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СВРХА ПРОГРАМА 

Сврха Програма је реализација циљева из "Плана 
повратка, обнове, градње и развоја одрживог повратка за 
2014. годину", односно пружање помоћи расељеним 
особама, повратницима и избјеглицама кроз: 

- обнова инфраструктурних и других објеката од 
значаја за повратнике и локалну заједницу; 

- обезбјеђење услова за одрживост повратка и 
побољшање квалитета живљења; 

- стварање услова за реинтеграцију повратника у 
локалну заједницу, у циљу економске 
самоодрживости повратника; 

II 
Средства из тачке I ове одлуке ће се распоређивати 

према критеријима утврђеним у Програму из тачке I ове 
одлуке, у складу са "Планом повратка, обнове, градње и 
развоја одрживог повратка за 2014. годину". 

III 
За сваки издатак средстава, према Програму утрошка 

средстава из тачке I ове одлуке, федерални министар 
расељених особа и избјеглица доноси посебну одлуку. 

IV 
Одобравање и додјела средстава из тачке I ове одлуке, 

ће се вршити на основу пројеката, протокола, споразума, 
уговора и одлука Федералног министарства расељених особа 
и избјеглица, у складу са Законом о извршавању Буџета 
Федерације Босне и Херцеговине за 2014. годину. 

V 
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално 

министарство расељених особа и избјеглица и Федерално 
министарство финансија - Федерално министарство 
финанција, свако у оквиру своје надлежности. 

VI 
Федерално министарство расељених особа и избјеглица 

ће достављати извјештаје о утрошеним средствима 
Федералном министарству финансија - Федералном 
министарству финанција и Влади Федерације Босне и 
Херцеговине, у складу са Законом о буџетима у Федерацији 
Босне и Херцеговине. 

VII 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 
 

В. број 152/2014 
30. јануара 2014. године 

Сарајево 
Премијер 

Нермин Никшић, с. р.
 

296 
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije 

Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine, 
donijela je 

ODLUKU 
O DAVANJU SAGLASNOSTI 

I. 
Daje se saglasnost na Plan rada Federalne uprave za 

inspekcijske poslove za 2014. godinu. 

II. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 160/2014 
30. januara 2014. godine 

Sarajevo
Premijer 

Nermin Nikšić, s. r.
 

 
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije 

Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. godine, 
donijela je 

ODLUKU 
O DAVANJU SUGLASNOSTI 

I. 
Daje se suglasnost na Plan rada Federalne uprave za 

inspekcijske poslove za 2014. godinu. 

II. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 160/2014 
30. siječnja 2014. godine 

Sarajevo
Premijer 

Nermin Nikšić, v. r.
 

 
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације 

Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", 
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације 
Босне и Херцеговине, на 98. сједници, одржаној 30.01.2014. 
године, донијела је 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 

I 
Даје се сагласност на План рада Федералне управе за 

инспекцијске послове за 2014. годину. 

II 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 160/2014 
30. јануара 2014. године 

Сарајево
Премијер 

Нермин Никшић, с. р.
 

297 
Na osnovu člana 171. Zakona o vodama ("Službene novine 

Federacije BiH", broj 70/06), na zajednički prijedlog Federalnog 
ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i 
Federalnog ministarstva okoliša i turizma te uz prethodnu 
saglasnost Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije 
Bosne i Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. 
godine, donosi 

ODLUKU 
O IZMJENAMA ODLUKE O VISINI POSEBNIH VODNIH 

NAKNADA 

I. 
U Odluci o visini posebnih vodnih naknada ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 46/07), u tački II. u podtački 3. broj 
"0,00" zamjenjuje se brojem "0,002". 
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II. 
Tačka VI. briše se. 

III. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 
 

V. broj 163/2014 
30. јаnuara 2014. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Nermin Nikšić, s. r.
 

 
Na temelju članka 171. Zakona o vodama ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 70/06), na zajednički prijedlog 
Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 
i Federalnog ministarstva okoliša i turizma te uz prethodnu 
suglasnost Federalnog ministarstva financija, Vlada Federacije 
Bosne i Hercegovine, na 98. sjednici, održanoj 30.01.2014. 
godine, donosi 

ODLUKU 
O IZMJENAMA ODLUKE O VISINI POSEBNIH VODNIH 

NAKNADA 

I. 
U Odluci o visini posebnih vodnih naknada ("Službene 

novine Federacije BiH", broj 46/07), u točki II. u podtočki 3. broj 
"0,00" zamjenjuje se brojem "0,002". 

II. 
Točka VI. briše se. 

III. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 163/2014 
30. siječnja 2014. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Nermin Nikšić, v. r.
 

 
На основу члана 171. Закона о водама ("Службене 

новине Федерације БиХ", број 70/06), на заједнички 
приједлог Федералног министарства пољопривреде, 
водопривреде и шумарства и Федералног министарства 
околиша и туризма те уз претходну сагласност Федералног 
министарства финансија, Влада Федерације Босне и 
Херцеговине, на 98. сједници, одржаној 30.01.2014. године, 
доноси 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ ПОСЕБНИХ 

ВОДНИХ НАКНАДА 

I 
У Одлуци о висини посебних водних накнада 

("Службене новине Федерације БиХ", број 46/07), у тачки II 
у подтачки 3. број "0,00" замјењује се бројем "0,002". 

II 
Тачка VI брише се. 

III 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 
 

В. број 163/2014 
30. јануара 2014. године 

Сарајево 
Премијер 

Нермин Никшић, с. р.

298 
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije 

Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH" br. 1/94, 
8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, na 99. sjednici, održanoj 05.02.2014. godine, 
donosi 

ODLUKU 
O ODOBRAVANJU PRIJENOSA SREDSTAVA SA 

POSEBNIH NAMJENSKIH TRANSAKCIJSKIH RAČUNA 

I. 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odobrava prijenos 

sredstava u visini od 57.900.000,00 KM sa posebnih namjenskih 
transakcijskih računa: 

- 3386902246552416 - Poseban namjenski ESCROW 
transakcijski račun u iznosu od 1.800.000,00 KM, 

- 3386902246567742 - Poseban namjenski 
transakcijski račun za povrat uplate sredstava po 
osnovu plaćenog PDV-a na revolving osnovi u iznosu 
od 4.700.000,00 KM, 

- 3386902246551543 - Poseban namjenski 
transakcijski račun Sredstva za zaštitu i spašavanje u 
iznosu od 20.000.000,00 KM, 

- 3386902265389331 - Poseban namjenski 
transakcijski račun za korištenje šuma u iznosu od 
900.000,00 KM, 

- 3386902296283540 - Poseban namjenski 
transakcijski račun za prikupljanje prihoda ostvarenih 
od naknada za tehničke preglede, polaganje stručnih 
ispita, izdavanje licenci, uvjerenja, certifikata i ostalo 
u iznosu od 500.000,00 KM, 

- 3386902296214961 - Poseban namjenski 
transakcijski račun za prikupljanje prihoda ostvarenih 
od prometa Lutrije BiH u iznosu od 4.000.000,00 KM 
i 

- 3386902296562706 - Poseban namjenski 
transakcijski račun za prikupljanje prihoda od GSM 
licence u iznosu od 26.000.000,00 KM. 

II. 
Odobrena sredstva iz tačke I. ove odluke, prenijet će se na 

transakcijski račun Federalnog ministarstva finansija-Federalnog 
ministarstva financija, broj: 3389002208331886, otvoren kod 
UniCredit Bank d.d. Mostar. 

III. 
Sredstva iz tačke I. ove odluke se prenose kao pozajmica i 

ista će se vratiti u roku do šest mjeseci, od dana stupanja na snagu 
ove odluke. 

IV. 
Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno 

ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija u okviru 
svoje nadležnosti. 

V. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se 

u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 166/2014 
05. februara 2014. godine 

Sarajevo
Premijer 

Nermin Nikšić, s. r.
 

 
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije 

Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine, na 99. sjednici, održanoj 05.02.2014. godine, 
donosi 


