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IV
U svrhu kontrole namjenskog korištenja dodjeljenih sredstava korisnik je dužan provesti odobrenu investiciju u cijelosti,
te između ostalog dostaviti Ministarstvu i Banci Izvještaj o
provođenju odobrene investicije sa prikazom očekivanih učinaka
investicije, i to najkasnije do 6 mjeseci nakon dodjele sredstava.
V
U slučaju da se iz bilo kojeg razloga ne može postupiti po
Rješenju, Banka će o istom informisati Ministarstvo.
VI
Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 07-14-203-10/16
Ministar
27. decembra/prosinca 2016. godine
Nermin Džindić, s. r.
Mostar

ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО
ОКОЛИША И ТУРИЗМА
1807

На основу члана 58. става 8. Закона о управљању
отпадом ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 33/03 и
72/09), федерална министрица околиша и туризма доноси

ПРАВИЛНИК

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УПРАВЉАЊУ АМБАЛАЖОМ И АМБАЛАЖНИМ
ОТПАДОМ
Члан 1.
У Правилнику о управљању амбалажом и амбалажним
отпадом ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 88/11,
28/13, 8/16 и 54/16) у члану 11. став 3. иза ријечи 2012. 2016., додају се ријечи "и за наредних пет година".
Члан 2.
У члану 15. у ставу 7. тачка 2. се брише.
Иза става 7. додаје се став 8. и гласи:
"Оператери система ће сва обрачуната, односно
наплаћена средства обвезника плаћања накнаде за
управљање амбалажним отпадом, који су своју обавезу
управљања амбалажним отпадом пренијели на оператера
система, трошити на слиједећи начин:
До 10% од укупно обрачунатих односно наплаћених средстава за потребе оперативног и
административног пословања оператера
До 15% од укупно обрачунатих односно наплаћених средстава за потребе активности подизања
свијести и едукације
Минимално 75% од укупно обрачунатих односно
наплаћених средстава за активности достизања
задатих циљева управљања амбалажним отпадом,
те развој и унапређење инфраструктуре одвојеног
прикупљања, селектирања и рециклирања
амбалажног отпада
Оператери система ће планирати намјенски утрошак
средстава планом на годишњем нивоу усаглашено са
министарством".
Члан 3.
У члану 18. став 1. иза алинеје број 5. додаје се алинеја
број 6. која гласи:
"Уколико оператер система не поступи и не достави
извјештај о утрошку средстава у складу са чланом 15. овог
правилника, а по захтјеву министарства или Координа-
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ционог тијела за праћење имплементације правилника о
управљању амбалажом и амбалажним отпадом".
Члан 4.
У Прилогу III који чини саставни дио овог правилника
иза табеле 1. означене као "Општи циљеви по годинама"
додају се ријечи: "Општи циљ прописан за 2016. годину у
износу од 35% (искористити или рециклирати) примјењиват
ће се за наредних пет година."
Иза Табеле 3. означене као "Специфични циљеви"
додаје се реченица и гласи: "Специфични циљеви прописани
за 2016. годину по врстама амбалаже примјењиват ће се за
наредних пет година".
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Број 04-23-1334/15
26. децембра 2016. године
Министрица
Сарајево
Др Едита Ђапо, с. р.
Na osnovu člana 58. stava 8. Zakona o upravljanju otpadom
("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 72/09), federalna
ministrica okoliša i turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM
OTPADOM
Član 1.
U Pravilniku o upravljanju ambalažom i ambalažnim
otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/11, 28/13,
8/16 i 54/16) u članu 11. stav 3. iza riječi 2012. - 2016., dodaju se
riječi "i za narednih pet godina".
Član 2.
U članu 15. u stavu 7. tačka 2. se briše.
Iza stava 7. dodaje se stav 8. i glasi:
"Operateri sistema će sva obračunata, odnosno naplaćena
sredstva obveznika plaćanja naknade za upravljanje ambalažnim
otpadom, koji su svoju obavezu upravljanja ambalažnim otpadom
prenijeli na operatera sistema, trošiti na slijedeći način:
Do 10% od ukupno obračunatih odnosno naplaćenih
sredstava za potrebe operativnog i administrativnog
poslovanja operatera
Do 15% od ukupno obračunatih odnosno naplaćenih
sredstava za potrebe aktivnosti podizanja svijesti i
edukacije
Minimalno 75% od ukupno obračunatih odnosno
naplaćenih sredstava za aktivnosti dostizanja zadatih
ciljeva upravljanja ambalažnim otpadom, te razvoj i
unapređenje infrastrukture odvojenog prikupljanja,
selektiranja i recikliranja ambalažnog otpada.
Operateri sistema će planirati namjenski utrošak sredstava
planom na godišnjem nivou usaglašeno sa ministarstvom".
Član 3.
U članu 18. stav 1. iza alineje broj 5. dodaje se alineja broj
6. koja glasi:
"Ukoliko operater sistema ne postupi i ne dostavi izvještaj o
utrošku sredstava u skladu sa članom 15. ovog pravilnika, a po
zahtjevu ministarstva ili Koordinacionog tijela za praćenje
implementacije pravilnika o upravljanju ambalažom i
ambalažnim otpadom".
Član 4.
U Prilogu III koji čini sastavni dio ovog pravilnika iza
tabele 1. označene kao "Opšti ciljevi po godinama" dodaju se
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riječi: "Opšti cilj propisan za 2016. godinu u iznosu od 35%
(iskoristiti ili reciklirati) primjenjivat će se za narednih pet
godina."
Iza Tabele 3. označene kao "Specifični ciljevi" dodaje se
rečenica i glasi:
"Specifični ciljevi propisani za 2016. godinu po vrstama
ambalaže primjenjivat će se za narednih pet godina".
Član 5.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 04-23-1334/15
26. decembra 2016. godine
Ministrica
Sarajevo
Dr. Edita Đapo, s. r.
Temeljem članka 58. stavak 8. Zakona o upravljanju
otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 72/09),
federalna ministrica okoliša i turizma donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
UPRAVLJANJU AMBALAŽOM I AMBALAŽNIM
OTPADOM
Članak 1.
U Pravilniku o upravljanju ambalažom i ambalažnim
otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/11, 28/13,
8/16 i 54/16) u članku 11. stavak 3. iza riječi 2012. - 2016.,
dodaju se riječi "i za narednih pet godina".
Članak 2.
U članku 15. u stavku 7. točka 2. se briše.
Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. i glasi:
"Operateri sustava će sva obračunata, odnosno naplaćena
sredstva obveznika plaćanja naknade za upravljanje ambalažnim
otpadom, koji su svoju obvezu upravljanja ambalažnim otpadom
prenijeli na operatera sustava, trošiti na slijedeći način:
Do 10% od ukupno obračunatih odnosno naplaćenih
sredstava za potrebe operativnog i administrativnog
poslovanja operatera
Do 15% od ukupno obračunatih odnosno naplaćenih
sredstava za potrebe aktivnosti podizanja svijesti i
edukacije
Minimalno 75% od ukupno obračunatih odnosno
naplaćenih sredstava za aktivnosti dostizanja zadatih
ciljeva upravljanja ambalažnim otpadom, te razvoj i
unapređenje infrastrukture odvojenog prikupljanja,
selektiranja i recikliranja ambalažnog otpada.
Operateri sustava će planirati namjenski utrošak sredstava
planom na godišnjem nivou usaglašeno sa ministarstvom".
Članak 3.
U članku 18. stavak 1. iza alineje broj 5. dodaje se alineja
broj 6. koja glasi:
"Ukoliko operater sustava ne postupi i ne dostavi izvješće o
utrošku sredstava sukladno članku 15. ovog pravilnika, a po
zahtjevu ministarstva ili Koordinacionog tijela za praćenje
implementacije pravilnika o upravljanju ambalažom i
ambalažnim otpadom".
Članak 4.
U Prilogu III koji čini sastavni dio ovog pravilnika iza
tabele 1. označene kao "Opći ciljevi po godinama" dodaju se
riječi: "Opći cilj propisan za 2016. godinu u iznosu od 35%
(iskoristiti ili reciklirati) primjenjivat će se za narednih pet
godina".
Iza Tabele 3. označene kao "Specifični ciljevi" dodaje se
rečenica i glasi:
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"Specifični ciljevi propisani za 2016. godinu po vrstama
ambalaže primjenjivat će se za narednih pet godina".
Članak 5.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 04-23-1334/15
26. prosinca 2016. godine
Ministrica
Sarajevo
Dr. Edita Đapo, v. r.

УСТАВНИ СУД ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
1808

Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине,
одлучујући о уставном питању које је предочио Кантонални
суд у Новом Травнику у вези утврђивања уставности члана
2. Тарифни број 1. Одлуке о утврђивању висине комуналних
такси, на основу члана IV.Ц.3.10. (4) Устава Федерације
Босне и Херцеговине, на сједници без јавне расправе
одржаној дана 08.11.2016. године, донио је

ПРЕСУДУ

Утврђује се да члан 2. Тарифни број 1. Одлуке о
утврђивању висине комуналних такси ("Службене новине
Општине Травник", број 3/13) није у складу са Уставом
Федерације Босне и Херцеговине.
Пресуду објавити у "Службеним новинама Федерације
БиХ" и "Службеним новинама Општине Травник".
Образложење
1. Подносилaц захтјева и предмет захтјева
Кантонални суд у Новом Травнику у поступку
рјешавања управног спора број 06 0 У 009297 16 У 15 У, по
тужби тужиоца "Premier World Sport" д.о.о Читлук, против
рјешења туженог Федералног министарства финансија/
Федералног министарства финанција број 03-15-1509/14
М.П. од 28.01.2016. године у управној ствари подношења
пријаве комуналне таксе за истакнуту фирму за 2014.
годину, предочио је Уставном суду Федерације Босне и
Херцеговине (у даљем тексту: Уставни суд Федерације)
уставно питање (у даљем тексту: захтјев) за утврђивање
уставности члана 2. Тарифни број 1. Одлуке о утврђивању
висине комуналних такси (у даљем тексту: оспорена
Одлука), коју је донијело Општинско вијеће Травник.
2. Странке у поступку
У складу са чланом 39. став 2. Закона о поступку пред
Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 6/95 и 37/03), у
овом предмету странке у поступку су: Кантонални суд у
Новом Травнику, као подносилац захтјева, "Premier world
sport" д.о.о. Читлук, из Читлука, Федерално министарство
финансија/Федерално министарство финанција Сарајево, као
странке у управном спору и Општинско вијеће Травник као
доносилац оспорене Одлуке.
3. Битни наводи захтјева
Пред Кантоналним судом у Новом Травнику у току
поступка рјешавања управног спора број 06 0 У 009297 16 У
15 У, по тужби тужиоца "Premier World Sport" д.о.о Читлук,
против рјешења туженог Федералног министарства
финансија/Федералног министарства финанција Сарајево,
број 03-15-1509/14 М.П. од 28.01.2016. године у управној
ствари подношења пријаве комуналне таксе за истакнуту
фирму за 2014. годину, појавило се као претходно питање,
уставно питање да ли је оспорена Одлука у складу са
Уставом Федерације Босне и Херцеговине.

