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у 2014. години 330.974,75 КМ;
у 2015. години 330.974,75 КМ.
Досадашњи став 2. мијења се и гласи:
"Приједлог годишњих планова са тачним износима
потребних средстава за намјене из члана 2. ст. 1. и 2. овог
Закона утврђује Федерално министарство енергије, рударства
и индустрије".
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3. и 4.
Члан 4.
Члан 4. мијења се и гласи:
"Финансијска средства за извршење обавеза рудника
угља у Федерацији из пословних односа насталих до
31.12.2008. године, по основу кредитних задужења,
неизмирених обавеза према добављачима као и за
модернизацију постојеће и набавку нове опреме, обезбјеђује
ЈП "Електропривреда БиХ" д.д. Сарајево и ЈП
"Електропривреда ХЗ ХБ" д.д. Мостар из расположивих
властитих средстава и средстава правних субјеката зависних
друштава (рудника који се консолидују)."
Члан 5.
Члан 5. мијења се и гласи:
"Рудници угља у Федерацији и рудник боксита Посушје,
дужни су Федералном министарству енергије, рударства и
индустрије, у року од 15 дана од дана по јединачних уплата
средстава за финансијску консолидацију, доставити доказе о
намјенском утрошку средстава.
Федерално министарство енергије, рударства и индустрије дужно је, најкасније до 31. марта, текуће године Влади
Федерације Босне и Херцеговине доставити Информацију о
извршеном надзору и утрошку средстава уплаћених у
протеклој години.".
Члан 6.
Члан 6. мијења се и гласи:
"Средства која Федерација улаже у консолидацију
рудника угља у Федерацији и рудника боксита Посушје,
књижит ће се као повећање учешћа државног капитала у свим
рудницима, осим рудника код којих су улагања из члана 2. већ
узета у обзир код процјене вриједности капитала, а удио
Федерације Босне и Херцеговине актом Владе Федерације
Босне и Херцеговине, пренешен на други правни субјекат".
Члан 7.
Члан 8. мијења се и гласи:
"У случају статусних промјена у рудницима угља у
Федерацији и руднику боксита Посушје правни слиједник
преузима права и обавезе из овог Закона."
Члан 8.
Овај Закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Предсједавајући
Предсједавајући
Представничког дома
Дома народа
Парламента Федерације БиХ
Парламента Федерације БиХ
Фехим Шкаљић, с. р.
Радоје Видовић, с. р.
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Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O
JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE
Proglašava se Zakon o dopunama Zakona o javnim
preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je donio
Parlament Federacije BiH na sjednici Predstavničkog doma od

Srijeda, 19. 12. 2012.

26.04.2012. godine i na sjednici Doma naroda od 15.11.2012.
godine.
Broj 01-02-1010-02/12
07. decembra 2012. godine
Predsjednik
Sarajevo
Živko Budimir, s. r.

ZAKON

O DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM PREDUZEĆIMA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Član 1.
U Zakonu o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/05, 81/08 i
22/09), u članu 2. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"Javna preduzeća iz stava 1. ovog člana dužna su da
informacije o svojoj organizacionoj strukturi, finansijskom
poslovanju i obavljanju upravnih poslova iz nadležnosti organa
uprave koji se obavljaju u okviru propisanih javnih ovlaštenja učine
dostupnim javnosti putem internet stranice javnog preduzeća."
Član 2.
Iza člana 2. dodaje se novi član 2a. koji glasi:
"Član 2a.
"Obavljanje djelatnosti od javnog društvenog interesa iz člana
2. ovog Zakona zasniva se na sljedećim principima:
a) jednakom tretmanu i slobodi osnivanja i pružanja
usluga,
b) slobodnog pristupa informacijama,
c) nadziranju državne pomoći dodijeljene javnim preduzećima radi izbjegavanja narušavanja konkurencije,
d) preventivnom nadziranju objedinjavanja javnih
preduzeća radi izbjegavanja narušavanja konkurencije,
e) slobodnog obavljanja određenih djelatnosti od javnog
društvenog interesa radi izbjegavanja narušavanja
konkurencije,
f)
slobodnog pristupa informacijama o finansijskim
odnosima općina, kantona i Federacije Bosne i
Hercegovine sa javnim preduzećima i
g) uspostavi i vođenju odgovarajuće knjigovodstvene i
druge evidencije i obračuna na način da se obezbijedi
jasno razgraničenje rashoda i prihoda povezanih sa
različitim djelatnostima koje obavlja javno preduzeće.
Javna preduzeća iz člana 2. ovog Zakona ne mogu
zaključivati sporazume koji imaju za posljedicu spriječavanje,
ograničavanje ili narušavanje konkurencije na tržištu i vršiti
zloupotrebu dominantnog položaja.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijet će uredbu
kojom će se detaljnije urediti principi iz stava 1. ovog člana."
Član 3.
U članu 9. u stavu 2. iza riječi "dioničara", dodaju se riječi:
"ili vlasnika udjela", a iza riječi "dionica", dodaju se riječi: "ili
udjela".
Član 4.
U članu 51. iza stava 3. dodaje se novi stav 4., koji glasi:
"Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, donijet će uredbu iz
člana 2a. ovog zakona najkasnije do 30.06.2012. godine."
Član 5.
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja
u "Službenim novinama Federacije BiH".
Predsjedavajući
Predsjedavajući
Doma naroda
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Parlamenta Federacije BiH
Radoje Vidović, s. r.
Fehim Škaljić, s. r.

