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(3) Iznos najniža plaće iz stavka (1) ovoga članka može se 
utvrditi u iznosu većem od iznosa usklađene plaće iz članka 
5. ove uredbe. 

Članak 7. 
(Nadzor nad primjenom ove Uredbe) 

Nadzor nad primjenom ove uredbe obavljaju federalni, 
odnosno kantonalni inspektori rada, koji su prema posebnim 
propisima ovlašteni za nadzor u vezi s radom i zapošljavanjem, a 
obračun i uplatu javnih prihoda nadzire Porezna uprava 
Federacije. 

Članak 8. 
(Stupanje na snagu) 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u 
"Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1932/2021 
30. prosinca 2021. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
 

 
На основу члана 78. став (3) Закона о раду ("Службене 

новине Федерације БиХ", бр. 26/16 и 89/18), на приједлог 
Федералног министарства финансија, Влада Федерације 
Босне и Херцеговине на 297. сједници, одржаној 30.12.2021. 
године, доноси 

УРЕДБУ 
О МЕТОДОЛОГИЈИ ИЗРАЧУНА И УСКЛАЂИВАЊА 

НАЈНИЖЕ ПЛАТЕ 

Члан 1. 
(Предмет уредбе) 

Овом уредбом се прописује методологија утврђивања 
износа најниже плате и усклађивање најниже плате. 

Члан 2. 
(Дефиниција најниже плате) 

(1) Најнижа плата у смислу ове уредбе је најнижи мјесечни 
износ плате који припада раднику за рад у пуном 
радном времену, а утврђује се у нето износу. 

(2) У износ најниже плате не улазе увећања плате која 
раднику припадају за прековремени рад, ноћни рад, рад 
у дане седмичног одмора, рад у дане празника или 
другим даном за који је законом одређено да се не ради. 

(3) Најнижа плата радника који ради у непуном радном 
времену утврђује се и исплаћује сразмјерно уговореном 
радном времену. 

Члан 3. 
(Начин утврђивања најниже плате) 

(1) Најнижа нето плата не може износити мање од 55% 
просјечне мјесечне нето плате у Федерацији Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: Федерација). 

(2) Просјечна мјесечна нето плата у Федерацији из става (1) 
овог члана, у смислу ове уредбе, је просјечан износ 
мјесечне нето плате исплаћене по запосленом у 
Федерацији у периоду јануар - септембар текуће године 
који објављује Федерални завод за статистику. 

(3) Влада Федерације Босне и Херцеговине (у даљем 
тексту: Влада) ће одлуком, у складу са чланом 78. став 
(1) Закона о раду, утврдити износ најниже плате за 2022. 
годину. Утврђени износ најниже плате се примјењује на 
плату за јануар 2022. године и све наредне мјесеце до 
31.12.2022. године, а након тога се усклађује једном 
годишње у роковима и на начин прописан чл. 5. и 6. ове 
уредбе. 

Члан 4. 
(Право на најнижу плату) 

(1) Право на најнижу плату, утврђену према одредбама ове 
уредбе, имају сви радници који раде у Федерацији, 
независно од сједишта или регистрације послодавца. 

(2) Послодавац је дужан обрачунати и исплатити најнижу 
плату у складу са ставом (1) овог члана само у случају 
када је плата радника по колективном уговору, 
правилнику о раду и уговору о раду нижа од најниже 
плате утврђене у складу са овом уредбом. 

(3) Послодавац не може користити најнижу плату коју 
утврђује Влада у складу са овом уредбом, нити најнижу 
сатницу која би се израчунала на основу најниже плате, 
као ни било коју обрачунску јединицу која би се извела 
на основу утврђене најниже плате, за обрачун плате, 
накнаде или било којег другог давања раднику чија је 
плата виша у односу на најнижу плату, утврђену у 
складу са овом уредбом. 

Члан 5. 
(Усклађивање најниже плате) 

Најнижа плата за наредну календарску годину се 
усклађује до краја текуће године, на начин да се усклађивање 
врши у висини збира 50% процента пораста потрошачких 
цијена и 50% процента пораста бруто домаћег производа у 
Федерацији у текућој години за период јануар - септембар, а 
према подацима Федералног завода за статистику. 

Члан 6. 
(Рок за усклађивање најниже плате) 

(1) Најкасније до 31. децембра текуће године, Влада 
одлуком усклађује висину најниже плате за наредну 
годину, што ће први пут бити извршено за 2023. годину, 
а након консултација са Економско-социјалним вијећем. 

(2) У случају да Влада не постигне договор након 
консултација са Економско-социјалним вијећем, 
минимална плата за наредну годину не може бити нижа 
од износа који је био утврђен одлуком за претходну 
годину. 

(3) Износ најнижа плате из става (1) овог члана може се 
утврдити у износу већем од износа усклађене плате из 
члана 5. ове уредбе. 

Члан 7. 
(Надзор над примјеном ове уредбе) 

Надзор над примјеном ове уредбе обављају федерални, 
односно кантонални инспектори рада, који су према 
посебним прописима овлашћени за надзор у вези са радом и 
запошљавањем, а надзор обрачуна и уплате јавних прихода 
врши Пореска управа Федерације. 

Члан 8. 
(Ступање на снагу) 

Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1932/2021 
30. децембра 2021. године 

Сарајево
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 78. stav (3) Zakona o radu ("Službene 

novine Federacije BiH", br. 26/16 i 89/18), na prijedlog 
Federalnog ministarstva finansija, Vlada Federacije Bosne i 
Hercegovine na 297. sjednici, održanoj 30.12.2021. godine, 
donosi 
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UREDBU 
O METODOLOGIJI IZRAČUNA I USKLAĐIVANJA 

NAJNIŽE PLAĆE 

Član 1. 
(Predmet uredbe) 

Ovom uredbom se propisuje metodologija utvrđivanja 
iznosa najniže plaće i usklađivanje najniže plaće. 

Član 2. 
(Definicija najniže plaće) 

(1) Najniža plaća u smislu ove uredbe je najniži mjesečni iznos 
plaće koji pripada radniku za rad u punom radnom vremenu, 
a utvrđuje se u neto iznosu. 

(2) U iznos najniže plaće ne ulaze uvećanja plaće koja radniku 
pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad, rad u dane 
sedmičnog odmora, rad u dane praznika ili drugim danom za 
koji je zakonom određeno da se ne radi. 

(3) Najniža plaća radnika koji radi u nepunom radnom vremenu 
utvrđuje se i isplaćuje srazmjerno ugovorenom radnom 
vremenu. 

Član 3. 
(Način utvrđivanja najniže plaće) 

(1) Najniža neto plaća ne može iznositi manje od 55% prosječne 
mjesečne neto plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine (u 
daljem tekstu: Federacija). 

(2) Prosječna mjesečna neto plaća u Federaciji iz stava (1) ovog 
člana, u smislu ove uredbe, je prosječan iznos mjesečne neto 
plaće isplaćene po zaposlenom u Federaciji u periodu januar 
- septembar tekuće godine koji objavljuje Federalni zavod za 
statistiku. 

(3) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: 
Vlada) će odlukom, u skladu sa članom 78. stav (1) Zakona 
o radu, utvrditi iznos najniže plaće za 2022. godinu. 
Utvrđeni iznos najniže plaće se primjenjuje na plaću za 
januar 2022. godine i sve naredne mjesece do 31.12.2022. 
godine, a nakon toga se usklađuje jednom godišnje u 
rokovima i na način propisan čl. 5. i 6. ove uredbe. 

Član 4. 
(Pravo na najnižu plaću) 

(1) Pravo na najnižu plaću, utvrđenu prema odredbama ove 
uredbe, imaju svi radnici koji rade u Federaciji, neovisno o 
sjedištu ili registraciji poslodavca. 

(2) Poslodavac je dužan obračunati i isplatiti najnižu plaću u 
skladu sa stavom (1) ovog člana samo u slučaju kada je 
plaća radnika po kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu i 
ugovoru o radu niža od najniže plaće utvrđene u skladu sa 
ovom uredbom. 

(3) Poslodavac ne može koristiti najnižu plaću koju utvrđuje 
Vlada u skladu sa ovom uredbom, niti najnižu satnicu koja 
bi se izračunala na osnovu najniže plaće, kao ni bilo koju 
obračunsku jedinicu koja bi se izvela na osnovu utvrđene 
najniže plaće, za obračun plaće, naknade ili bilo kojeg 
drugog davanja radniku čija je plaća viša u odnosu na 
najnižu plaću, utvrđenu u skladu sa ovom uredbom. 

Član 5. 
(Usklađivanje najniže plaće) 

Najniža plaća za narednu kalendarsku godinu se usklađuje 
do kraja tekuće godine, na način da se usklađivanje vrši u visini 
zbira 50% procenta porasta potrošačkih cijena i 50% procenta 
porasta bruto domaćeg proizvoda u Federaciji u tekućoj godini za 
period januar - septembar, a prema podacima Federalnog zavoda 
za statistiku. 

Član 6. 
(Rok za usklađivanje najniže plaće) 

(1) Najkasnije do 31. decembra tekuće godine, Vlada odlukom 
usklađuje visinu najniže plaće za narednu godinu, što će prvi 
put biti izvršeno za 2023. godinu, a nakon konsultacija sa 
Ekonomsko-socijalnim vijećem. 

(2) U slučaju da Vlada ne postigne dogovor nakon konsultacija 
sa Ekonomsko-socijalnim vijećem, minimalna plaća za 
narednu godinu ne može biti niža od iznosa koji je bio 
utvrđen odlukom za prethodnu godinu. 

(3) Iznos najniža plaće iz stava (1) ovog člana može se utvrditi u 
iznosu većem od iznosa usklađene plaće iz člana 5. ove 
uredbe. 

Član 7. 
(Nadzor nad primjenom ove uredbe) 

Nadzor nad primjenom ove uredbe obavljaju federalni, 
odnosno kantonalni inspektori rada, koji su prema posebnim 
propisima ovlašteni za nadzor u vezi sa radom i zapošljavanjem, a 
nadzor obračuna i uplate javnih prihoda vrši Porezna uprava 
Federacije. 

Član 8. 
(Stupanje na snagu) 

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana 
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1932/2021 
30. decembra 2021. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, s. r.
 

2469 
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 297. sjednici, održanoj 30.12.2021. godine, 
donosi 

ODLUKU 
O IZMJENI ODLUKE O PROVEDBI MJERA ZA 

SMANJENJE TROŠKOVA ELEKTRIČNE ENERGIJE 
KUĆANSTVIMA I STIMULACIJI ENERGETSKE 

UČINKOVITOSTI 

I. 
U Odluci o provedbi mjera za smanjenje troškova električne 

energije kućanstvima i stimulaciji energetske učinkovitosti 
("Službene novine Federacije BiH", br. 44/11, 8/12, 96/12, 
100/13, 75/14, 101/15, 52/16, 1/17, 55/17, 99/17, 54/18, 104/18, 
55/19, 99/19, 51/20, 96/20 i 55/21), u točki IV. stavku 1), u trećem 
redu, datum: "31.12.2021.", zamjenjuje se datumom: 
"30.06.2022.". 

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

u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1933/2021 
30. prosinca 2021. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, 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 297. сједници, одржаној 30.12.2021. 
године, доноси 


