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Članak 5. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a 
primjenjivat će se od 01.01.2021. godine. 

Broj 07-2-23-1166/15-1/18-2 
16. studenoga 2020. godine 

Ministrica 
Dr. Edita Đapo, v. r.

 
 

На основу члана 58. став 8. Закона о управљању 
отпадом ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 33/03, 
72/09 и 92/17), федерална министарица 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, 54/16, 103/16 и 84/17 - у даљем тексту: 
Правилник) у члану 11. иза става 3. додаје се нови став. 4. 
који гласи: "Све док се не пропишу циљеви за наредни 
петогодишњи период, важе циљеви из посљедње године, 
петогодишњег периода за који су циљеви прописани". 

Члан 2. 
У члану 17. став 2. тачка 1. мијења се и гласи: "уговори 

с најмање 30 субјеката из члана 6. тачке 16. алинеје 1., 2., 3., 
4. и 7. овог Правилника, који на тржиште стављају најмање 
30 000 т амбалаже на годишњем нивоу, уз дозвољено 
одступање од 30% за 2020. и 2021. календарску годину". 

Члан 3. 
У члану 21. став 9. мијења се и гласи: 
"Сви обвезници система плаћају општу накнаду у 

износу од 0,0016 КМ по килограму амбалаже Фонду за 
заштиту околиша Федерације БиХ на име пласмана 
производа који послије употребе постају амбалажни отпад." 

Члан 4. 
У прилогу III који је саставни дио овог Правилника иза 

табеле 1. означене као "Општи циљеви по годинама" додају 
се ријечи "Општи циљ прописан за 2021. годину у износу од 
35% (искористити или рециклирати) примјењиват ће се док 
се не пропише нови општи циљ за наредни петогодишњи 
период". 

Иза табеле 3. означене као "Специфични циљеви" 
додаје се реченица и гласи: "Специфични циљеви прописани 
за 2021. годину примјењиват ће док се не пропишу нови 
специфични циљеви за наредни петогодишњи период". 

Члан 5. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ", а 
примјењиват ће се од 01.01.2021. године. 

Број 07-2-23-1166/15-1/18-2 
16. новембра 2020. године 

Министрица 
Др Едита Ђапо, с. р.

 
 

Na osnovu člana 58. stav 8. Zakona o upravljanju otpadom 
("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03, 72/09 i 92/17), 
federalna ministarica 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, 54/16, 103/16 i 84/17 - u daljem tekstu: Pravilnik) u članu 
11. iza stava 3. dodaje se novi stav. 4. koji glasi: "Sve dok se ne 
propišu ciljevi za naredni petogodišnji period, važe ciljevi iz 
posljednje godine, petogodišnjeg perioda za koji su ciljevi 
propisani". 

Član 2. 
U članu 17. stav 2. tačka 1. mijenja se i glasi: "ugovori s 

najmanje 30 subjekata iz člana 6. tačke 16. alineje 1., 2., 3., 4. i 7. 
ovog Pravilnika, koji na tržište stavljaju najmanje 30 000 t 
ambalaže na godišnjem nivou, uz dozvoljeno odstupanje od 30% 
za 2020. i 2021. kalendarsku godinu". 

Član 3. 
U članu 21. stav 9. mijenja se i glasi: 
"Svi obveznici sistema plaćaju opću naknadu u iznosu od 

0,0016 KM po kilogramu ambalaže Fondu za zaštitu okoliša 
Federacije BiH na ime plasmana proizvoda koji poslije upotrebe 
postaju ambalažni otpad." 

Član 4. 
U prilogu III. koji je sastavni dio ovog Pravilnika iza tabele 

1. označene kao "Opšti ciljevi po godinama" dodaju se riječi 
"Opšti cilj propisan za 2021. godinu u iznosu od 35% (iskoristiti 
ili reciklirati) primjenjivat će se dok se ne propiše novi opšti cilj 
za naredni petogodišnji period". 

Iza tabele 3. označene kao "Specifični ciljevi " dodaje se 
rečenica i glasi: "Specifični ciljevi propisani za 2021. godinu 
primjenjivat će dok se ne propišu novi specifični ciljevi za 
naredni petogodišnji period". 

Član 5. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a 
primjenjivat će se od 01.01.2021. godine. 

 

Broj 07-2-23-1166/15-1/18-2 
16. novembra 2020. godine

Ministrica 
Dr. Edita Đapo, s. r.

SREDIŠNJE IZBORNO POVJERENSTVO/ 
CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA  

BOSNE I HERCEGOVINE 

1741 
Na temelju članka 3.6 stavak (6) točka a), a u svezi s 

člankom 15.10 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni 
glasnik BiH", br. 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, 32/10, 
18/13, 7/14, 31/16 i 41/20) i članka 3. stavak (3) Pravilnika o 
uporabi i izradi izvadaka iz Središnjeg biračkog popisa ("Službeni 
glasnik BiH", br. 25/20 i 38/20), Središnje izborno povjerenstvo 
Bosne i Hercegovine je na 78. sjednici, održanoj 11.11.2020. 
godine, donijelo 


