., koja glasi:
"Domaća pravna lica su pravna lica sa sjedištem na
području Bosne i Hercegovine, a inostrana pravna lica su pravna
lica sa sjedištem van Bosne i Hercegovine".
Član 2.
Član 7. mijenja se i glasi:
"Ciljevi sakupljanja i preuzimanja otpadne opreme
definisani su na period od 5 godina i isti su izraženi u postotku u
odnosu na količinu opreme stavljene na tržište Federacije Bosne i
Hercegovine u tekućoj godini, koju su obveznici preko ugovora
prenijeli na operatera sistema, i isti iznose:
U 2018. godini: 30%
U 2019. godini: 30%
U 2020. godini: 35%
U 2021. godini: 35%
U 2022. godini: 40%"
Član 3.
U članu 10. dodaje se stav 6. koji glasi:
"Inostrana pravna lica, koja vrše prodaju opreme na daljinu,
mogu imenovati operatera sistema sa sjedištem u Federaciji BiH,
kao ovlaštenog predstavnika koji je odgovoran da se na području
Federacije BiH ispunjavaju obaveze tog pravnog lica u skladu s
ovim pravilnikom. Ovlaštenom predstavniku dodjeljuje se
mandat u pisanom obliku".
Član 4.
Član 12. stav. 3. mijenja se i glasi:
"Vlasnici ili suvlasnici operatera sistema su:
a) domaća pravna lica koja stavljaju opremu na tržište
Federacije Bosne i Hercegovine i koji su prenijeli
obavezu upravljanja i zbrinjavanja otpadnom opremom na operatera sistema i/ili
b) inostrana pravna lica koja su u većinskom vlasništvu
proizvođača električne i elektronske opreme ili
zastupnika robne marke električne i elektronske
opreme."
Član 5.
Član 13. stav 1. alineja 1. mijenja se i glasi:
"Vlasnici ili suvlasnici operatera sistema, definisani
članom 12. stav 3. ovog pravilnika, ukupno stavljaju
minimalno 5.000 tona opreme godišnje na tržište
Bosne i Hercegovine."

Петак, 16. 2. 2018.
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Član 6.
U Prilogu 2. koji čini sastavni dio Pravilnika tačka 5. alineja
1. iza riječi "sijalice" briše se u tekstu: osim svjetiljke u
domaćinstvu.
Član 7.
"Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 04-23-1335/15
09. februara 2018. godine
Ministrica
Sarajevo
Dr. Edita Đapo, s. r.
Na temelju članka 58. Zakona o upravljanju otpadom
("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 72/09 i 92/17),
ministrica Federalnog ministarstva okoliša i turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
UPRAVLJANJU OTPADOM OD ELEKTRIČNIH I
ELEKTRONSKIH PROIZVODA
Članak 1.
U Pravilniku o upravljanju otpadom od električnih i
elektronskih proizvoda ("Službene novine Federacije BiH", broj
87/12, 107/14, 8/16 i 79/16) u članku 3. stavka 1. iza podtačke
19. dodaje se nova podtačka 20., koja glasi:
"Domaće pravne osobe su pravne osobe sa sjedištem na
području Bosne i Hercegovine, a strane pravne osobe su pravne
osobe sa sjedištem izvan Bosne i Hercegovine".
Članak 2.
Članak 7. mijenja se i glasi:
"Ciljevi prikupljanja i preuzimanja otpadne opreme
definirani su na razdoblje od 5 godina i isti su izraženi u postotku
u odnosu na količinu opreme stavljene na tržište Federacije
Bosne i Hercegovine u tekućoj godini, koju su obveznici preko
ugovora prenijeli na operatora sustava, i isti iznose:
U 2018. godini: 30%
U 2019. godini: 30%
U 2020. godini: 35%
U 2021. godini: 35%
U 2022. godini: 40%"
Članak 3.
U članku 10. dodaje se stavka 6. koji glasi:
"Strane pravne osobe, koje vrše prodaju opreme na daljinu,
mogu imenovati operatora sustava sa sjedištem u Federaciji BiH,
kao ovlaštenog zastupnika koji je odgovoran da se na području
Federacije BiH ispunjavaju obveze te pravne osobe sukladno
ovim pravilnikom. Ovlaštenom zastupniku dodjeljuje se mandat
u pisanom obliku".
Članak 4.
Članak 12. stavka 3. mijenja se i glasi:
"Vlasnici ili suvlasnici operatora sustava su:
a) domaće pravne osobe koje stavljaju opremu na tržište
Federacije Bosne i Hercegovine i koji su prenijeli
obavezu upravljanja i zbrinjavanja otpadnom opremom na operatora sustava i/ili
b) strane pravne osobe koje su u većinskom vlasništvu
proizvođača električne i elektronske opreme ili
zastupnika robne marke električne i elektronske
opreme."
Članak 5.
Članak 13. stavka 1. alineja 1. mijenja se i glasi:
"Vlasnici ili suvlasnici operatora sustava, definirani
člankom 12. stavka 3. ovog pravilnika, ukupno
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stavljaju minimalno 5.000 tona opreme godišnje na
tržište Bosne i Hercegovine."
Članak 6.
U Dodatku 2. koji čini sastavni dio Pravilnika točka 5.
alineja 1. iza riječi "sijalice" briše se u tekstu: osim svjetiljke u
kućanstvu.
Članak 7.
"Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 04-23-1335/15
Ministrica
9. veljače 2018. godine
Dr. Edita Đapo, v. r.
Sarajevo

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА/
СРЕДИШЊЕ ИЗБОРНО ПОВЈЕРЕНСТВО
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
224

Нa oснoву члaнa 15.2 стaв (1) Избoрнoг зaкoнa Бoснe и
Хeрцeгoвинe ("Службeни глaсник БиХ", бр. 23/01, 7/02, 9/02,
20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06,
24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14 и 31/16),
Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja Бoснe и Хeрцeгoвинe je нa 3.
сjeдници, oдржaнoj 25.01.2018. гoдинe, дoниjeлa

ПРAВИЛНИК1

O ПРEДИЗБOРНИМ И ПOСТИЗБOРНИМ
ФИНAНСИJСКИМ ИЗВJEШТAJИМA ПOЛИТИЧКИХ
ПАРТИЈА
ГЛАВА I. УВOДНE НAПOMEНE
Члaн 1.
(Примjeнa)
Oвим прaвилникoм урeђуje сe нaчин пoднoшeњa
финaнсиjских извjeштaja, сaдржaj и фoрмa финaнсиjских
извjeштaja и кoнтрoлa финaнсиjских извjeштaja пoлитичких
партија кoje учeствуjу нa избoримa, a oбaвeзнe су извjeштaje
пoднoсити Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи Бoснe и Хeрцeгoвинe (у дaљeм тeксту: Цeнтрaлнa избoрнa кoмисиja БиХ).
Члaн 2.
(Oбим примjeнe)
Oдрeдбe oвoг прaвилникa oднoсe сe нa свe пoлитичкe
партије кoje учeствуjу нa избoримa зa oргaнe влaсти Бoснe и
Хeрцeгoвинe (у дaљeм тeксту: БиХ).
ГЛАВА II. НAЧИН ПOДНOШEЊA ФИНAНСИJСКИХ
ИЗВJEШTAJA
Члaн 3.
(Финaнсиjски извjeштaj)
(1) Пoлитичкe партије кoje учeствуjу нa избoримa зa oргaнe
влaсти у БиХ нa свим нивoимa дужнe су Цeнтрaлнoj
избoрнoj кoмисиjи БиХ пoдниjeти:
a) финaнсиjски извjeштaj кojи oбухвaтa пeриoд кojи
пoчињe три мjeсeцa приje дaнa пoднoшeњa
приjaвe зa oвjeру и зaвршaвa дaнoм пoднoшeњa
приjaвe зa oвjeру;
b) дoдaтни финaнсиjски извjeштaj зa пeриoд oд дaнa
пoднoшeњa приjaвe зa oвjeру дo дaнa oвjeрe
избoрних рeзултaтa.
(2) Пoлитичкe партије финaнсиjскe извjeштaje из стaвa (1)
oвoг члaнa пoднoсe Цeнтрaлнoj избoрнoj кoмисиjи БиХ
у eлeктрoнскoj фoрми путeм aпликaциje ФИ ЦИК БИХ
(у дaљeм тeксту: aпликaциja). Пoтврду o пoднeсeнoм
финaнсиjскoм извjeштajу и oдштaмпaнe oбрaсцe финaнсиjскoг извjeштaja у PDF фoрмaту, oвjeрeнe пoтписoм
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Правилник објављен у "Службeном глaснику БиХ", број 10/18

