
Broj 77 - Stranica 2 SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH Srijeda, 28. 9. 2022. 

Članak 4. 
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1365/2022 
22. rujna 2022. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, v. r. 
 

 
На основу члана 19. став (1) 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 332. сједници, одржаној 22.09.2022. 
године, доноси 

УРЕДБУ 
О ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ПОМОЋИ 

СТАНОВНИШТВУ УСЉЕД РАСТА ИНДЕКСА 
ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА 

Члан 1. 
У Уредби о помоћи становништву усљед раста индекса 

потрошачких цијена ("Службене новине Федерације БиХ", 
број 55/22), у члану 1., иза ријечи "материјалне помоћи", 
додаје се зарез и ријечи: "једнократна новчана накнада 
незапосленим особама". 

Члан 2. 
Иза члана 18., додаје се ново поглавље Vа и нови 

чланови 18а., 18б. и 18ц., који гласе: 
"ПОГЛАВЉЕ Va - ЈЕДНОКРАТНА НОВЧАНА 

НАКНАДА НЕЗАПОСЛЕНИМ ОСОБАМА 

Члан 18а. 
(Лица која остварују право на једнократну новчану накнаду) 
(1) Право на једнократну новчану накнаду имају лица која 

нису обухваћена чл. 8. и 12. ове уредбе, а која су имала 
статус незапосленог лица по евиденцијама Федералног 
завода за запошљавање на дан 31. август 2022. године. 

(2) Накнада из става (1) овог члана сматра се приходом на 
име накнаде за вријеме незапослености и спријечености 
за рад према одредбама Закона о посредовању у 
запошљавању и социјалној безбједности незапослених 
лица ("Службене новине Федерације БиХ", број 41/01, 
22/05 и 9/08). 

Члан 18б. 
(Износ једнократне новчане накнаде) 

Једнократна новчана накнада коју остварују лица из 
члана 18а. ове уредбе износи 100,00 КМ (стотину 00/100 
конвертибилних марака). 

Члан 18ц. 
(Финансирање исплате једнократне новчане накнаде) 

(1) Укупна средства за исплату износа из члана 18б. ове 
уредбе обезбиједиће се у Буџету Федерације за 2022. 
годину. 

(2) Средства за исплату једнократне новчане накнаде из 
члана 18б. ове уредбе ће бити дозначена кантоналним 
службама за запошљавање, након што исте доставе 
захтјев за исплату, уз коначни списак корисника 
једнократне новчане накнаде. 

(3) Влада ће утврдити коначан износ средстава који ће бити 
дозначен свакој од кантоналних служби за 
запошљавање. 

(4) Надлежна кантонална служба за запошљавање ће 
исплатити једнократну новчану накнаду из члана 18б. 
ове уредбе, уплатом на трансакцијски рачун лицима из 
члана 18а. ове уредбе, најкасније до 30. новембра 2022. 

године, уколико у евиденцији посједује ваљан податак о 
трансакцијском рачуну. 

(5) Уколико надлежна кантонална служба за запошљавање 
не посједује податак о трансакцијском рачуну за лице из 
члана 18а. ове уредбе или тај податак није ваљан (нпр. 
наведен је погрешан број трансакцијског рачуна или је 
трансакцијски рачун у међувремену затворен), лице које 
остварује право на накнаду је дужно, најкасније до 30. 
октобра 2022. године, доставити надлежној кантоналној 
служби за запошљавање ваљан податак о свом 
трансакцијском рачуну. 

(6) Уколико лице из става (5) овог члана не достави ваљан 
податак о трансакцијском рачуну у наведеном року, 
губи право на једнократну новчану накнаду из члана 
18б. ове уредбе. 

(7) Кантонална служба за запошљавање је обавезна, 
најкасније до 15. децембра 2022. године, извршити 
поврат средстава која не буду утрошена у сврху исплате 
накнада из члана 18б. ове уредбе." 

Члан 3. 
У члану 19. иза става (4), додаје се нови став (5), који 

гласи: 
"(5) Актом послодавца утврдиће се посебни критерији 

за исплату и висину исплате једнократне помоћи из 
става (1) овог члана." 

Члан 4. 
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1365/2022 
22. септембра 2022. године 

Сарајево 
Премијер 

Фадил Новалић, с. р. 
 

 
Na osnovu člana 19. stav (1) 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 332. sjednici, održanoj 22.09.2022. godine, 
donosi 

UREDBU 
O DOPUNAMA UREDBE O POMOĆI STANOVNIŠTVU 

USLJED RASTA INDEKSA POTROŠAČKIH CIJENA 

Član 1. 
U Uredbi o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa 

potrošačkih cijena ("Službene novine Federacije BiH", broj 
55/22), u članu 1., iza riječi: "materijalne pomoći", dodaje se zarez 
i riječi: "jednokratna novčana naknada nezaposlenim osobama". 

Član 2. 
Iza člana 18., dodaje se novo poglavlje Va i novi članovi 

18a., 18b. i 18c., koji glase: 
"POGLAVLJE Va - JEDNOKRATNA NOVČANA 

NAKNADA NEZAPOSLENIM OSOBAMA 

Član 18a. 
(Lica koja ostvaruju pravo na jednokratnu novčanu naknadu) 

(1) Pravo na jednokratnu novčanu naknadu imaju lica koja nisu 
obuhvaćena čl. 8. i 12. ove uredbe, a koja su imala status 
nezaposlenog lica po evidencijama Federalnog zavoda za 
zapošljavanje na dan 31. august 2022. godine. 

(2) Naknada iz stava (1) ovog člana smatra se prihodom na ime 
naknade za vrijeme nezaposlenosti i spriječenosti za rad 
prema odredbama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i 
socijalnoj sigurnosti nezaposlenih lica ("Službene novine 
Federacije BiH", broj 41/01, 22/05 i 9/08). 
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Član 18b. 
(Iznos jednokratne novčane naknade) 

Jednokratna novčana naknada koju ostvaruju lica iz člana 
18a. ove uredbe iznosi 100,00 KM (stotinu 00/100 konvertibilnih 
maraka). 

Član 18c. 
(Finansiranje isplate jednokratne novčane naknade) 

(1) Ukupna sredstva za isplatu iznosa iz člana 18b. ove uredbe 
osigurat će se u Budžetu Federacije za 2022. godinu. 

(2) Sredstva za isplatu jednokratne novčane naknade iz člana 
18b. ove uredbe će biti doznačena kantonalnim službama za 
zapošljavanje, nakon što iste dostave zahtjev za isplatu, uz 
konačni spisak korisnika jednokratne novčane naknade. 

(3) Vlada će utvrditi konačan iznos sredstava koji će biti 
doznačen svakoj od kantonalnih službi za zapošljavanje. 

(4) Nadležna kantonalna služba za zapošljavanje će isplatiti 
jednokratnu novčanu naknadu iz člana 18b. ove uredbe, 
uplatom na transakcijski račun licima iz člana 18a. ove 
uredbe, najkasnije do 30. novembra 2022. godine, ukoliko u 
evidenciji posjeduje valjan podatak o transakcijskom računu. 

(5) Ukoliko nadležna kantonalna služba za zapošljavanje ne 
posjeduje podatak o transakcijskom računu za lice iz člana 
18a. ove uredbe ili taj podatak nije valjan (npr. naveden je 
pogrešan broj transakcijskog računa ili je transakcijski račun 
u međuvremenu zatvoren), lice koje ostvaruje pravo na 
naknadu je dužno, najkasnije do 30. oktobra 2022. godine, 
dostaviti nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje 
valjan podatak o svom transakcijskom računu. 

(6) Ukoliko lice iz stava (5) ovog člana ne dostavi valjan podatak 
o transakcijskom računu u navedenom roku, gubi pravo na 
jednokratnu novčanu naknadu iz člana 18b. ove uredbe. 

(7) Kantonalna služba za zapošljavanje je obavezna, najkasnije 
do 15. decembra 2022. godine, izvršiti povrat sredstava koja 
ne budu utrošena u svrhu isplate naknada iz člana 18b. ove 
uredbe." 

Član 3. 
U članu 19. iza stava (4), dodaje se novi stav (5), koji glasi: 
"(5) Aktom poslodavca utvrdit će se posebni kriteriji za 

isplatu i visinu isplate jednokratne pomoći iz stava (1) 
ovog člana." 

Član 4. 
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1365/2022 
22. septembra 2022. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, s. r. 
 

1700 
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 267. žurnoj sjednici, održanoj 23.09.2022. 
godine, donosi 

ODLUKU 
O DAVANJU OVLASTI PUNOMOĆNIKU ZA 

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I 
HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI GOSPODARSKOG 

DRUŠTVA CESTE D.D. MOSTAR 

I. 
Jadranku (Ante) Puljiću daje se ovlast da, u svojstvu 

punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 
10. izvanrednoj sjednici Skupštine Gospodarskog društva Ceste 
d.d. Mostar. 

II. 
Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, 

ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa 
obvezujućom uputom o načinu glasovanja po pojedinim točkama 
Dnevnog reda na 10. izvanrednoj sjednici Skupštine 
Gospodarskog društva Ceste d.d. Mostar, zakazanoj za dan 
28.09.2022. godine. 

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

u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1363/2022 
23. rujna 2022. 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 Федерациjе 
БиХ, на 267. хитној сједници, одржаној 23.09.2022. године, 
доноси 

ОДЛУКУ 
О ДАВАЊУ ОВЛАШТЕЊА ПУНОМОЋНИКУ ЗА 
ЗАСТУПАЊЕ ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ НА СКУПШТИНИ ПРИВРЕДНОГ 
ДРУШТВА ЦЕСТЕ Д.Д. МОСТАР 

I 
Јадранку (Анте) Пуљићу даје се овлаштење да, у 

својству пуномоћника, заступа Владу Федерациjе Босне и 
Херцеговине на 10. ванредној сједници Скупштине 
Привредног друштва Цесте д.д. Мостар. 

II 
Фадил Новалић, премијер Федерације Босне и Херцего-

вине, овлашћује се за потписивање поjединачне пријаве и 
пуномоћи са обавезујућим упутством о начину гласања по 
појединим тачкама Дневног реда на 10. ванредној сједници 
Скупштине Привредног друштва Цесте д.д. Мостар, заказаној 
за дан 28.09.2022. године. 

III 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће 

се у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1363/2022 
23. септембра 2022. године 

Сарајево 
Премијер 

Фадил Новалић, с. р. 
 

 
Na osnovu člana 19. stav (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 267. hitnoj sjednici, održanoj 23.09.2022. godine, 
donosi 

ODLUKU 
O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA 

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I 
HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG 

DRUŠTVA CESTE D.D. MOSTAR 

I. 
Jadranku (Ante) Puljiću daje se ovlaštenje da, u svojstvu 

punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 
10. vanrednoj sjednici Skupštine Privrednog društva Ceste d.d. 
Mostar. 


