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х) оператори/обрађивачи - односи се на сва правна 
лица и физичка лица-обртници одговорна за било 
коју врсту дjелатности управљања отпадом, а која 
имају дозволу за управљање отпадом; 

и) накнада за управљање посебним категоријама 
отпада – односи се на накнаду коју произвођачи, 
увозници и дистрибутери производа који послије 
употребе постају посебне категорије отпада, по 
начелу "продужена одговорност произвођача и 
увозника", плаћају за покривање трошкова 
унапређења укупног система управљања посебним 
категоријама отпада (у даљем тексту: накнада за 
управљање отпадом); 

ј) први пласман производа – односи се на стављање 
производа увезеног или произведеног у Босни и 
Херцеговини први пут на тржиште Федерације 
БиХ, укључујући и случај када такве производе 
произвођачи или увозници користе као крајњи 
потрошачи. 

к) Идентификациони број – се односи на 
идентификациони број пореског обвезника према 
Закону о порезној управи Федерације БиХ као и 
Закон о пореском поступку Републике Српске. 

л) информациони систем управљања отпадом (у 
даљем тексту: информациони систем) је wеб 
орјентирана плаформа са основном сврхом 
прикупљања података у области пласман 
производа као и управљања отпадом, дефиниран је 
Уредбом о информационом систему управљања 
отпадом ("Службене новине Федерације БиХ", 
број 97/18). 

II. ПОСЕБНЕ КАТЕГОРИЈЕ ОТПАДА, ЕВИДЕНЦИЈА 
И ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 

Члан 3. 
(Посебне категорије отпада) 

Производи који послије употребе постају посебне 
категорије отпада су нове или половне: 

а) гуме од моторних возила (аутомобила, аутобуса, 
камиона, мотоцикала и др.), пољопривредних и 
грађевинских машина, приколица, вучних машина 
и слично, као посебан производ или гуме које су 
дио возила или гуме које се увозе за потребе 
протектирања и репарације те поновног пласмана; 

б) батерије или акумулатори; 
ц) минерална и синтетичка уља и мазива, као и 

минерална уља за подмазивање, уља за турбине, 
хидраулична уља и остала минерална и синтетичка 
уља, као и уља и течности за изолацију и пренос 
топлоте; 

д) моторна возила категорије М1 (моторно возило за 
превоз путника - путничко возило које, осим 
сједишта возача има још највише осам сједишта) 
или Н1 (моторно возило за превоз терета - теретно 
возило чија највећа дозвољена маса није већа од 
3,5 т), моторна возила са три точка, осим моторних 
трицикала (категорија Л5 - тешки трицикл). 

Члан 4. 
(Обвезници извјештавања) 

(1) Обвезници извјештавања су сви произвођачи, увозници 
и дистрибутери нових и половних производа (који након 
употребе постају посебне категорије отпада), који врше 
увоз, производњу и дистрибуцију на територији Босне и 
Херцеговине, без обзира на сједиште. 

(2) Обвезници извјештавања су дужни регистровати се у 
информациони систем, те редовно уносити податке у 

исти у роковима који је прописан овом Уредбом и 
форми дефинисаној у информационом систему. 

Члан 5. 
(Достављање годишњег извјештаја) 

(1) Сви обвезници извјештавања су у обавези да сачињавају 
годишњи извјештај о количини и врсти произведених, 
увезених и пласираних производа који послије употребе 
постају посебне категорије отпада (у даљњем тексту: 
годишњи извјештај). 

(2) Сви обвезници извјештавања дужни су да годишњи 
извјештај, достављају Фонду за заштиту околиша 
Федерације БиХ (у даљем тексту:Фонд) у електронској 
форми директно у информациони систем. 

(3) Годишњи извјештај из става (1) овог члана се доставља 
Фонду и у форми принтаној из информационог система, 
овјерен и потписан најкасније до 31. марта текуће 
године за претходну годину. 

(4) У случају непотпуности и нејасноће података 
достављених у обрасцима годишњег извјештаја, Фонд 
може затражити од обвезника достављaње додатне 
релевантне документације. 

III. ОБВЕЗНИЦИ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ, КРИТЕРИЈИ 
ЗА ОБРАЧУН, ВИСИНУ И НАЧИН ОБРАЧУНАВАЊА 
И ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ 

Члан 6. 
(Обвезници плаћања накнаде) 

Обвезници плаћања накнаде су: 
а) произвођачи, увозници и дистрибутери гума од 

моторних возила, односно возила чији су саставни 
дио гуме који врше први пласман гума као 
посебног производа, односно возила чији су 
саставни дио гуме, као и гума које се увозе за 
потребе протектирања и репарације, те поновног 
пласмана на тржиште Федерације БиХ; 

б) произвођачи, увозници и дистрибутери 
акумулатора и батерија који врше први пласман 
акумулатора и батерија на тржиште Федерације 
БиХ; 

ц) произвођачи, увозници и дистрибутери 
минералног или синтетичког уља и мазива, који 
врше први пласман на тржиште Федерације БиХ; 

д) произвођачи, увозници и дистрибутери нових 
и/или половних моторних возила који врше први 
пласман возила на тржиште Федерације БиХ. 

Члан 7. 
(Накнаде) 

(1) Овом уредбом се утврђују висина и начин обрачуна и 
плаћања накнада које обвезници плаћају Фонду. 

(2) Обвезници плаћају: накнаду за управљање отпадом од 
производа који послије употребе постају посебне 
категорије отпада. 

(3) На основу достављених извјештаја дефинисаних чланом 
5. ове уредбе, од стране обвезника према Фонду, Фонд 
издаје Рјешење за плаћање накнада. 

(4) Накнада за управљање отпадом уплаћује се у Фонд који 
преузима обавезу намјенског утрошка прикупљених 
средстава у виду финансијске помоћи за управљање 
посебним категоријама отпада из члана (1) ове уредбе. 

Члан 8. 
(Накнаде за аутомобилске гуме) 

(1) Накнаде за пласман аутомобилских гума, односно 
возила чији су саставни дио гуме, обрачунавају се према 
количини нових и половних гума пласираних на 
тржиште Федерације БиХ, као и гума које су саставни 
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дио аутомобила, теретних возила, пољопривредних и 
грађевинских машина, радних возила и трактора, 
ваздухопловних и других летјелица и комплета точкова 
(гума и наплатак), а која се пријављује Фонду директно 
у информациони систем. 

(2) Коефицијент висине накнаде за управаљање отпадом за 
пласман гума на тржиште Федерације БиХ је: 
а) за нове и половне гуме као посебан производ као и 

гуме као саставни дио возила (гуме за аутомобиле 
и аутомобилске приколице, аутобусе, камионе, 
виљушкаре, мотоцикле пољопривредне и 
грађевинске машине, тракторе и доставна возила, 
теретне приколице, летјелице, вучне машине и 
друге машине и уређаје)_________________0,32 
КМ по кг; 

(3) Накнада за управљање отпадом из става (1) овог члана 
обрачунава се умношком количине производа 
пласираних на тржиште Федерације БиХ (који морају 
бити наведени у извјештају обвезника према Фонду) и 
коефицијента висине накнаде из става (2) овог члана. 

Члан 9. 
(Накнаде за батерије или акумулаторе) 

(1) Накнаде за пласман батерија или акумулатора, се 
обрачунавају према маси производа који се први пут 
пласирају на тржиште Федерације БиХ, а које се 
пријављује Фонду путем информационог система. 

(2) Коефицијент висине накнаде за управљање отпадом је: 
а) за стартере 0,22 КМ по кг;
б) за преносне батерије или акумулаторе 3,00 КМ по кг;
ц) за индустријске батерије и акумулаторе 0,26 КМ по кг.

(3) Накнада за управљање отпадом из става (1) овог члана 
обрачунава се умношком количине производа 
пласираних на тржиште Федерације БиХ (који морају 
бити наведени у извјештају обвезника према Фонду) и 
коефицијента висине накнаде из става (2) овог члана. 

Члан 10. 
(Накнаде за минерална и синтетичка уља и мазива) 

(1) Накнаде за пласман минералних и синтетичких уља и 
мазива обрачунава се према количини производа који се 
први пут пласирају на тржиште Федерације БиХ, а које 
се пријављује Фонду путем информационог система. 

(2) Коефицијент висине накнаде за управљање отпадом 
износи 0,20 КМ по литри уља за све слиједеће 
категорије: 
а) моторна уља, компресорска уља за подмазивање, 

турбинска уља за подмазивање; 
б) течности за хидрауличне намјене; 
ц) уља за мјењаче и редукторе; 
д) средства за обраду метала, уља за скидање калупа, 

антикорозивна и електроизолациона уља; 
е) тешка и остала уља за подмазивање; 
ф) остале препарате који се не употребљавају за 

обраду текстилних материјала, коже, крзна или 
других материјала; 

г) остале препарате који садрже 70% или више, по 
маси, уља од нафте или уља добијених од 
битуменозних минерала, али не као основни 
састојак и који се не употребљавају за обраду 
текстилних материјала, коже, крзна или других 
материјала; 

х) течности за хидрауличне кочнице и остале 
течности за трансмисију; 

и) препарате против смрзавања (која служе за 
хлађење мотора). 

(3) Накнада за управљање отпадом из става (1) овог члана 
обрачунава се умношком количине производа 

пласираних на тржиште Федерације БиХ (који морају 
бити наведени у извјештају обвезника према Фонду) и 
коефицијента висине накнаде из става (2) овог члана. 

Члан 11. 
(Накнаде за моторна возила) 

(1) Накнаде за пласман моторних возила, обрачунава се 
према маси производа који се први пут пласира на 
тржиште Федерације БиХ, а које се пријављује Фонду 
путем информационог система (маса возила у 
извјештају се узима из хомологацијског листа возила). 

(2) Коефицијент висине накнаде за управљање отпадом 
износи 160 КМ по тони возила. 

(3) Накнада за управљање отпадом из става (1) овог члана 
обрачунава се умношком количине производа 
пласираних на тржиште Федерације БиХ (који морају 
бити наведени у извјештају обвезника према Фонду) и 
коефицијента висине накнаде из става (2) овог члана. 

Члан 12. 
(Рјешење за плаћање накнаде) 

(1) На основу података о количинама пласираних 
производа из годишњих извјештаја обвезника које 
обвезници уносе у информациони систем у 
електронском облику и достављају Фонду у принтаној 
форми из система овјерен и потписан, Фонд доноси 
рјешење за плаћање накнада обвезнику плаћања накнада 
у текућој години за претходну календарску годину. 

(2) Бројеви рачуна за уплату накнада из чл. 8., 9., 10. и 11. 
ове уредбе прописат ће се прописима којима се уређује 
начин уплате јавних прихода у Федерацији Босне и 
Херцеговине. 

(3) Против рјешења из става (1) овог члана може се 
изјавити жалба Федералном министарству околиша и 
туризма (у даљњем тексту Федерално министарство), 
путем Фонда. 

Члан 13. 
(Регистар обвезника) 

Фонд води Регистар обвезника плаћања накнаде из чл. 4. 
и 6. ове уредбе у складу са одредбама Уредбе о 
информационом систему управљања отпадом ("Службене 
новине Федерације БиХ", број 97/18). 

Члан 14. 
(Промјене у пословању обвезника) 

(1) У случају престанка пословања, статусне промјене 
и/или промјене дjелатности обвезник је дужан да 
достави извјештај о количини производа стављеним на 
тржиште Федерације БиХ за период краћи од 
календарске године за коју се израђује годишњи 
извјештај, а најкасније у року од 30 дана од дана 
наступања промјене. 

(2) Фонд доноси рјешење за плаћање накнаде за обрачунски 
период краћи од календарске године у случају престанка 
пословања, статусне промјене која доводи до престанка 
рада обвезника или промјене дjелатности обвезника 
плаћања накнаде. 

IV. АКТИВНОСТИ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ОКОЛИША 
ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ 

Члан 15. 
(Активности Фонда по питању извјештавања) 

(1) Фонд доставља Федералном министарству годишњи 
извјештај о провођењу уредбе са подацима о броју 
обвезника, пријављеним количинама појединих 
производа који послије употребе постају посебне 
категорије отпада, предностима и недостацима, 
препорукама за даљњи рад, те прикупљеним износима 
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средстава до 30. јуна текуће године за претходну 
годину. 

(2) На основу обрађених података из годишњих извјештаја 
Фонд ће планирати намјенски утрошак средстава 
планом на годишњем нивоу, усаглашено са Федералним 
министарством, првенствено у сврху унапређења 
система управљања отпадом. 

Члан 16. 
(Активности Фонда по питању праћења извршавања обавеза 

од стране обвезника) 
(1) Обвезнику плаћања накнаде који Фонду није доставио 

годишњи извјештај из члана 5. ове уредбе, Фонд ће 
накнаду обрачунати на основу инспекцијског налаза и 
према евиденцији Управе за индиректно опорезивање 
БиХ о укупно увезеним и произведеним количинама 
производа. 

(2) Ако обвезник плаћања накнаде није платио износ 
накнаде утврђен рјешењем из члана 12. ове уредбе у 
прописаном року, Фонд ће послати опомену обвезнику 
плаћања накнаде којом налаже начин и рок уплате дуга. 

(3) Ако обвезник плаћања накнаде не изврши уплату у року 
утврђеном опоменом из става (1) овог члана, Фонд ће 
путем надлежног суда извршити принудну наплату 
сходно одредбама Закона о извршном поступку 
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 32/03, 52/03, 
33/06, 39/06, 39/09, 35/12, 46/16 и "Службени гласник 
БиХ", број 42/18). 

(4) Од дана издавања опомене из става (2) овог члана до 
дана уплате дуга, Фонд ће обрачунати затезну камату у 
складу са важећим законским прописима. 

V. УПРАВНИ НАДЗОР 

Члан 17. 
(Надзор) 

Надзор над провођењем ове уредбе врши Федерални 
тржишни инспекторат Федералне управе за инспекцијске 
послове. 

Члан 18. 
(Провођење надзорa) 

(1) Федерални тржишни инспекторат Федералне управе за 
инспекцијске послове ће вршити контролу укључења у 
систем провјером регистрације у информациони систем 
као и пријављене количине пласираних производа који 
послије употребе постају посебне категорије отпада на 
тржишту Федерације БиХ. 

(2) Надзор се врши над субјектима који су дефинирани 
овом уредбом као обвезници извјештавања и обвезници 
плаћања накнада. 

VI. ЗАCTAPA 

Члан 19. 
(Прописане обавезе) 

Обавеза подношења извештаја и плаћања накнада из чл. 
5., 7., 8., 9., 10. и 11. ове уредбе не застарjевa. 

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 20. 
(Вођење података у електронском облику) 

Након оперативне успоставе Инфоромационог система 
управљања отпадом годишњи извјештај о пласману 
производа који послије употребе постају посебне категорије 
отпада ће и даље бити достављан од стране обвезника у 
принтаној форми из Информационом система, потписан и 
овјерен на адресу Фонда најдаље до 31. марта текуће године 
за претходну календарску годину. 

Члан 21. 
(Ступање на снагу) 

Ова уредба ступа на снагу (8) осмог дана од дана 
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ", а 
примјењиваће се од 01.01.2022. године. 

В. број 1206/2021 
22. јула 2021. године 

Сарајево
Премијер 

Фадил Новалић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 18a. stav (4) Zakona o upravljanju otpadom 

("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03, 72/09 i 92/17), a na 
prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada 
Federacije Bosne i Hercegovine, na 275. sjednici, održanoj 
22.07.2021. godine, donosi 

UREDBU 
O PROIZVODIMA KOJI POSLIJE UPOTREBE POSTAJU 
POSEBNE KATEGORIJE OTPADA I KRITERIJIMA ZA 

OBRAČUN I NAČIN PLAĆANJA NAKNADA 

I. UVODNE ODREDBE 

Član 1. 
(Predmet Uredbe) 

(1) Ovom uredbom utvrđuju se proizvodi koji poslije upotrebe 
postaju posebne kategorije otpada, forma i način 
izvještavanja o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih 
proizvoda i njihovog plasmana na tržište Bosne i 
Hercegovine, način i rokovi dostavljanja evidencije i 
izvještaja, obveznici izvještavanja i plaćanja naknada, 
koeficijente i kriteriji za obračun naknada kao i rokovi 
plaćanja naknade. 

(2) Proizvodi koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije 
otpada, prema ovoj uredbi su: 
a) gume, 
b) baterije i akumulatori, 
c) ulja, 
d) vozila. 

Član 2. 
(Značenje izraza) 

Izrazi upotrijebljeni u ovoj uredbi imaju slijedeće značenje: 
a) gume - odnosi se na sve gume od motornih vozila 

(automobila, autobusa, kamiona, motocikala i dr.), 
poljoprivrednih i građevinskih mašina, prikolica, 
letjelica, vučenih mašina, drugih mašina i uređaja i 
ostali sličnih proizvoda; 

b) baterija ili akumulator - odnosi se na svaki izvor 
električne energije proizvedene pretvaranjem hemijske 
energije, a koji može da se sastoji od jedne ili više 
primarnih baterijskih ćelija (koje se ne mogu puniti) ili 
jedne ili više sekundarnih baterijskih ćelija (koje se 
mogu puniti); 

c) ulja - odnosi se na sva mineralna i sintetička ulja i 
maziva kao i preparate protiv smrzavanja koji služe za 
hlađenje motora; 

d) vozilo - odnosi se na svako vozilo kategorije M1 
(motorno vozilo za prijevoz putnika - putničko vozilo 
koje, osim sjedišta vozača ima još najviše osam 
sjedišta) ili N1 (motorno vozilo za prevoz tereta - 
teretno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća 
od 3,5 t), motorno vozilo sa tri točka, osim motornih 
tricikala (kategorija L5 - teški tricikl); 

e) polovni proizvodi su proizvodi koji poslije upotrebe 
postaju posebne kategorije otpada, a odnose se na 
proizvode koji su već korišteni (rabljene gume, 
akumulatori, rabljena ulja, vozila) ali koji nisu za 
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odbaciti već se još uvijek koriste i ispunjavaju svoju 
primarnu svrhu; 

f) obveznici izvještavanja - odnosi se na sve uvoznike, 
proizvođače i distributere proizvoda koji nakon 
upotrebe postaju posebne kategorije otpada, a koji vrše 
uvoz, proizvodnju i distribuciju novih ili polovnih 
proizvoda na teritoriji Bosne i Hercegovine, bez obzira 
na sjedište (u daljem tekstu: obveznici izvještavanja); 

g) obveznici plaćanja naknade za upravljanje posebnim 
kategorijama otpada - odnosi se na sve proizvođače, 
uvoznike i distributere koji prvi put proizvode plasiraju 
na tržište Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem 
tekstu: Federacije BiH) ili sami koriste kao krajnji 
potrošači nove ili polovne proizvode koji poslije 
upotrebe postaju posebne kategorije otpada (u daljem 
tekstu: obveznici plaćanja naknade); 

h) operatori/obrađivači - odnosi se na sva pravna lica i 
fizička lica-obrtnici odgovorna za bilo koju vrstu 
djelatnosti upravljanja otpadom, a koja imaju dozvolu 
za upravljanje otpadom; 

i) naknada za upravljanje posebnim kategorijama 
otpada - odnosi se na naknadu koju proizvođači, 
uvoznici i distributeri proizvoda koji poslije upotrebe 
postaju posebne kategorije otpada, po načelu 
"produžena odgovornost proizvođača i uvoznika", 
plaćaju za pokrivanje troškova unapređenja ukupnog 
sistema upravljanja posebnim kategorijama otpada (u 
daljem tekstu: naknada za upravljanje otpadom); 

j) prvi plasman proizvoda - odnosi se na stavljanje 
proizvoda uvezenog ili proizvedenog u Bosni i 
Hercegovini prvi put na tržište Federacije BiH, 
uključujući i slučaj kada takve proizvode proizvođači 
ili uvoznici koriste kao krajnji potrošači. 

k) Identifikacioni broj - se odnosi na identifikacioni broj 
poreskog obveznika prema Zakonu o poreznoj upravi 
Federacije BiH kao i Zakon o poreskom postupku 
Republike Srpske. 

l) informacioni sistem upravljanja otpadom (u daljem 
tekstu: informacioni sistem) je web orjentirana 
plaforma sa osnovnom svrhom prikupljanja podataka u 
oblasti plasman proizvoda kao i upravljanja otpadom, 
definiran je Uredbom o informacionom sistemu 
upravljanja otpadom ("Službene novine Federacije 
BiH", broj 97/18). 

II. POSEBNE KATEGORIJE OTPADA, EVIDENCIJA I 
IZVJEŠTAVANJE 

Član 3. 
(Posebne kategorije otpada) 

Proizvodi koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije 
otpada su nove ili polovne: 

a) gume od motornih vozila (automobila, autobusa, 
kamiona, motocikala i dr.), poljoprivrednih i 
građevinskih mašina, prikolica, vučnih mašina i slično, 
kao poseban proizvod ili gume koje su dio vozila ili 
gume koje se uvoze za potrebe protektiranja i 
reparacije te ponovnog plasmana; 

b) baterije ili akumulatori; 
c) mineralna i sintetička ulja i maziva, kao i mineralna 

ulja za podmazivanje, ulja za turbine, hidraulična ulja i 
ostala mineralna i sintetička ulja, kao i ulja i tečnosti za 
izolaciju i prenos toplote; 

d) motorna vozila kategorije M1 (motorno vozilo za 
prevoz putnika - putničko vozilo koje, osim sjedišta 
vozača ima još najviše osam sjedišta) ili N1 (motorno 
vozilo za prevoz tereta - teretno vozilo čija najveća 

dozvoljena masa nije veća od 3,5 t), motorna vozila sa 
tri točka, osim motornih tricikala (kategorija L5 - teški 
tricikl). 

Član 4. 
(Obveznici izvještavanja) 

(1) Obveznici izvještavanja su svi proizvođači, uvoznici i 
distributeri novih i polovnih proizvoda (koji nakon upotrebe 
postaju posebne kategorije otpada), koji vrše uvoz, 
proizvodnju i distribuciju na teritoriji Bosne i Hercegovine, 
bez obzira na sjedište. 

(2) Obveznici izvještavanja su dužni registrovati se u 
informacioni sistem, te redovno unositi podatke u isti u 
rokovima koji je propisan ovom Uredbom i formi 
definisanoj u informacionom sistemu. 

Član 5. 
(Dostavljanje godišnjeg izvještaja) 

(1) Svi obveznici izvještavanja su u obavezi da sačinjavaju 
godišnji izvještaj o količini i vrsti proizvedenih, uvezenih i 
plasiranih proizvoda koji poslije upotrebe postaju posebne 
kategorije otpada (u daljnjem tekstu: godišnji izvještaj). 

(2) Svi obveznici izvještavanja dužni su da godišnji izvještaj, 
dostavljaju Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH (u 
daljem tekstu: Fond) u elektronskoj formi direktno u 
informacioni sistem. 

(3) Godišnji izvještaj iz stava (1) ovog člana se dostavlja Fondu 
i u formi printanoj iz informacionog sistema, ovjeren i 
potpisan najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu 
godinu. 

(4) U slučaju nepotpunosti i nejasnoće podataka dostavljenih u 
obrascima godišnjeg izvještaja, Fond može zatražiti od 
obveznika dostavljanje dodatne relevantne dokumentacije. 

III. OBVEZNICI PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJI ZA 
OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I 
PLAĆANJA NAKNADE 

Član 6. 
(Obveznici plaćanja naknade) 

Obveznici plaćanja naknade su: 
a) proizvođači, uvoznici i distributeri guma od motornih 

vozila, odnosno vozila čiji su sastavni dio gume koji 
vrše prvi plasman guma kao posebnog proizvoda, 
odnosno vozila čiji su sastavni dio gume, kao i guma 
koje se uvoze za potrebe protektiranja i reparacije, te 
ponovnog plasmana na tržište Federacije BiH; 

b) proizvođači, uvoznici i distributeri akumulatora i 
baterija koji vrše prvi plasman akumulatora i baterija 
na tržište Federacije BiH; 

c) proizvođači, uvoznici i distributeri mineralnog ili 
sintetičkog ulja i maziva, koji vrše prvi plasman na 
tržište Federacije BiH; 

d) proizvođači, uvoznici i distributeri novih i/ili polovnih 
motornih vozila koji vrše prvi plasman vozila na tržište 
Federacije BiH. 

Član 7. 
(Naknade) 

(1) Ovom uredbom se utvrđuju visina i način obračuna i 
plaćanja naknada koje obveznici plaćaju Fondu. 

(2) Obveznici plaćaju: naknadu za upravljanje otpadom od 
proizvoda koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije 
otpada. 

(3) Na osnovu dostavljenih izvještaja definisanih članom 5. ove 
uredbe, od strane obveznika prema Fondu, Fond izdaje 
Rješenje za plaćanje naknada. 

(4) Naknada za upravljanje otpadom uplaćuje se u Fond koji 
preuzima obavezu namjenskog utroška prikupljenih 
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sredstava u vidu finansijske pomoći za upravljanje posebnim 
kategorijama otpada iz člana (1) ove uredbe. 

Član 8. 
(Naknade za automobilske gume) 

(1) Naknade za plasman automobilskih guma, odnosno vozila 
čiji su sastavni dio gume, obračunavaju se prema količini 
novih i polovnih guma plasiranih na tržište Federacije BiH, 
kao i guma koje su sastavni dio automobila, teretnih vozila, 
poljoprivrednih i građevinskih mašina, radnih vozila i 
traktora, vazduhoplovnih i drugih letjelica i kompleta 
točkova (guma i naplatak), a koja se prijavljuje Fondu 
direktno u informacioni sistem. 

(2) Koeficijent visine naknade za upravaljanje otpadom za 
plasman guma na tržište Federacije BiH je: 
a) za nove i polovne gume kao poseban proizvod kao i 

gume kao sastavni dio vozila (gume za automobile i 
automobilske prikolice, autobuse, kamione, viljuškare, 
motocikle poljoprivredne i građevinske mašine, 
traktore i dostavna vozila, teretne prikolice, letjelice, 
vučne mašine i druge mašine i uređaje) 0,32 KM po 
kg; 

(3) Naknada za upravljanje otpadom iz stava (1) ovog člana 
obračunava se umnoškom količine proizvoda plasiranih na 
tržište Federacije BiH (koji moraju biti navedeni u izvještaju 
obveznika prema Fondu) i koeficijenta visine naknade iz 
stava (2) ovog člana. 

Član 9. 
(Naknade za baterije ili akumulatore) 

(1) Naknade za plasman baterija ili akumulatora, se 
obračunavaju prema masi proizvoda koji se prvi put 
plasiraju na tržište Federacije BiH, a koje se prijavljuje 
Fondu putem informacionog sistema. 

(2) Koeficijent visine naknade za upravljanje otpadom je: 
a) za startere 0,22 KM po kg;

b) za prenosne baterije ili akumulatore 3,00 KM po kg;

c) za industrijske baterije i akumulatore 0,26 KM po kg.

(3) Naknada za upravljanje otpadom iz stava (1) ovog člana 
obračunava se umnoškom količine proizvoda plasiranih na 
tržište Federacije BiH (koji moraju biti navedeni u izvještaju 
obveznika prema Fondu) i koeficijenta visine naknade iz 
stava (2) ovog člana. 

Član 10. 
(Naknade za mineralna i sintetička ulja i maziva) 

(1) Naknade za plasman mineralnih i sintetičkih ulja i maziva 
obračunava se prema količini proizvoda koji se prvi put 
plasiraju na tržište Federacije BiH, a koje se prijavljuje 
Fondu putem informacionog sistema. 

(2) Koeficijent visine naknade za upravljanje otpadom iznosi 
0,20 KM po litri ulja za sve slijedeće kategorije: 
a) motorna ulja, kompresorska ulja za podmazivanje, 

turbinska ulja za podmazivanje; 
b) tečnosti za hidraulične namjene; 
c) ulja za mjenjače i reduktore; 
d) sredstva za obradu metala, ulja za skidanje kalupa, 

antikorozivna i elektroizolaciona ulja; 
e) teška i ostala ulja za podmazivanje; 
f) ostale preparate koji se ne upotrebljavaju za obradu 

tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala; 
g) ostale preparate koji sadrže 70% ili više, po masi, ulja 

od nafte ili ulja dobijenih od bitumenoznih minerala, 
ali ne kao osnovni sastojak i koji se ne upotrebljavaju 
za obradu tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih 
materijala; 

h) tečnosti za hidraulične kočnice i ostale tečnosti za 
transmisiju; 

i) preparate protiv smrzavanja (koja služe za hlađenje 
motora). 

(3) Naknada za upravljanje otpadom iz stava (1) ovog člana 
obračunava se umnoškom količine proizvoda plasiranih na 
tržište Federacije BiH (koji moraju biti navedeni u izvještaju 
obveznika prema Fondu) i koeficijenta visine naknade iz 
stava (2) ovog člana. 

Član 11. 
(Naknade za motorna vozila) 

(1) Naknade za plasman motornih vozila, obračunava se prema 
masi proizvoda koji se prvi put plasira na tržište Federacije 
BiH, a koje se prijavljuje Fondu putem informacionog 
sistema (masa vozila u izvještaju se uzima iz 
homologacijskog lista vozila). 

(2) Koeficijent visine naknade za upravljanje otpadom iznosi 
160 KM po toni vozila. 

(3) Naknada za upravljanje otpadom iz stava (1) ovog člana 
obračunava se umnoškom količine proizvoda plasiranih na 
tržište Federacije BiH (koji moraju biti navedeni u izvještaju 
obveznika prema Fondu) i koeficijenta visine naknade iz 
stava (2) ovog člana. 

Član 12. 
(Rješenje za plaćanje naknade) 

(1) Na osnovu podataka o količinama plasiranih proizvoda iz 
godišnjih izvještaja obveznika koje obveznici unose u 
informacioni sistem u elektronskom obliku i dostavljaju 
Fondu u printanoj formi iz sistema ovjeren i potpisan, Fond 
donosi rješenje za plaćanje naknada obvezniku plaćanja 
naknada u tekućoj godini za prethodnu kalendarsku godinu. 

(2) Brojevi računa za uplatu naknada iz čl. 8., 9., 10. i 11. ove 
uredbe propisat će se propisima kojima se uređuje način 
uplate javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

(3) Protiv rješenja iz stava (1) ovog člana može se izjaviti žalba 
Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (u daljnjem tekstu 
Federalno ministarstvo), putem Fonda. 

Član 13. 
(Registar obveznika) 

Fond vodi Registar obveznika plaćanja naknade iz čl. 4. i 6. 
ove uredbe u skladu sa odredbama Uredbe o informacionom 
sistemu upravljanja otpadom ("Službene novine Federacije BiH", 
broj 97/18). 

Član 14. 
(Promjene u poslovanju obveznika) 

(1) U slučaju prestanka poslovanja, statusne promjene i/ili 
promjene djelatnosti obveznik je dužan da dostavi izvještaj o 
količini proizvoda stavljenim na tržište Federacije BiH za 
period kraći od kalendarske godine za koju se izrađuje 
godišnji izvještaj, a najkasnije u roku od 30 dana od dana 
nastupanja promjene. 

(2) Fond donosi rješenje za plaćanje naknade za obračunski 
period kraći od kalendarske godine u slučaju prestanka 
poslovanja, statusne promjene koja dovodi do prestanka rada 
obveznika ili promjene djelatnosti obveznika plaćanja 
naknade. 

IV. AKTIVNOSTI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 
FEDERACIJE BiH 

Član 15. 
(Aktivnosti Fonda po pitanju izvještavanja) 

(1) Fond dostavlja Federalnom ministarstvu godišnji izvještaj o 
provođenju uredbe sa podacima o broju obveznika, 
prijavljenim količinama pojedinih proizvoda koji poslije 
upotrebe postaju posebne kategorije otpada, prednostima i 
nedostacima, preporukama za daljnji rad, te prikupljenim 
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iznosima sredstava do 30. juna tekuće godine za prethodnu 
godinu. 

(2) Na osnovu obrađenih podataka iz godišnjih izvještaja Fond 
će planirati namjenski utrošak sredstava planom na 
godišnjem nivou, usaglašeno sa Federalnim ministarstvom, 
prvenstveno u svrhu unapređenja sistema upravljanja 
otpadom. 

Član 16. 
(Aktivnosti Fonda po pitanju praćenja izvršavanja obaveza od 

strane obveznika) 
(1) Obvezniku plaćanja naknade koji Fondu nije dostavio 

godišnji izvještaj iz člana 5. ove uredbe, Fond će naknadu 
obračunati na osnovu inspekcijskog nalaza i prema 
evidenciji Uprave za indirektno oporezivanje BiH o ukupno 
uvezenim i proizvedenim količinama proizvoda. 

(2) Ako obveznik plaćanja naknade nije platio iznos naknade 
utvrđen rješenjem iz člana 12. ove uredbe u propisanom 
roku, Fond će poslati opomenu obvezniku plaćanja naknade 
kojom nalaže način i rok uplate duga. 

(3) Ako obveznik plaćanja naknade ne izvrši uplatu u roku 
utvrđenom opomenom iz stava (1) ovog člana, Fond će 
putem nadležnog suda izvršiti prinudnu naplatu shodno 
odredbama Zakona o izvršnom postupku ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09, 
35/12, 46/16 i "Službeni glasnik BiH", broj 42/18). 

(4) Od dana izdavanja opomene iz stava (2) ovog člana do dana 
uplate duga, Fond će obračunati zateznu kamatu u skladu sa 
važećim zakonskim propisima. 

V. UPRAVNI NADZOR 

Član 17. 
(Nadzor) 

Nadzor nad provođenjem ove uredbe vrši Federalni tržišni 
inspektorat Federalne uprave za inspekcijske poslove. 

Član 18. 
(Provođenje nadzora) 

(1) Federalni tržišni inspektorat Federalne uprave za 
inspekcijske poslove će vršiti kontrolu uključenja u sistem 
provjerom registracije u informacioni sistem kao i 
prijavljene količine plasiranih proizvoda koji poslije 
upotrebe postaju posebne kategorije otpada na tržištu 
Federacije BiH. 

(2) Nadzor se vrši nad subjektima koji su definirani ovom 
uredbom kao obveznici izvještavanja i obveznici plaćanja 
naknada. 

VI. ZASTARA 

Član 19. 
(Propisane obaveze) 

Obaveza dostavljanja izvještaja i plaćanje naknada iz čl. 5., 
7., 8., 9.,10., i 11. ove uredbe ne zastarijeva. 

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 20. 
(Vođenje podataka u elektronskom obliku) 

Nakon operativne uspostave Informacionog sistema 
upravljanja otpadom godišnji izvještaj o plasmanu proizvoda koji 
poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada će i dalje biti 
dostavljan od strane obveznika u printanoj formi iz 
Informacionom sistema, potpisan i ovjeren na adresu Fonda 
najdalje do 31. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku 
godinu. 

Član 21. 
(Stupanje na snagu) 

Ova uredba stupa na snagu (8) osmog dana od dana 
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a 
primjenjivat će se od 01.01.2022. godine. 

V. broj 1206/2021 
22. jula 2021. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, s. r.
 

 
Na temelju članka 18a. stavak (4) Zakona o upravljanju 

otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03, 72/09 i 
92/17), a na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 275. sjednici, održanoj 
22.07.2021. godine, donosi 

UREDBU 
O PROIZVODIMA KOJI POSLIJE UPORABE POSTAJU 
POSEBNE KATEGORIJE OTPADA I KRITERIJIMA ZA 

OBRAČUN I NAČIN PLAĆANJA NAKNADA 

I. UVODNE ODREDBE 

Članak 1. 
(Predmet Uredbe) 

(1) Ovom uredbom utvrđuju se proizvodi koji poslije uporabe 
postaju posebne kategorije otpada, forma i način 
izvještavanja o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih 
proizvoda i njihovog plasmana na tržište Bosne i 
Hercegovine, način i rokovi dostavljanja evidencije i 
izvješća, obveznici izvještavanja i plaćanja naknada, 
koeficijente i kriteriji za obračun naknada kao i rokovi 
plaćanja naknade. 

(2) Proizvodi koji poslije uporabe postaju posebne kategorije 
otpada, prema ovoj uredbi su: 
a) gume, 
b) baterije i akumulatori, 
c) ulja, 
d) vozila. 

Članak 2. 
(Značenje izraza) 

Izrazi upotrijebljeni u ovoj uredbi imaju sljedeće značenje: 
a) gume - odnosi se na sve gume od motornih vozila 

(automobila, autobusa, kamiona, motocikala i dr.), 
poljoprivrednih i građevinskih mašina, prikolica, 
letjelica, vučenih mašina, drugih mašina i uređaja i 
ostali sličnih proizvoda; 

b) baterija ili akumulator - odnosi se na svaki izvor 
električne energije proizvedene pretvaranjem kemijske 
energije, a koji može da se sastoji od jedne ili više 
primarnih baterijskih ćelija (koje se ne mogu puniti) ili 
jedne ili više sekundarnih baterijskih ćelija (koje se 
mogu puniti); 

c) ulja - odnosi se na sva mineralna i sintetička ulja i 
maziva kao i preparate protiv smrzavanja koji služe za 
hlađenje motora; 

d) vozilo - odnosi se na svako vozilo kategorije M1 
(motorno vozilo za prijevoz putnika - putničko vozilo 
koje, osim sjedišta vozača ima još najviše osam 
sjedišta) ili N1 (motorno vozilo za prijevoz tereta - 
teretno vozilo čija najveća dozvoljena masa nije veća 
od 3,5 t), motorno vozilo s tri točka, osim motornih 
tricikala (kategorija L5 - teški tricikl); 

e) polovni proizvodi su proizvodi koji poslije uporabe 
postaju posebne kategorije otpada, a odnose se na 
proizvode koji su već korišteni (rabljene gume, 
akumulatori, rabljena ulja, vozila) ali koji nisu za 
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odbaciti već se još uvijek koriste i ispunjavaju svoju 
primarnu svrhu; 

f) obveznici izvještavanja - odnosi se na sve uvoznike, 
proizvođače i distributere proizvoda koji nakon 
uporabe postaju posebne kategorije otpada, a koji vrše 
uvoz, proizvodnju i distribuciju novih ili polovnih 
proizvoda na teritoriji Bosne i Hercegovine, bez obzira 
na sjedište (u daljem tekstu: obveznici izvještavanja); 

g) obveznici plaćanja naknade za upravljanje posebnim 
kategorijama otpada - odnosi se na sve proizvođače, 
uvoznike i distributere koji prvi put proizvode plasiraju 
na tržište Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem 
tekstu: Federacije BiH) ili sami koriste kao krajnji 
potrošači nove ili polovne proizvode koji poslije 
uporabe postaju posebne kategorije otpada (u daljem 
tekstu: obveznici plaćanja naknade); 

h) operatori/obrađivači - odnosi se na sva pravna lica i 
fizička lica-obrtnici odgovorna za bilo koju vrstu 
djelatnosti upravljanja otpadom, a koja imaju dozvolu 
za upravljanje otpadom; 

i) naknada za upravljanje posebnim kategorijama 
otpada - odnosi se na naknadu koju proizvođači, 
uvoznici i distributeri proizvoda koji poslije uporabe 
postaju posebne kategorije otpada, po načelu 
"produžena odgovornost proizvođača i uvoznika", 
plaćaju za pokrivanje troškova unapređenja ukupnog 
sustava upravljanja posebnim kategorijama otpada (u 
daljem tekstu: naknada za upravljanje otpadom); 

j) prvi plasman proizvoda - odnosi se na stavljanje 
proizvoda uvezenog ili proizvedenog u Bosni i 
Hercegovini prvi put na tržište Federacije BiH, 
uključujući i slučaj kada takve proizvode proizvođači 
ili uvoznici koriste kao krajnji potrošači. 

k) Identifikacioni broj - se odnosi na identifikacioni broj 
poreskog obveznika prema Zakonu o poreznoj upravi 
Federacije BiH kao i Zakon o poreskom postupku 
Republike Srpske. 

l) informacijski sustav upravljanja otpadom (u daljem 
tekstu: informacijski sustav) je web orijentirana 
platforma s osnovnom svrhom prikupljanja podataka u 
oblasti plasman proizvoda kao i upravljanja otpadom, 
definiran je Uredbom o informacijskom sustavu 
upravljanja otpadom ("Službene novine Federacije 
BiH", broj 97/18). 

II. POSEBNE KATEGORIJE OTPADA, EVIDENCIJA I 
IZVJEŠTAVANJE 

Članak 3. 
(Posebne kategorije otpada) 

Proizvodi koji poslije uporabe postaju posebne kategorije 
otpada su nove ili polovne: 

a) gume od motornih vozila (automobila, autobusa, 
kamiona, motocikala i dr.), poljoprivrednih i 
građevinskih mašina, prikolica, vučnih mašina i slično, 
kao poseban proizvod ili gume koje su dio vozila ili 
gume koje se uvoze za potrebe protektiranja i 
reparacije te ponovnog plasmana; 

b) baterije ili akumulatori; 
c) mineralna i sintetička ulja i maziva, kao i mineralna 

ulja za podmazivanje, ulja za turbine, hidraulična ulja i 
ostala mineralna i sintetička ulja, kao i ulja i tečnosti za 
izolaciju i prenos toplote; 

d) motorna vozila kategorije M1 (motorno vozilo za 
prijevoz putnika - putničko vozilo koje, osim sjedišta 
vozača ima još najviše osam sjedišta) ili N1 (motorno 
vozilo za prijevoz tereta - teretno vozilo čija najveća 

dozvoljena masa nije veća od 3,5 t), motorna vozila s 
tri točka, osim motornih tricikala (kategorija L5 - teški 
tricikl). 

Članak 4. 
(Obveznici izvještavanja) 

(1) Obveznici izvještavanja su svi proizvođači, uvoznici i 
distributeri novih i polovnih proizvoda (koji nakon uporabe 
postaju posebne kategorije otpada), koji vrše uvoz, 
proizvodnju i distribuciju na teritoriji Bosne i Hercegovine, 
bez obzira na sjedište. 

(2) Obveznici izvještavanja su dužni registrirati se u 
informacijski sustav, te redovno unositi podatke u isti u 
rokovima koji je propisan ovom Uredbom i formi 
definiranoj u informacijskom sustavu. 

Članak 5. 
(Dostavljanje godišnjeg izvještaja) 

(1) Svi obveznici izvještavanja su u obavezi da sačinjavaju 
godišnje izvješće o količini i vrsti proizvedenih, uvezenih i 
plasiranih proizvoda koji poslije uporabe postaju posebne 
kategorije otpada (u daljnjem tekstu: godišnje izvješće). 

(2) Svi obveznici izvještavanja dužni su da godišnje izvješće, 
dostavljaju Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH (u 
daljem tekstu:Fond) u elektronskoj formi direktno u 
informacijski sustav. 

(3) Godišnji izvješće iz stavka (1) ovog članka se dostavlja 
Fondu i u formi printanoj iz informacijskog sustava, 
ovjereno i potpisano najkasnije do 31. ožujka tekuće godine 
za prethodnu godinu. 

(4) U slučaju nepotpunosti i nejasnoće podataka dostavljenih u 
obrascima godišnjeg izvješća, Fond može zatražiti od 
obveznika dostavljanje dodatne relevantne dokumentacije. 

III. OBVEZNICI PLAĆANJA NAKNADE, KRITERIJI ZA 
OBRAČUN, VISINU I NAČIN OBRAČUNAVANJA I 
PLAĆANJA NAKNADE 

Članak 6. 
(Obveznici plaćanja naknade) 

Obveznici plaćanja naknade su: 
a) proizvođači, uvoznici i distributeri guma od motornih 

vozila, odnosno vozila čiji su sastavni dio gume koji 
vrše prvi plasman guma kao posebnog proizvoda, 
odnosno vozila čiji su sastavni dio gume, kao i guma 
koje se uvoze za potrebe protektiranja i reparacije, te 
ponovnog plasmana na tržište Federacije BiH; 

b) proizvođači, uvoznici i distributeri akumulatora i 
baterija koji vrše prvi plasman akumulatora i baterija 
na tržište Federacije BiH; 

c) proizvođači, uvoznici i distributeri mineralnog ili 
sintetičkog ulja i maziva, koji vrše prvi plasman na 
tržište Federacije BiH; 

d) proizvođači, uvoznici i distributeri novih i/ili polovnih 
motornih vozila koji vrše prvi plasman vozila na tržište 
Federacije BiH. 

Članak 7. 
(Naknade) 

(1) Ovom uredbom se utvrđuju visina i način obračuna i 
plaćanja naknada koje obveznici plaćaju Fondu. 

(2) Obveznici plaćaju: naknadu za upravljanje otpadom od 
proizvoda koji poslije uporabe postaju posebne kategorije 
otpada. 

(3) Na osnovu dostavljenih izvješća definiranih člankom 5. ove 
uredbe, od strane obveznika prema Fondu, Fond izdaje 
Rješenje za plaćanje naknada. 

(4) Naknada za upravljanje otpadom uplaćuje se u Fond koji 
preuzima obavezu namjenskog utroška prikupljenih 
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sredstava u vidu financijske pomoći za upravljanje posebnim 
kategorijama otpada iz članka (1) ove uredbe. 

Članak 8. 
(Naknade za automobilske gume) 

(1) Naknade za plasman automobilskih guma, odnosno vozila 
čiji su sastavni dio gume, obračunavaju se prema količini 
novih i polovnih guma plasiranih na tržište Federacije BiH, 
kao i guma koje su sastavni dio automobila, teretnih vozila, 
poljoprivrednih i građevinskih mašina, radnih vozila i 
traktora, vazduhoplovnih i drugih letjelica i kompleta 
točkova (guma i naplatak), a koja se prijavljuje Fondu 
direktno u informacijski sustav. 

(2) Koeficijent visine naknade za upravljanje otpadom za 
plasman guma na tržište Federacije BiH je: 
a) za nove i polovne gume kao poseban proizvod kao i 

gume kao sastavni dio vozila (gume za automobile i 
automobilske prikolice, autobuse, kamione, viljuškare, 
motocikle poljoprivredne i građevinske mašine, 
traktore i dostavna vozila, teretne prikolice, letjelice, 
vučne mašine i druge mašine i uređaje) 
_______________________________ 0,32 KM po 
kg; 

(3) Naknada za upravljanje otpadom iz stavka (1) ovog članka 
obračunava se umnoškom količine proizvoda plasiranih na 
tržište Federacije BiH (koji moraju biti navedeni u izvješću 
obveznika prema Fondu) i koeficijenta visine naknade iz 
stavka (2) ovog članka. 

Članak 9. 
(Naknade za baterije ili akumulatore) 

(1) Naknade za plasman baterija ili akumulatora, se 
obračunavaju prema masi proizvoda koji se prvi put 
plasiraju na tržište Federacije BiH, a koje se prijavljuje 
Fondu putem informacijskog sustava. 

(2) Koeficijent visine naknade za upravljanje otpadom je: 
a) za startere  0,22 KM po kg;
b) za prenosne baterije ili akumulatore 3,00 KM po kg;
c) za industrijske baterije i akumulatore 0,26 KM po kg.

(3) Naknada za upravljanje otpadom iz stavka (1) ovog članka 
obračunava se umnoškom količine proizvoda plasiranih na 
tržište Federacije BiH (koji moraju biti navedeni u izvješću 
obveznika prema Fondu) i koeficijenta visine naknade iz 
stavka (2) ovog članka. 

Članak 10. 
(Naknade za mineralna i sintetička ulja i maziva) 

(1) Naknade za plasman mineralnih i sintetičkih ulja i maziva 
obračunava se prema količini proizvoda koji se prvi put 
plasiraju na tržište Federacije BiH, a koje se prijavljuje 
Fondu putem informacijskog sustava. 

(2) Koeficijent visine naknade za upravljanje otpadom iznosi 
0,20 KM po litri ulja za sve sljedeće kategorije: 
a) motorna ulja, kompresorska ulja za podmazivanje, 

turbinska ulja za podmazivanje; 
b) tečnosti za hidraulične namjene; 
c) ulja za mjenjače i reduktore; 
d) sredstva za obradu metala, ulja za skidanje kalupa, 

antikorozivna i elektroizolaciona ulja; 
e) teška i ostala ulja za podmazivanje; 
f) ostale preparate koji se ne upotrebljavaju za obradu 

tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih materijala; 
g) ostale preparate koji sadrže 70% ili više, po masi, ulja 

od nafte ili ulja dobivenih od bitumenoznih minerala, 
ali ne kao osnovni sastojak i koji se ne upotrebljavaju 
za obradu tekstilnih materijala, kože, krzna ili drugih 
materijala; 

h) tečnosti za hidraulične kočnice i ostale tečnosti za 
transmisiju; 

i) preparate protiv smrzavanja (koja služe za hlađenje 
motora). 

(3) Naknada za upravljanje otpadom iz stavka (1) ovog članka 
obračunava se umnoškom količine proizvoda plasiranih na 
tržište Federacije BiH (koji moraju biti navedeni u izvješću 
obveznika prema Fondu) i koeficijenta visine naknade iz 
stavka (2) ovog članka. 

Članak 11. 
(Naknade za motorna vozila) 

(1) Naknade za plasman motornih vozila, obračunava se prema 
masi proizvoda koji se prvi put plasira na tržište Federacije 
BiH, a koje se prijavljuje Fondu putem informacijskog 
sustava (masa vozila u izvješću se uzima iz homologacijskog 
lista vozila). 

(2) Koeficijent visine naknade za upravljanje otpadom iznosi 
160 KM po toni vozila. 

(3) Naknada za upravljanje otpadom iz stavka (1) ovog članka 
obračunava se umnoškom količine proizvoda plasiranih na 
tržište Federacije BiH (koji moraju biti navedeni u izvješću 
obveznika prema Fondu) i koeficijenta visine naknade iz 
stavka (2) ovog članka. 

Članak 12. 
(Rješenje za plaćanje naknade) 

(1) Na osnovu podataka o količinama plasiranih proizvoda iz 
godišnjeg izvješća obveznika koje obveznici unose u 
informacijski sustav u elektronskom obliku i dostavljaju 
Fondu u printanoj formi iz sustava ovjeren i potpisan, Fond 
donosi rješenje za plaćanje naknada obvezniku plaćanja 
naknada u tekućoj godini za prethodnu kalendarsku godinu. 

(2) Brojevi računa za uplatu naknada iz čl. 8., 9., 10. i 11. ove 
uredbe propisat će se propisima kojima se uređuje način 
uplate javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine. 

(3) Protiv rješenja iz stavka (1) ovog članka može se izjaviti 
žalba Federalnom ministarstvu okoliša i turizma (u daljnjem 
tekstu Federalno ministarstvo), putem Fonda. 

Članak 13. 
(Registar obveznika) 

Fond vodi Registar obveznika plaćanja naknade iz čl. 4. i 6. 
ove uredbe u skladu s odredbama Uredbe o informacijskom 
sustavu upravljanja otpadom ("Službene novine Federacije BiH", 
broj 97/18). 

Članak 14. 
(Promjene u poslovanju obveznika) 

(1) U slučaju prestanka poslovanja, statusne promjene i/ili 
promjene djelatnosti obveznik je dužan da dostavi izvješće o 
količini proizvoda stavljenim na tržište Federacije BiH za 
period kraći od kalendarske godine za koju se izrađuje 
godišnje izvješće, a najkasnije u roku od 30 dana od dana 
nastupanja promjene. 

(2) Fond donosi rješenje za plaćanje naknade za obračunski 
period kraći od kalendarske godine u slučaju prestanka 
poslovanja, statusne promjene koja dovodi do prestanka rada 
obveznika ili promjene djelatnosti obveznika plaćanja 
naknade. 

IV. AKTIVNOSTI FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 
FEDERACIJE BiH 

Članak 15. 
(Aktivnosti Fonda po pitanju izvještavanja) 

(1) Fond dostavlja Federalnom ministarstvu godišnje izvješće o 
provođenju uredbe s podacima o broju obveznika, 
prijavljenim količinama pojedinih proizvoda koji poslije 
uporabe postaju posebne kategorije otpada, prednostima i 
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nedostacima, preporukama za daljnji rad, te prikupljenim 
iznosima sredstava do 30. lipnja tekuće godine za prethodnu 
godinu. 

(2) Na osnovu obrađenih podataka iz godišnjih izvješća Fond će 
planirati namjenski utrošak sredstava planom na godišnjem 
nivou, usuglašeno s Federalnim ministarstvom, prvenstveno 
u svrhu unapređenja sustava upravljanja otpadom. 

Članak 16. 
(Aktivnosti Fonda po pitanju praćenja izvršavanja obaveza od 

strane obveznika) 
(1) Obvezniku plaćanja naknade koji Fondu nije dostavio 

godišnje izvješće iz članka 5. ove uredbe, Fond će naknadu 
obračunati na osnovu inspekcijskog nalaza i prema 
evidenciji Uprave za indirektno oporezivanje BiH o ukupno 
uvezenim i proizvedenim količinama proizvoda. 

(2) Ako obveznik plaćanja naknade nije platio iznos naknade 
utvrđen rješenjem iz članka 12. ove uredbe u propisanom 
roku, Fond će poslati opomenu obvezniku plaćanja naknade 
kojom nalaže način i rok uplate duga. 

(3) Ako obveznik plaćanja naknade ne izvrši uplatu u roku 
utvrđenom opomenom iz stavka (1) ovog članka, Fond će 
putem nadležnog suda izvršiti prinudnu naplatu shodno 
odredbama Zakona o izvršnom postupku ("Službene novine 
Federacije BiH", br. 32/03, 52/03, 33/06, 39/06, 39/09, 
35/12, 46/16 i "Službeni glasnik BiH", broj 42/18). 

(4) Od dana izdavanja opomene iz stavka (2) ovog članka do 
dana uplate duga, Fond će obračunati zateznu kamatu u 
skladu s važećim zakonskim propisima. 

V. UPRAVNI NADZOR 

Članak 17. 
(Nadzor) 

Nadzor nad provođenjem ove uredbe vrši Federalni tržišni 
inspektorat Federalne uprave za inspekcijske poslove. 

Članak 18. 
(Provođenje nadzora) 

(1) Federalni tržišni inspektorat Federalne uprave za 
inspekcijske poslove će vršiti kontrolu uključenja u sustav 
provjerom registracije u informacijski sustav kao i 
prijavljene količine plasiranih proizvoda koji poslije uporabe 
postaju posebne kategorije otpada na tržištu Federacije BiH. 

(2) Nadzor se vrši nad subjektima koji su definirani ovom 
uredbom kao obveznici izvještavanja i obveznici plaćanja 
naknada. 

VI. ZASTARA 

Članak 19. 
(Propisane obaveze) 

Obaveza dostavljanja izvještaja i plaćanja naknada iz čl. 5., 
7., 8., 9.,10., i 11. ove uredbe ne zastarijeva. 

VII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 20. 
(Vođenje podataka u elektronskom obliku) 

Nakon operativne uspostave Informacijskog sustava 
upravljanja otpadom godišnje izvješće o plasmanu proizvoda koji 
poslije uporabe postaju posebne kategorije otpada će i dalje biti 
dostavljan od strane obveznika u printanoj formi iz Informacijskog 
sustava, potpisan i ovjeren na adresu Fonda najdalje do 31. marta 
tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu. 

Članak 21. 
(Stupanje na snagu) 

Ova uredba stupa na snagu (8) osmog dana od dana objave u 
"Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 
01.01.2022. godine. 

V. broj 1206/2021 
22. srpnja 2021. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
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На основу члана 18а. став (5) Закона о управљању 

отпадом ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 33/03, 
72/09 и 92/17), а на приједлог Федералног министарства 
околиша и туризма, Влада Федерације Босне и Херцеговине, 
на 275. сједници, одржаној 22.07.2021. године, доноси 

УРЕДБУ 
О НАЧИНУ РАСПОДЈЕЛЕ И УЛАГАЊА 

ПРИКУПЉЕНИХ НАКНАДА ЗА ПОСЕБНЕ 
КАТЕГОРИЈЕ ОТПАДА И УСЛОВИМА ЗА ДОДЈЕЛУ 

ПОТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА 

Члан 1. 
(Предмет Уредбе) 

Овом уредбом утврђује се начин расподјеле и улагања 
прикупљених накнада за посебне категорије отпада и услови 
за додјелу средстава за поновну употребу, прераду и поврат 
компоненти из отпада (рециклажу) и то за: 

1. гуме, 
2. акумулаторе и батерије, 
3. уља и 
4. возила. 

Члан 2. 
(Расподјела накнада) 

(1) Накнаде из члана 1. ове уредбе уплаћују се Фонду за 
заштиту околиша Федерације Босне и Херцеговине (у 
даљем тексту: Фонд). 

(2) Средства из става (1) овог члана прикупљена са 
подручја Федерације Босне и Херцеговине (у даљем 
тексту: Федерације БиХ) у Фонду биће распоређена 
између Федерације БиХ и кантона у односу 30% спрам 
70%, гдје се Фонду означава 30% и фонду за заштиту 
околиша кантона 70%, а уколико нису успостављени 
фондови за заштиту околиша кантона средства ће се 
распоређивати буџетима кантона. 

(3) Основа за обрачун средстава која ће се распоређивати у 
складу са ставом (2) овог члана, су укупно прикупљена 
средства из сваког кантона посебно. 

(4) Фонд дозначена средства која му припадају у утврђеној 
расподјели из става (2) овог члана расподјељује у 
сљедећем омјеру: 
a. 5% за рад информационог система управљања 

отпадом 
б. 20% за улагања у инфраструктуру управљања 

отпадом у Федерацији БиХ 
ц. 75% за потицаје у виду финансијске помоћи за 

активности сакупљања и рециклаже посебних 
категорија отпада. 

  


