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На основу члана 40. став 5. Закона о дугу, задуживању и гаранцијама у 

Федерацији Босне и Херцеговине (“Службене новине Федерације БиХ”, бр. 

86/07, 24/09 и 44/10) Представнички дом Парламента Федерације Босне и 

Херцеговине на  сједници одржаној 09.10.2015.године и Дом народа 

Парламента Федерације Босне и Херцеговине на сједници одржаној 15.07.2015. 

године д о н о с е  

ОДЛУКУ 

О ПРИХВАТАЊУ ЗАДУЖЕЊА ПО УГОВОРУ О ФИНАНСИРАЊУ ИЗМЕЂУ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ЕВРОПСКЕ ИНВЕСТИЦИОНЕ БАНКЕ (ЕИБ) ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА „ОБНОВЉИВА ЕНЕРГИЈА ХЕ ВРАНДУК“ 

I 

Прихвата се задужење Федерације Босне и Херцеговине (у даљњем 

тексту: Федерација) по Уговору о финансирању између Европске инвестиционе 

банке (у даљњем тексту: ЕИБ) и Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: БиХ) 

за реализацију Пројекта „Обновљива енергија ХЕ 'Врандук' у износу 

37.500.000,00 евра за ЈП Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. Сарајево.  

II 

Средства кредита из тачке I ове одлуке користиће се за реализацију 

Пројекта „Обновљива енергија ХЕ 'Врандук'. Примарни циљ пројекта је 

допринос укупном смањењу емисије CО2 и осталих загађујућих материја, 

побољшати укупан однос енергије произведене у хидро и термоелектранама ЈП 

Електропривреда БиХ те допринијети економском и привредном развоју 

Федерације.  

III 

Средства кредита из тачке I ове одлуке одобравају се Федерацији под 

сљедећим условима:  

- износ кредита:..................................................................................37.500.000,00 

евра  

- рок отплате:..................................................................................................... 25 

година  

- грејс период:...............................................................................................до 6 

година  

- каматна стопа:...............................................фиксна или варијабилна, са 

фиксним интервалом (договара се прије исплате транше)  

-доспијећа:..........................................................................годишња или 

полугодишња рата у једнаким отплатама главнице, у ануитетима  
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- износ сваке транше:.........................................................минимално 5.000.000,00 

евра.  

IV 

Потврђује се да је разматрана документација прихватљива за 

Федерацију, а посебно:  

- Уговор о финансирању између ЕИБ-а и БиХ  

- Нацрт супсидијарног споразума између БиХ и Федерације  

- Нацрт подуговора о финансирању између Федерације и ЈП Електропривреда 

Босне и Херцеговине д.д. Сарајево  

V 

Средства кредита из тачке I ове одлуке Федерација ће на кредитном 

основу пренијети на ЈП Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. Сарајево, 

која је крајњи корисник и дужник по овом кредитном задужењу.  

У периоду имплементације Пројекта, у Буџету Федерације није потребно 

обезбиједити финансијска средства за додатно суфинансирање Пројекта.  

VI 

Задужује се Федерално министарство финансија да са ЈП 

Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. Сарајево усагласи и склопи 

одговарајући Подуговор о кредиту којим ће, у сврху редовне отплате, 

дефинисати услове враћања средстава која се преносе на кредитном основу.  

VII 

Даје се сагласност за закључивање Супсидијарног споразума између БиХ 

и Федерације, као и сагласност за закључивање и усаглашавање одговарајућег 

Подуговора о кредиту између Федерације и ЈП Електропривреда Босне и 

Херцеговине д.д. Сарајево којим ће се, у сврху редовне отплате, дефинисати 

услови враћања средстава која се преносе по кредитном основу.  

За потписивање Супсидијарног споразума и Подуговора о кредиту 

овлашћује се федерални министар финансија.  
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VIII 

За реализацију ове одлуке и извјештавање задужују се Федерално 

министарство финансија, Федерално министарство енергије, рударства и 

индустрије и ЈП Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. Сарајево, свако у 

оквиру своје надлежности.  

IX 

Имплементација  Споразума из тачке I ове одлуке не захтијева 

доношење нових или измјену постојећих закона.  

X 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 

“Службеним новинама Федерације БиХ”.  

ПФ БИХ број: 01-02-14-35/15 
Сарајево, 09.10.2015.г. 
                     

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋА 
ДОМА НАРОДА 

ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ 
 

Лидија Брадара 

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ 
ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА 

ПАРЛАМЕНТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ 
 

Един Мушић 
                                                           

 

 

  

 

 

 


