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razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. 
godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije 
na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije 
javnim preduzećima - Poseban namjenski transakcijski račun za 
uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata" 
("Službene novine Federacije BiH", broj 10/20), u tač. I. i V. 
riječi "broj: 99/19" zamjenjuju se riječima: "br. 99/19 i 28/20". 

II. 
U tački II. broj "11.500.000,00" zamjenjuje se brojem 

"10.500.000,00", a riječi: "broj 28/19" zamjenjuju se riječima: 
"br. 28/19 i 47/20". 

III. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a 
primjenjuje se od 20.07.2020. godine. 

V. broj 1161/2020 
28. augusta 2020. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, s. r.
 

 
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 233. sjednici, održanoj 28.08.2020. godine, 
donosi 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIJENOSU 
SREDSTAVA PRIKUPLJENIH PO OSNOVU TAKSE ZA 
USPOSTAVLJANJE REZERVI NAFTNIH DERIVATA, 

PLANIRANIH NA RAZDJELU 17. PRORAČUNA 
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2020. 

GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE, 
RUDARSTVA I INDUSTRIJE NA POZICIJI "TEKUĆI 

TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI - 
SUBVENCIJE JAVNIM PODUZEĆIMA - POSEBAN 

NAMJENSKI TRANSAKCIJSKI RAČUN ZA UPLATU 
TAKSE ZA USPOSTAVLJANJE REZERVI NAFTNIH 

DERIVATA" 

I. 
U Odluci o prijenosu sredstava prikupljenih po osnovu 

takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata, planiranih na 
razdjelu 17. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. 
godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije 
na poziciji "Tekući transferi i drugi tekući rashodi - Subvencije 
javnim poduzećima - Poseban namjenski transakcijski račun za 
uplatu takse za uspostavljanje rezervi naftnih derivata" 
("Službene novine Federacije BiH", broj 10/20), u toč. I. i V. 
riječi: "broj: 99/19" zamjenjuju se riječima: "br. 99/19 i 28/20". 

II. 
U točki II. broj "11.500.000,00" zamjenjuje se brojem 

"10.500.000,00", a riječi: "broj 28/19" zamjenjuju se riječima: 
"br. 28/19 i 47/20". 

III. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se od 
20.07.2020. godine. 

V. broj 1161/2020 
28. kolovoza 2020. godine 

Sarajevo 
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
 

1310 
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), а у вези са чланом 9. 
став (4) Уредбе о изради стратешких докумената у Федера-
цији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације 
БиХ", број 74/19), Влада Федерације Босне и Херцеговине, 
на 233. сједници, одржаној 28.08.2020. године, доноси 

ОДЛУКУ 
О ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И 
РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 2021. - 2027. ГОДИНА 

I 
(1) Покреће се процес израде Стратегије пољопривреде и 

руралног развоја Федерације Босне и Херцеговине 
2021.-2027. година (у даљем тексту: Стратегија 
пољопривреде). 

(2) Стратегија пољопривреде је секторски стратешки 
документ Федерације Босне и Херцеговине (у даљем 
тексту: Федерација) који дефинише и усмјерава развој 
пољопривреде и руралног развоја Федерације, кантона 
и јединица локалне самоуправе, и представља путоказ 
за свеукупни пољопривредни развој. 

II 
У процесу израде Стратегије пољопривреде, примјењи-

ват ће се кључни принципи израде стратешких докумената у 
Федерацији из члана 3. Уредбе о изради стратешких 
докумената у Федерацији Босне и Херцеговине. 

III 
Стратегија пољопривреде утврђује приоритете и 

циљеве сектора пољопривреде и руралног развоја, начин 
њихова остваривања, финансијски и институционални 
оквир, имплементацију, мониторинг, евалуацију и 
извјештавање. 

IV 
(1) Носилац израде Стратегије пољопривреде је Федерално 

министарство пољопривреде, водопривреде и шумар-
ства (у даљем тексту: Министарство пољопривреде). 

(2) Министарство пољопривреде координира и води 
процес израде Стратегије пољопривреде, уз учешће 
Федералног завода за програмирање развоја. 

(3) Учесници у процесу израде Стратегије пољопривреде 
су надлежне институције Федерације, кантона и 
јединица локалне самоуправе, те релевантни социо-еко-
номски партнери, како би се оптимално рефлектовале 
развојне потребе пољопривреде и руралног развоја свих 
нивоа власти у Федерацији. 

(4) Министарство пољопривреде ће примјеном отворене 
методе координације и поштујући принцип хори-
зонталне и вертикалне координације, формирати радна 
тијела за учешће у изради Стратегије пољопривреде, 
којим се осигурава укључивање учесника из става (3) 
ове тачке у свим фазама процеса израде Стратегије 
пољопривреде. 

(5) Министарство пољопривреде обезбјеђује усаглашавање 
и комплементарност развојних праваца и стратешких 
циљева са стратешким циљевима из Стратегије развоја 
Федерације Босне и Херцеговине 2021.-2027. година, 
докумената релевантних за процес интеграције БиХ у 
Европску унију и других међународно преузетих 
обавеза БиХ. Федерално министарство ће у ту сврху, 
прије почетка израде Стратегије пољопривреде, 
припремити релевантне документе. 
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(6) Министарство пољопривреде дужно је осигурати да 
Стратегија пољопривреде има минималну структуру: 
увод, стратешку платформу, приоритете и мјере са 
индикаторима, стратешке пројекте, индикативни 
финансијски оквир, сажети преглед стратешког 
документа, оквир за провођење, праћење, извјештавање 
и евалуацију стратешког документа. 

(7) Министарство пољопривреде дужно је сачинити 
Акциони план за реализацију ове одлуке, који садржи: 
носиоце појединих активности, активности, извршиоце, 
рокове и друге елементе. 

V 
(1) Рок за израду Стратегије пољопривреде је 12 мјесеци 

од дана ступања на снагу ове одлуке. 
(2) Укупна средства потребна за израду Стратегије 

пољопривреде у износу до 350.000,00 КМ обезбиједит 
ће се из Буџета Федерације Босне и Херцеговине из 
Програма утрошка средстава с критеријима расподјеле 
средстава "Субвенције приватним предузећима - 
Потицај за пољопривреду" утврђених Буџетом Феде-
рације Босне и Херцеговине за 2020. годину Федерал-
ном министарству пољопривреде, водопривреде и 
шумарства ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 
14/20 и 23/20), са позиције Е/МОДЕЛ ОСТАЛИХ 
ВРСТА ПОДРШКИ, тачка (1-3) подтачка ц) Израда 
Средњорочне стратегије развоја пољопривредног 
сектора у Федерацији Босне и Херцеговине 2021.-2027. 
година. 

VI 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 

В. број 1162/2020 
28. августа 2020. 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), a u vezi sa članom 9. stav 
(4) Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 74/19), 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 233. sjednici, održanoj 
28.08.2020. godine, donosi 

ODLUKU 
O IZRADI STRATEGIJE POLJOPRIVREDE I 

RURALNOG RAZVOJA FEDERACIJE BOSNE I 
HERCEGOVINE 2021. - 2027. GODINA 

I. 
(1) Pokreće se proces izrade Strategije poljoprivrede i ruralnog 

razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021.-2027. godina 
(u daljem tekstu: Strategija poljoprivrede). 

(2) Strategija poljoprivrede je sektorski strateški dokument 
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Fede-
racija) koji definiše i usmjerava razvoj poljoprivrede i rural-
nog razvoja Federacije, kantona i jedinica lokalne samo-
uprave, i predstavlja putokaz za sveukupni poljoprivredni 
razvoj. 

II. 
U procesu izrade Strategije poljoprivrede, primjenjivat će se 

ključni principi izrade strateških dokumenata u Federaciji iz člana 
3. Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji Bosne i 
Hercegovine. 

III. 
Strategija poljoprivrede utvrđuje prioritete i ciljeve sektora 

poljoprivrede i ruralnog razvoja, način njihova ostvarivanja, 
finansijski i institucionalni okvir, implementaciju, monitoring, 
evaluaciju i izvještavanje. 

IV. 
(1) Nosilac izrade Strategije poljoprivrede je Federalno 

ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u 
daljem tekstu: Ministarstvo poljoprivrede). 

(2) Ministarstvo poljoprivrede koordinira i vodi proces izrade 
Strategije poljoprivrede, uz učešće Federalnog zavoda za 
programiranje razvoja. 

(3) Učesnici u procesu izrade Strategije poljoprivrede su 
nadležne institucije Federacije, kantona i jedinica lokalne 
samouprave, te relevantni socio-ekonomski partneri, kako 
bi se optimalno reflektovale razvojne potrebe poljoprivrede 
i ruralnog razvoja svih nivoa vlasti u Federaciji. 

(4) Ministarstvo poljoprivrede će primjenom otvorene metode 
koordinacije i poštujući princip horizontalne i vertikalne 
koordinacije, formirati radna tijela za učešće u izradi 
Strategije poljoprivrede, kojim se osigurava uključivanje 
učesnika iz stava (3) ove tačke u svim fazama procesa 
izrade Strategije poljoprivrede. 

(5) Ministarstvo poljoprivrede obezbjeđuje usaglašavanje i 
komplementarnost razvojnih pravaca i strateških ciljeva sa 
strateškim ciljevima iz Strategije razvoja Federacije Bosne i 
Hercegovine 2021.-2027. godina, dokumenata relevantnih 
za proces integracije BiH u Evropsku uniju i drugih 
međunarodno preuzetih obaveza BiH. Federalno 
ministarstvo će u tu svrhu, prije početka izrade Strategije 
poljoprivrede, pripremiti relevantne dokumente. 

(6) Ministarstvo poljoprivrede dužno je osigurati da Strategija 
poljoprivrede ima minimalnu strukturu: uvod, stratešku 
platformu, prioritete i mjere sa indikatorima, strateške 
projekte, indikativni finansijski okvir, sažeti pregled 
strateškog dokumenta, okvir za provođenje, praćenje, 
izvještavanje i evaluaciju strateškog dokumenta. 

(7) Ministarstvo poljoprivrede dužno je sačiniti Akcioni plan za 
realizaciju ove odluke, koji sadrži: nosioce pojedinih 
aktivnosti, aktivnosti, izvršioce, rokove i druge elemente. 

V. 
(1) Rok za izradu Strategije poljoprivrede je 12 mjeseci od 

dana stupanja na snagu ove odluke. 
(2) Ukupna sredstva potrebna za izradu Strategije poljoprivrede 

u iznosu do 350.000,00 KM obezbijedit će se iz Budžeta 
Federacije Bosne i Hercegovine iz Programa utroška 
sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije 
privatnim preduzećima - Poticaj za poljoprivredu" 
utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 
2020. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, 
vodoprivrede i šumarstva ("Službene novine Federacije 
BiH", br. 14/20 i 23/20), sa pozicije E/MODEL OSTALIH 
VRSTA PODRŠKI, tačka (1-3) podtačka c) Izrada 
Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u 
Federaciji Bosne i Hercegovine 2021.-2027. godina. 

VI. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana 

objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1162/2020 
28. augusta 2020. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, s. r.
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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), a u svezi s člankom 9. 
stavak (4) Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji 
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 
74/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 233. sjednici, 
održanoj 28.08.2020. godine, donosi 

ODLUKU 
O IZRADI STRATEGIJE POLJOPRIVREDE I 

RURALNOG RAZVOJA FEDERACIJE BOSNE I 
HERCEGOVINE 2021. - 2027. GODINA 

I. 
(1) Pokreće se proces izrade Strategije poljoprivrede i ruralnog 

razvoja Federacije Bosne i Hercegovine 2021.-2027. godina 
(u daljem tekstu: Strategija poljoprivrede). 

(2) Strategija poljoprivrede je sektorski strateški dokument 
Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: 
Federacija) koji definiše i usmjerava razvoj poljoprivrede i 
ruralnog razvoja Federacije, kantona i jedinica lokalne 
samouprave, i predstavlja putokaz za sveukupni 
poljoprivredni razvoj. 

II. 
U procesu izrade Strategije poljoprivrede, primjenjivat će se 

ključni principi izrade strateških dokumenata u Federaciji iz 
članka 3. Uredbe o izradi strateških dokumenata u Federaciji 
Bosne i Hercegovine. 

III. 
Strategija poljoprivrede utvrđuje prioritete i ciljeve sektora 

poljoprivrede i ruralnog razvoja, način njihova ostvarivanja, 
financijski i institucionalni okvir, implementaciju, monitoring, 
evaluaciju i izvještavanje. 

IV. 
(1) Nosilac izrade Strategije poljoprivrede je Federalno 

ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u 
daljem tekstu: Ministarstvo poljoprivrede). 

(2) Ministarstvo poljoprivrede koordinira i vodi proces izrade 
Strategije poljoprivrede, uz učešće Federalnog zavoda za 
programiranje razvoja. 

(3) Učesnici u procesu izrade Strategije poljoprivrede su 
nadležne institucije Federacije, kantona i jedinica lokalne 
samouprave, te relevantni socio-ekonomski partneri, kako 
bi se optimalno reflektovale razvojne potrebe poljoprivrede 
i ruralnog razvoja svih razina vlasti u Federaciji. 

(4) Ministarstvo poljoprivrede će primjenom otvorene metode 
koordinacije i poštujući princip horizontalne i vertikalne 
koordinacije, formirati radna tijela za učešće u izradi 
Strategije poljoprivrede, kojim se osigurava uključivanje 
učesnika iz stavka (3) ove točke u svim fazama procesa 
izrade Strategije poljoprivrede. 

(5) Ministarstvo poljoprivrede obezbjeđuje usaglašavanje i 
komplementarnost razvojnih pravaca i strateških ciljeva sa 
strateškim ciljevima iz Strategije razvoja Federacije Bosne i 
Hercegovine 2021.-2027. godina, dokumenata relevantnih 
za proces integracije BiH u Evropsku uniju i drugih 
međunarodno preuzetih obveza BiH. Federalno 
ministarstvo će u tu svrhu, prije početka izrade Strategije 
poljoprivrede, pripremiti relevantne dokumente. 

(6) Ministarstvo poljoprivrede dužno je osigurati da Strategija 
poljoprivrede ima minimalnu strukturu: uvod, stratešku 
platformu, prioritete i mjere sa indikatorima, strateške 
projekte, indikativni finansijski okvir, sažeti pregled 
strateškog dokumenta, okvir za provođenje, praćenje, 
izvještavanje i evaluaciju strateškog dokumenta. 

(7) Ministarstvo poljoprivrede dužno je sačiniti Akcioni plan za 
realizaciju ove odluke, koji sadrži: nosioce pojedinih 
aktivnosti, aktivnosti, izvršioce, rokove i druge elemente. 

V. 
(1) Rok za izradu Strategije poljoprivrede je 12 mjeseci od 

dana stupanja na snagu ove odluke. 
(2) Ukupna sredstva potrebna za izradu Strategije poljoprivrede 

u iznosu do 350.000,00 KM obezbijedit će se iz Budžeta 
Federacije Bosne i Hercegovine iz Programa utroška 
sredstava s kriterijima raspodjele sredstava "Subvencije 
privatnim poduzećima - Poticaj za poljoprivredu" utvrđenih 
Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. 
godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, 
vodoprivrede i šumarstva ("Službene novine Federacije 
BiH", br. 14/20 i 23/20), sa pozicije E/MODEL OSTALIH 
VRSTA PODRŠKI, točka (1-3) podtočka c) Izrada 
Srednjoročne strategije razvoja poljoprivrednog sektora u 
Federaciji Bosne i Hercegovine 2021.-2027. godina. 

VI. 
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u 

"Službenim novinama Federacije BiH". 

V. broj 1162/2020 
28. kolovoza 2020. godine 

Sarajevo
Premijer 

Fadil Novalić, v. r.
 

1311 
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 Федерације 
Босне и Херцеговине, на 233. сједници одржаној 28.08.2020. 
године, доноси 

ОДЛУКУ 
О УСВАЈАЊУ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ 

БИЛАНСА ЕНЕРГЕТСКИХ ПОТРЕБА ФЕДЕРАЦИЈЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У 2019. ГОДИНИ 

I 
Усваја се Извјештај о реализацији биланса енергетских 

потреба Федерације Босне и Херцеговине у 2019. години (у 
даљем тексту: Извјештај). 

II 
Извјештај из тачке I ове одлуке саставни је дио ове 

одлуке. 

III 
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ". 
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