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ПРЕДСЈЕДНИШТВО 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1375 
На основу члана 11. и 12. тачке ц) Закона о одбрани 

Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 88/05), 
члана 15. Закона о учешћу припадника Оружаних снага 
Босне и Херцеговине, полицијских службеника, државних 
службеника и осталих запосленика у операцијама подршке 
миру и другим активностима у иностранству ("Службени 
гласник БиХ", број 14/05), те члана 32. став 1. тачка а) 
Пословника о раду Предсједништва Босне и Херцеговине 
("Службени гласник БиХ", број 10/13, 32/13 и 22/14), 
Предсједништво Босне и Херцеговине је на 32. редовној 
сједници, одржаној 20. децембра 2016. године, донијело 

ОДЛУКУ 
О ИМЕНОВАЊУ ШЕФА ДИЈЕЛА КОНТИНГЕНТА 
ОРУЖАНИХ СНАГА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У 

ОПЕРАЦИЈИ ПОДРШКЕ МИРУ "ОДЛУЧНА 
ПОДРШКА" У ИСЛАМСКОЈ РЕПУБЛИЦИ 

АВГАНИСТАН 

Члан 1. 
(Предмет) 

Овом одлуком именује се шеф дијела контингента 
Оружаних снага Босне и Херцеговине у операцији подршке 
миру "Одлучна подршка", у Исламској Републици 
Авганистан (у даљем тексту: операција подршке миру РСМ). 

Члан 2. 
(Именовање шефа дијела контингента) 

Капетан Пилип Кончар именује се за шефа дијела 
контингента Оружаних снага Босне и Херцеговине, који је у 
саставу контингента Оружаних снага Сједињених 
Америчких Држава. 

Члан 3. 
(Дио контингента) 

Дио контингента Оружаних снага Босне и Херцеговине 
у операцији подршке миру РСМ, за који се врши именовање 
шефа, чини пета ротација пјешадијске јединице Оружаних 
снага Босне и Херцеговине. 

Члан 4. 
(Трајање мандата) 

Шеф дијела контингента Оружаних снага Восне и 
Херцеговине именује се на период трајања мандата пете 
ротације пјешадијске јединице Оружаних снага Босне и 
Херцеговине у операцији подршке миру РСМ. 

Члан 5. 
(Ступање на снагу) 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а биће 
објављена у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 01-50-1-5080-16/16 
20. децембра 2016. године 

Сарајево
Предсједавајући 

Др Младен Иванић, с. р.
 

 
Na osnovu člana 11. i 12. tačke c) Zakona o odbrani Bosne 

i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05), člana 15. 
Zakona o učešću pripadnika Oružanih snaga Bosne i 
Hercegovine, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih 
zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u 
inozemstvu ("Službeni glasnik BiH", broj 14/05), te člana 32. 
stav 1. tačka a) Poslovnika o radu Predsjedništva Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13, 32/13 i 22/14), 
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 32. redovnoj sjednici, 
održanoj 20. decembra 2016. godine, donijelo 
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ODLUKU 
O IMENOVANJU ŠEFA DIJELA KONTINGENTA 
ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U 

OPERACIJI PODRŠKE MIRU "ODLUČNA PODRŠKA" U 
ISLAMSKOJ REPUBLICI AFGANISTAN 

Član 1. 
(Predmet) 

Ovom odlukom imenuje se šef dijela kontingenta Oružanih 
snaga Bosne i Hercegovine u operaciji podrške miru "Odlučna 
podrška", u Islamskoj Republici Afganistan (u daljem tekstu: 
operacija podrške miru RSM). 

Član 2. 
(Imenovanje šefa dijela kontingenta) 

Kapetan Pilip Končar imenuje se za šefa dijela kontingenta 
Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je u sastavu 
kontingenta Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država. 

Član 3. 
(Dio kontingenta) 

Dio kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u 
operaciji podrške miru RSM, za koji se vrši imenovanje šefa, čini 
peta rotacija pješadijske jedinice Oružanih snaga Bosne i 
Hercegovine. 

Član 4. 
(Trajanje mandata) 

Šef dijela kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 
imenuje se na period trajanja mandata pete rotacije pješadijske 
jedinice Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji podrške 
miru RSM. 

Član 5. 
(Stupanje na snagu) 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će 
objavljena u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 01-50-1-5080-16/16 
20. decembra 2016. godine 

Sarajevo 
Predsjedavajući 

Dr. Mladen Ivanić, s. r.
 

 
Na temelju članka 11. i 12. točke c) Zakona o obrani Bosne 

i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 88/05), članka 15. 
Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Bosne i 
Hercegovine, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih 
zaposlenika u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u 
inozemstvu ("Službeni glasnik BiH", broj 14/05), te članka 32. 
stavka 1. točka a) Poslovnika o radu Predsjedništva Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13, 32/13 i 22/14), 
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 32. redovitoj sjednici, 
održanoj 20. prosinca 2016. godine, donijelo 

ODLUKU 
O IMENOVANJU VODITELJA DIJELA KONTINGENTA 

ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U 
OPERACIJI POTPORE MIRU "ODLUČNA POTPORA" U 

ISLAMSKOJ REPUBLICI AFGANISTAN 

Članak 1. 
(Predmet) 

Ovom odlukom imenuje se voditelj dijela kontingenta 
Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji potpore miru 
"Odlučna potpora", u Islamskoj Republici Afganistan (u daljnjem 
tekstu: operacija potpore miru RSM). 

Članak 2. 
(Imenovanje voditelja dijela kontingenta) 

Satnik Pilip Končar imenuje se za voditelja dijela 
kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je u 

sastavu kontingenta Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih 
Država. 

Članak 3. 
(Dio kontingenta) 

Dio kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u 
operaciji potpore miru RSM, za koji se vrši imenovanje voditelja, 
čini peta rotacija pješačke postrojbe Oružanih snaga Bosne i 
Hercegovine. 

Članak 4. 
(Trajanje mandata) 

Voditelj dijela kontingenta Oružanih snaga Bosne i 
Hercegovine imenuje se na razdoblje trajanja mandata pete 
rotacije pješačke postrojbe Oružanih snaga Bosne i Hercegovine 
u operaciji potpore miru RSM. 

Članak 5. 
(Stupanje na snagu) 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će 
objavljena u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 01-50-1-5080-16/16 
20. prosinca 2016. godine 

Sarajevo
Predsjedatelj 

Dr. Mladen Ivanić, v. r.
 

САВЈЕТ МИНИСТАРА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1376 
На основу члана 17. и члана 22. став 1. Закона о Савјету 

министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", 
бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) а у вези са 
закључком Савјета министара Босне и Херцеговине са 54. 
сједнице, одржане 05. маја 2016. године, Савјет министара 
Босне и Херцеговине, на 76. сједници одржаној 04. октобра 
2016. године, донио је 

ОДЛУКУ 
О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ 
ПРОЦЈЕНЕ РИЗИКА ОД ПРАЊА НОВЦА И 
ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА У БОСНИ И 

ХЕРЦЕГОВИНИ 

Члан 1. 
(Предмет Одлуке) 

Овом Одлуком формира се Радна група за израду 
процјене ризика од прања новца и финансирања тероризма у 
Босни и Херцеговини (у даљем тексту: Радна група). 

Члан 2. 
(Чланови Радне групе) 

(1) У Радну групу се именују два представника испред 
наведених институција, од којих је један члан, а други 
замјенски члан: 
а) Савјет министара Босне и Херцеговине који пред-

ставља представник Министарства безбједности 
Босне и Херцеговине; 

б) Влада Републике Српске; 
ц) Влада Федерације Босне и Херцеговине; 
д) Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине; 
е) MONEYVAL делегација Босне и Херцеговине; 
ф) Државна агенција за истраге и заштиту - 

Финансијско-обавјештајно одјељење. 
(2) Члан Радне групе номинован испред Министарства 

безбједности Босне и Херцеговине је предсједавајући 
Радне групе. 

(3) Предсједавајући Радне групе иницира, координира и 
усмјерава обављање активности из њеног дјелокруга 
рада. 
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(4) Административно-техничке послове за потребе Радне 
групе обављаће Одсјек за борбу против организованог 
криминала и корупције, Министарство безбједности 
Босне и Херцеговине. 

(5) Након усвајања ове Одлуке, Министар безбједности 
Босне и Херцеговине ће, уз претходну сагласност 
Савјета министара Босне и Херцеговине, донијети 
рјешење о именовању чланова Радне групе и подгрупа, 
и на основу приједлога надлежних институција и 
агенција. 

(6) Уколико именовани представник једне од институција 
набројаних у ставу (1) овог члана није у могућности да 
обавља дужност у Радној групи, институција је дужна 
доставити приједлог за именовање новог представника. 

(7) Радна група координира и усмјерава активности 
подгрупа, сарађује са представницима Свјетске банке и 
другим међународним организацијама. 

(8) Чланови Радне групе и чланови подгрупа дужни су 
извршавати повјерене задатке ефикасно, стручно и 
благовремено. 

(9) Приликом реализације задатака из члана 6. могу се 
ангажовати вањски сарадници. 

Члан 3. 
(Подгрупе) 

(1) Чланови подгрупа прикупљају и обрађују информације 
и податке предвиђене методологијом Свјетске банке о 
процјени ризика од прања новца и финансирања 
терористичких активности, о чему редовно сачињавају 
извјештаје, које су дужни доставити Радној групи 
најкасније до 01. априла 2017. године, а на њихово 
тражење и раније. 

(2) По тражењу Министарства безбједности Босне и 
Херцеговине, а у циљу побољшања ефикасности 
реализације задатка Радне групе, руководиоци 
надлежних институција ће именовати релевантне 
службенике који ће бити чланови подгрупа, у складу са 
специфичностима поједних области. 

(3) Вође подгрупа и копресједавајући су задужени да 
координирају обављање активности из дјелокруга рада 
подгрупе, те за остваривање комуникације и сарадње са 
Радном групом. 

(4) Једна особа може истовремено бити члан више 
подгрупа. 

Члан 4. 
(Састав подгрупа) 

(1) Подгрупа за процјену пријетње од прања новца 
сачињава по један представник побројаних 
институција: 
а) Финансијско-обавјештајно одјељење Државне 

агенције за истраге и заштиту, вођа подгрупе; 
б) Тужилаштво Босне и Херцеговине; 
ц) Министарство унутрашњих послова Републике 

Српске; 
д) Министарство унутрашњих послова Федерације 

Босне и Херцеговине; 
е) Полиција Брчко дистрикта Босне и Херцеговине; 
ф) Агенција за превенцију корупције и координацију 

борбе против корупције; 
г) Министарство правде Босне и Херцеговине; 
х) Управа за индиректно- неизравно опорезивање 

Босне и Херцеговине; 
и) Обавјештајно-сигурносна агенција Босне и 

Херцеговине; 
ј) Пореска управа Федерације Босне и Херцеговине; 
к) Пореска управа Републике Српске; 

л) Дирекција за финансије-Пореска управа Брчко 
дистрикта Босне и Херцеговине; 

м) Агенција за статистику Босне и Херцеговине; 
н) Високи судски и тужилачки савјет Босне и 

Херцеговине; 
о) Министарство правде Федерације Босне и 

Херцеговине; 
п) Министарство правде Републике Српске; 
р) Правосудна комисија Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине; 
с) Федерално тужилаштво Федерације Босне и 

Херцеговине; 
т) Специјално тужилаштво Републике Српске; 
у) Тужилаштво Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине; 
в) Гранична полиција Босне и Херцеговине; 
з) Министарство финансија и трезора Босне и 

Херцеговине; 
аа) Криминалистичко-истражно одјељење Државне 

агенције за истраге и заштиту; 
бб) Финансијска полиција Федерације Босне и 

Херцеговине; 
цц) Републички девизни инспекторат Републике 

Српске. 
(2) Подгрупу за процјену рањивости прања новца 

сачињава по један представник побројаних 
институција: 
а) Финансијско-обавјештајно одјељење Државне 

агенције за истраге и заштиту; вођа подгрупе; 
б) Тужилаштво Босне и Херцеговине; 
ц) Министарство унутрашњих послова Републике 

Српске; 
д) Министарство унутрашњих послова Федерације 

Босне и Херцеговине; 
е) Полиција Брчко дистрикта Босне и Херцеговине; 
ф) Агенција за превенцију корупције и координацију 

борбе против корупције; 
г) Министарство правде Босне и Херцеговине; 
х) Управа за индиректно- неизравно опорезивање 

Босне и Херцеговине; 
и) Обавјештајно-сигурносна агенција Босне и 

Херцеговине; 
ј) Пореска управа Федерације Босне и Херцеговине; 
к) Пореска управа Републике Српске; 
л) Дирекција за финансије-Пореска управа Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине; 
м) Агенција за статистику Босне и Херцеговине; 
н) Високи судски и тужилачки савјет Босне и 

Херцеговине; 
о) Министарство правде Федерације Босне и 

Херцеговине; 
п) Министарство правде Републике Српске; 
р) Правосудна комисија Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине; 
с) Федерално тужилаштво Федерације Босне и 

Херцеговине; 
т) Специјално тужилаштво Републике Српске; 
у) Тужилаштво Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине; 
в) Гранична полиција Босне и Херцеговине; 
з) Криминалистичко-истражно одјељење Државне 

агенције за истраге и заштиту; 
аа) Финансијска полиција Федерације Босне и 

Херцеговине; 
бб) Републички девизни инспекторат Републике 

Српске. 
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(3) Подгрупу за процјену рањивости банкарског сектора од 
прања новца сачињава по један представник 
побројаних институција: 
а) Агенција за банкарство Федерације Босне и 

Херцеговине, копресједавајући подгрупе; 
б) Агенција за банкарство Републике Српске, 

копресједавајући подгрупе; 
ц) Финансијско-обавјештајно одјељење Државне 

агенције за истраге и заштиту; 
д) Централна банка Босне и Херцеговине; 
е) Удружење банака Босне и Херцеговине; 
ф) Министарство финансија и трезора Босне и 

Херцеговине. 
(4) Подгрупу за процјену рањивости сектора тржишта 

вриједносних папира од прања новца сачињава по један 
представник побројаних институција: 
а) Комисија за вриједносне папире Федерације Босне 

и Херцеговине; копресједавајући подгрупе; 
б) Комисија за хартије од вриједности Републике 

Српске; копресједавајући подгрупе; 
ц) Финансијско-обавјештајно одјељење Државне 

агенције за истраге и заштиту; 
д) Комисија за папире од вриједности Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине; 
е) Сарајевска берза вриједносних папира; 
ф) Бањалучка берза хартија од вриједности. 

(5) Подгрупу за процјену рањивости осигуравајућих 
друштава од прања новца сачињава по један 
представник побројаних институција: 
а) Агенција за надзор осигурања Федерације Босне и 

Херцеговине; копресједавајући подгрупе; 
б) Агенција за осигурање Републике Српске; 

копресједавајући подгрупе; 
ц) Финансијско-обавјештајно одјељење Државне 

агенције за истраге и заштиту; 
д) Агенција за осигурање у Босне и Херцеговини; 
е) Удружење друштава за осигурање у Федерацији 

Босне и Херцеговине; 
ф) Удружење друштава за осигурање у Републици 

Српској. 
(6) Подгрупу за процјену рањивости осталог/другог 

финансијског сектора од прања новца сачињава по 
један представник побројаних институција: 
а) Министарство финансија Федерације Босне и 

Херцеговине, копресједавајући подгрупе; 
б) Министарство финансија Републике Српске, 

копресједавајући подгрупе; 
ц) Финансијско-обавјештајно одјељење Државне 

агенције за истраге и заштиту; 
д) Агенција за банкарство Федерације Босне и 

Херцеговине; 
е) Агенција за банкарство Републике Српске; 
ф) Агенција за поштански промет Босне и 

Херцеговине. 
(7) Подгрупу за процјену рањивости не-финансијског 

сектора од прања новца сачињава по један представник 
побројаних институција: 
а) Финансијско-обавјештајно одјељење Државне 

агенције за истраге и заштиту; вођа подгрупе; 
б) Министарство правде Босне и Херцеговине; 
ц) Министарство правде Федерације Босне и 

Херцеговине; 
д) Министарство правде Републике Српске; 
е) Правосудна комисија Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине; 
ф) Пореска управа Федерације Босне и Херцеговине; 

г) Пореска управа Републике Српске; 
х) Дирекција за финансије-Пореска управа Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине; 
и) Адвокатска комора Федерације БиХ; 
ј) Адвокатска комора Републике Српске; 
к) Министарство управе и локалне самоуправе 

Републике Српске. 
(8) У Подгрупу за процјену ризика од финансирања 

тероризма сачињава по један представник побројаних 
институција: 
а) Финансијско-обавјештајно одјељење Државне 

агенције за истраге и заштиту; вођа подгрупе; 
б) Тужилаштво Босне и Херцеговине; 
ц) Министарство унутрашњих послова Републике 

Српске; 
д) Министарство унутрашњих послова Федерације 

Босне и Херцеговине; 
е) Полиција Брчко дистрикта Босне и Херцеговине; 
ф) Управа за индиректно- неизравно опорезивање 

Босне и Херцеговине; 
г) Обавјештајно-сигурносна агенција Босне и 

Херцеговине; 
х) Пореска управа Федерације Босне и Херцеговине; 
и) Пореска управа Републике Српске; 
ј) Дирекција за финансије-Пореска управа Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине; 
к) Високи судски и тужилачки савјет Босне и 

Херцеговине; 
л) Федерално тужилаштво Федерације Босне и 

Херцеговине; 
м) Специјално тужилаштво Републике Српске; 
н) Тужилаштво Брчко дистрикта Босне и 

Херцеговине; 
о) Гранична полиција Босне и Херцеговине; 
п) Служба за послове са странцима Босне и 

Херцеговине; 
р) Криминалистичко-истражно одјељење Државне 

агенције за истраге и заштиту. 

Члан 5. 
(Конституисање и Пословник о раду) 

(1) Радна група ће донијети Пословник о раду на првом 
радном састанку, иницираном од Министарства 
безбједности Босне и Херцеговине. 

(2) Пословником о раду регулисаће се начин одлучивања, 
права и обавезе, као и друга питања значајна за рад 
Радне групе. 

Члан 6. 
(Задатак Радне групе) 

(1) Радна група се успоставља као привремено, 
интерресорно тијело Савјета министара Босне и 
Херцеговине са сљедећим задацима: 
а) израда и достава Савјету министара Босне и 

Херцеговине Процјене ризика од прања новца и 
финансирања тероризма у Босни и Херцеговини, 

б) израда и достава Савјету министара Босне и 
Херцеговине Акционог плана за борбу против 
прања новца и финансирања тероризма у Босни и 
Херцеговини за период 2018. - 2022. године, (у 
даљем тексту: Акциони план). 

ц) надзор и праћење провођења Акционог плана кроз 
прикупљање и анализу података и информација о 
провођењу Акционог плана, те годишње 
ревидирање Акционог плана у складу са 
потребама. 
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д) подношење најмање једном годишње извјештаја 
Савјету министара Босне и Херцеговине о 
провођењу Акционог плана, а по потреби и више 
пута. 

(2) Задатак из тачке а) става (1) овог члана ће бити 
реализован у складу са методологијом Свјетске банке. 

Члан 7. 
(Рок за извршење задатка) 

(1) Задатак из тачке а) члана 6. ове Одлуке, Радна група је 
дужна извршити најкасније до 15. априла 2017. године. 

(2) Задатак из тачке б) члана 6. ове Одлуке, Радна група је 
дужна извршити најкасније до 10. октобра 2017. 
године. 

(3) У циљу извршења задатака из тачке ц) и д) члана 6. ове 
Одлуке, Радна група има мандат до истека периода 
важења Акционог плана. 

Члан 8. 
(Одржавање састанака) 

(1) Састанке Радне групе сазива предсједавајући Радне 
групе. 

(2) Уколико именовани члан Радне групе није у 
могућности да учествује на састанку Радне групе, 
потребно је да на састанку учествује замјенски 
представник. 

(3) Састанци ће се одржавати у Сарајеву, уз могућност 
одржавања и у другим мјестима у Босни и 
Херцеговини. 

Члан 9. 
(Обавеза пружања информација) 

(1) Све институције и агенције у Босни и Херцеговини, 
дужне су Радној групи редовно уступати информације 
и податке неопходне за извршење задатка Радне групе. 

(2) Именовани представници Радне групе/подгрупа, имају 
право и обавезу прикупљања свих информација 
неопходних за извршење задатка Радне групе, које су 
из дјелокруга рада институција у којима су запослени. 

Члан 10. 
(Ступање на снагу) 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
објављује се у "Службеном гласнику БиХ". 

СМ број 239/16 
4. октобра 2016. године 

Сарајево 

Предсједавајући 
Савјета министара БиХ 
Др Денис Звиздић, с. р.

 
 

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Vijeću 
ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 
30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) a u vezi sa 
zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 54. 
sjednice, održane 05. maja 2016. godine, Vijeće ministara Bosne 
i Hercegovine, na 76. sjednici održanoj 04. oktobra 2016. godine, 
donijelo je 

ODLUKU 
O FORMIRANJU RADNE GRUPE ZA IZRADU 

PROCJENE RIZIKA OD PRANJA NOVCA I 
FINANSIRANJA TERORIZMA U BOSNI I 

HERCEGOVINI 

Član 1. 
(Predmet Odluke) 

Ovom Odlukom formira se Radna grupa za izradu procjene 
rizika od pranja novca i finansiranja terorizma u Bosni i 
Hercegovini (u daljem tekstu: Radna grupa). 

Član 2. 
(Članovi Radne grupe) 

(1) U Radnu grupu se imenuju dva predstavnika ispred 
navedenih institucija, od kojih je jedan član, a drugi 
zamjenski član: 
a) Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine koje 

predstavlja predstavnik Ministarstva sigurnosti Bosne 
i Hercegovine; 

b) Vlada Republike Srpske; 
c) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine; 
d) Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; 
e) MONEYVAL delegacija Bosne i Hercegovine; 
f) Državna agencija za istrage i zaštitu - Finansijsko-

obavještajno odjeljenje. 
(2) Član Radne grupe nominovan ispred Ministarstva 

sigurnosti Bosne i Hercegovine je predsjedavajući Radne 
grupe. 

(3) Predsjedavajući Radne grupe inicira, koordinira i usmjerava 
obavljanje aktivnosti iz njenog djelokruga rada. 

(4) Administrativno-tehničke poslove za potrebe Radne grupe 
obavljaće Odsjek za borbu protiv organizovanog kriminala i 
korupcije, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. 

(5) Nakon usvajanja ove Odluke, Ministar sigurnosti Bosne i 
Hercegovine će, uz prethodnu saglasnot Vijeća ministara 
Bosne i Hercegovine, donijeti rješenje o imenovanju 
članova Radne grupe i podgrupa, a na osnovu prijedloga 
nadležnih institucija i agencija. 

(6) Ukoliko imenovani predstavnik jedne od institucija 
nabrojanih u stavu (1) ovog člana nije u mogućnosti da 
obavlja dužnost u Radnoj grupi, institucija je dužna 
dostaviti prijedlog za imenovanje novog predstavnika. 

(7) Radna grupa koordinira i usmjerava aktivnosti podgrupa, 
sarađuje sa predstavnicima Svjetske banke i drugim 
međunarodnim organizacijama. 

(8) Članovi Radne grupe i članovi podgrupa dužni su izvršavati 
povjerene zadatke efikasno, stručno i blagovremeno. 

(9) Prilikom realizacije zadataka iz člana 6. mogu se angažovati 
vanjski saradnici. 

Član 3. 
(Podgrupe) 

(1) Članovi podgrupa prikupljaju i obrađuju informacije i 
podatke predviđene metodologijom Svjetske banke o 
procjeni rizika od pranja novca i finansiranja terorističkih 
aktivnosti, o čemu redovno sačinjavaju izvještaje, koje su 
dužni dostaviti Radnoj grupi najkasnije do 01. aprila 2017. 
godine, a na njihovo traženje i ranije. 

(2) Po traženju Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, a 
u cilju poboljšanja efikasnosti realizacije zadatka Radne 
grupe, rukovodioci nadležnih institucija će imenovati 
relevantne službenike koji će biti članovi podgrupa, u 
skladu sa specifičnostima pojednih oblasti. 

(3) Vođe podgrupa i kopresjedavajući su zaduženi da 
koordiniraju obavljanje aktivnosti iz djelokruga rada 
podgrupe, te za ostvarivanje komunikacije i saradnje sa 
Radnom grupom. 

(4) Jedna osoba može istovremeno biti član više podgrupa. 

Član 4. 
(Sastav podgrupa) 

(1) Podgrupa za procjenu prijetnje od pranja novca sačinjava 
po jedan predstavnik pobrojanih institucija: 
a) Finansijsko-obavještajno odjeljenje Državne agencije 

za istrage i zaštitu, vođa podgrupe; 
b) Tužilaštvo Bosne i Hercegovine; 
c) Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske; 
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d) Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i 
Hercegovine; 

e) Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; 
f) Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe 

protiv korupcije; 
g) Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine; 
h) Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i 

Hercegovine; 
i) Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i 

Hercegovine; 
j) Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine; 
k) Poreska uprava Republike Srpske; 
l) Direkcija za finansije-Poreska uprava Brčko distrikta 

Bosne i Hercegovine; 
m) Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine; 
n) Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i 

Hercegovine; 
o) Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine; 
p) Ministarstvo pravde Republike Srpske; 
r) Pravosudna komisija Brčko distrikta Bosne i 

Hercegovine; 
s) Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine; 
t) Specijalno tužilaštvo Republike Srpske; 
u) Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; 
v) Granična policija Bosne i Hercegovine; 
z) Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine; 
aa) Kriminalističko-istražno odjeljenje Državne agencije 

za istrage i zaštitu; 
bb) Finansijska policija Federacije Bosne i Hercegovine; 
cc) Republički devizni inspektorat Republike Srpske. 

(2) Podgrupu za procjenu ranjivosti pranja novca sačinjava po 
jedan predstavnik pobrojanih institucija: 
a) Finansijsko-obavještajno odjeljenje Državne agencije 

za istrage i zaštitu; vođa podgrupe; 
b) Tužilaštvo Bosne i Hercegovine; 
c) Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske; 
d) Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i 

Hercegovine; 
e) Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; 
f) Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe 

protiv korupcije; 
g) Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine; 
h) Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i 

Hercegovine; 
i) Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i 

Hercegovine; 
j) Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine; 
k) Poreska uprava Republike Srpske; 
l) Direkcija za finansije-Poreska uprava Brčko distrikta 

Bosne i Hercegovine; 
m) Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine; 
n) Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i 

Hercegovine; 
o) Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine; 
p) Ministarstvo pravde Republike Srpske; 
r) Pravosudna komisija Brčko distrikta Bosne i 

Hercegovine; 
s) Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine; 
t) Specijalno tužilaštvo Republike Srpske; 
u) Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; 
v) Granična policija Bosne i Hercegovine; 
z) Kriminalističko-istražno odjeljenje Državne agencije 

za istrage i zaštitu; 
aa) Finansijska policija Federacije Bosne i Hercegovine; 
bb) Republički devizni inspektorat Republike Srpske. 

(3) Podgrupu za procjenu ranjivosti bankarskog sektora od 
pranja novca sačinjava po jedan predstavnik pobrojanih 
institucija: 
a) Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i 

Hercegovine, kopresjedavajući podgrupe; 
b) Agencija za bankarstvo Republike Srpske, 

kopresjedavajući podgrupe; 
c) Finansijsko-obavještajno odjeljenje Državne agencije 

za istrage i zaštitu; 
d) Centralna banka Bosne i Hercegovine; 
e) Udruženje banaka Bosne i Hercegovine; 
f) Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine. 

(4) Podgrupu za procjenu ranjivosti sektora tržišta vrijednosnih 
papira od pranja novca sačinjava po jedan predstavnik 
pobrojanih institucija: 
a) Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i 

Hercegovine; kopresjedavajući podgrupe; 
b) Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske; 

kopresjedavajući podgrupe; 
c) Finansijsko-obavještajno odjeljenje Državne agencije 

za istrage i zaštitu; 
d) Komisija za papire od vrijednosti Brčko distrikta 

Bosne i Hercegovine; 
e) Sarajevska berza vrijednosnih papira; 
f) Banjalučka berza hartija od vrijednosti. 

(5) Podgrupu za procjenu ranjivosti osiguravajućih društava od 
pranja novca sačinjava po jedan predstavnik pobrojanih 
institucija: 
a) Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i 

Hercegovine; kopresjedavajući podgrupe; 
b) Agencija za osiguranje Republike Srpske; 

kopresjedavajući podgrupe; 
c) Finansijsko-obavještajno odjeljenje Državne agencije 

za istrage i zaštitu; 
d) Agencija za osiguranje u Bosne i Hercegovini; 
e) Udruženje društava za osiguranje u Federaciji Bosne i 

Hercegovine; 
f) Udruženje društava za osiguranje u Republici Srpskoj. 

(6) Podgrupu za procjenu ranjivosti ostalog/drugog 
finansijskog sektora od pranja novca sačinjava po jedan 
predstavnik pobrojanih institucija: 
a) Ministarstvo finansija Federacije Bosne i Hercegovin, 

kopresjedavajući podgrupe; 
b) Ministarstvo finansija Republike Srpske, 

kopresjedavajući podgrupe; 
c) Finansijsko-obavještajno odjeljenje Državne agencije 

za istrage i zaštitu; 
d) Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i 

Hercegovine; 
e) Agencija za bankarstvo Republike Srpske; 
f) Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine. 

(7) Podgrupu za procjenu ranjivosti ne-finansijskog sektora od 
pranja novca sačinjava po jedan predstavnik pobrojanih 
institucija: 
a) Finansijsko-obavještajno odjeljenje Državne agencije 

za istrage i zaštitu; vođa podgrupe; 
b) Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine; 
c) Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine; 
d) Ministarstvo pravde Republike Srpske; 
e) Pravosudna komisija Brčko distrikta Bosne i 

Hercegovine; 
f) Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine; 
g) Poreska uprava Republike Srpske; 
h) Direkcija za finansije-Poreska uprava Brčko distrikta 

Bosne i Hercegovine; 
i) Advokatska komora Federacije BiH; 
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j) Advokatska komora Republike Srpske; 
k) Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike 

Srpske. 
(8) U Podgrupu za procjenu rizika od finansiranja terorizma 

sačinjava po jedan predstavnik pobrojanih institucija: 
a) Finansijsko-obavještajno odjeljenje Državne agencije 

za istrage i zaštitu; vođa podgrupe; 
b) Tužilaštvo Bosne i Hercegovine; 
c) Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske; 
d) Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije Bosne i 

Hercegovine; 
e) Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; 
f) Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje Bosne i 

Hercegovine; 
g) Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i 

Hercegovine; 
h) Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine; 
i) Poreska uprava Republike Srpske; 
j) Direkcija za finansije-Poreska uprava Brčko distrikta 

Bosne i Hercegovine; 
k) Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i 

Hercegovine; 
l) Federalno tužilaštvo Federacije Bosne i Hercegovine; 
m) Specijalno tužilaštvo Republike Srpske; 
n) Tužilaštvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; 
o) Granična policija Bosne i Hercegovine; 
p) Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine; 
r) Kriminalističko-istražno odjeljenje Državne agencije 

za istrage i zaštitu. 

Član 5. 
(Konstituisanje i Poslovnik o radu) 

(1) Radna grupa će donijeti Poslovnik o radu na prvom radnom 
sastanku, iniciranom od Ministarstva sigurnosti Bosne i 
Hercegovine. 

(2) Poslovnikom o radu regulisaće se način odlučivanja, prava i 
obaveze, kao i druga pitanja značajna za rad Radne grupe. 

Član 6. 
(Zadatak Radne grupe) 

(1) Radna grupa se uspostavlja kao privremeno, interresorno 
tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa sljedećim 
zadacima: 
a) izrada i dostava Vijeću ministara Bosne i Hercegovine 

Procjene rizika od pranja novca i finansiranja 
terorizma u Bosni i Hercegovini, 

b) izrada i dostava Vijeću ministara Bosne i Hercegovine 
Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i 
finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 
2018. - 2022. godine, (u daljem tekstu: Akcioni plan). 

c) nadzor i praćenje provođenja Akcionog plana kroz 
prikupljanje i analizu podataka i informacija o 
provođenju Akcionog plana, te godišnje revidiranje 
Akcionog plana u skladu sa potrebama. 

d) podnošenje najmanje jednom godišnje izvještaja 
Vijeću ministara Bosne i Hercegovine o provođenju 
Akcionog plana, a po potrebi i više puta. 

(2) Zadatak iz tačke a) stava (1) ovog člana će biti realizovan u 
skladu sa metodologijom Svjetske banke. 

Član 7. 
(Rok za izvršenje zadatka) 

(1) Zadatak iz tačke a) člana 6. ove Odluke, Radna grupa je 
dužna izvršiti najkasnije do 15. aprila 2017. godine. 

(2) Zadatak iz tačke b) člana 6. ove Odluke, Radna grupa je 
dužna izvršiti najkasnije do 10. oktobra 2017. godine. 

(3) U cilju izvršenja zadataka iz tačke c) i d) člana 6. ove 
Odluke, Radna grupa ima mandat do isteka perioda važenja 
Akcionog plana. 

Član 8. 
(Održavanje sastanaka) 

(1) Sastanke Radne grupe saziva predsjedavajući Radne grupe. 
(2) Ukoliko imenovani član Radne grupe nije u mogućnosti da 

učestvuje na sastanku Radne grupe, potrebno je da na 
sastanku učestvuje zamjenski predstavnik. 

(3) Sastanci će se održavati u Sarajevu, uz mogućnost 
održavanja i u drugim mjestima u Bosni i Hercegovini. 

Član 9. 
(Obaveza pružanja informacija) 

(1) Sve institucije i agencije u Bosni i Hercegovini, dužne su 
Radnoj grupi redovno ustupati informacije i podatke 
neophodne za izvršenje zadatka Radne grupe. 

(2) Imenovani predstavnici Radne grupe/podgrupa, imaju 
pravo i obavezu prikupljanja svih informacija neophodnih 
za izvršenje zadatka Radne grupe, koje su iz djelokruga 
rada institucija u kojima su zaposleni. 

Član 10. 
(Stupanje na snagu) 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 
se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 239/16 
4. oktobra 2016. godine 

Sarajevo

Predsjedavajući 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, s. r.
 

 
Na temelju članka 17. i članka 22. stavak 1. Zakona o 

Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", 
br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) a u vezi sa 
zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 54. 
sjednice, održane 05. svibnja 2016. godine, Vijeće ministara 
Bosne i Hercegovine, na 76. sjednici održanoj 04. listopada 2016. 
godine, donijelo je 

ODLUKU 
O FORMIRANJU RADNE SKUPINE ZA IZRADU 

PROCJENE RIZIKA OD PRANJA NOVCA I 
FINANCIRANJA TERORIZMA U BOSNI I 

HERCEGOVINI 

Članak 1. 
(Predmet Odluke) 

Ovom Odlukom formira se Radna skupina za izradu 
procjene rizika od pranja novca i financiranja terorizma u Bosni i 
Hercegovini (u daljem tekstu: Radna skupina). 

Članak 2. 
(Članovi Radne skupine) 

(1) U Radnu skupinu imenuju se dva predstavnika ispred 
navedenih institucija, od kojih je jedan član, a drugi 
zamjenski član: 
a) Vijeće Ministara Bosne i Hercegovine koje 

predstavlja predstavnik Ministarstva sigurnosti Bosne 
i Hercegovine; 

b) Vlada Republike Srpske; 
c) Vlada Federacije Bosne i Hercegovine; 
d) Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; 
e) MONEYVAL delegacija Bosne i Hercegovine; 
f) Državna agencija za istrage i zaštitu - Financijsko-

obavještajni odjel. 
(2) Član Radne skupine nominiran ispred Ministarstva 

sigurnosti Bosne i Hercegovine je predsjedatelj Radne 
skupine. 
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(3) Predsjedatelj Radne skupine inicira, koordinira i usmjerava 
obavljanje aktivnosti iz njenog djelokruga rada. 

(4) Administrativno-tehničke poslove za potrebe Radne 
skupine obavljat će Odjel za borbu protiv organiziranog 
kriminala i korupcije, Ministarstvo sigurnosti Bosne i 
Hercegovine. 

(5) Nakon usvajanja ove Odluke, ministar sigurnosti Bosne i 
Hercegovine donijet će, uz prethodnu suglasnost Vijeća 
ministara Bosne i Hercegovine, rješenje o imenovanju 
članova Radne skupine i podskupina na temelju prijedloga 
nadležnih institucija i agencija. 

(6) Ukoliko imenovani predstavnik jedne od institucija 
nabrojanih u stavku (1) ovog članka nije u mogućnosti da 
obavlja dužnost u Radnoj skupini, institucija je dužna 
dostaviti prijedlog za imenovanje novog predstavnika. 

(7) Radna skupina koordinira i usmjerava aktivnosti 
podskupina, surađuje sa predstavnicima Svjetske banke i 
drugim međunarodnim organizacijama. 

(8) Članovi Radne skupine i članovi podskupina dužni su 
izvršavati povjerene zadatke učinkovito, stručno i 
blagovremeno. 

(9) Prilikom realizacije zadataka iz članka 6. mogu se 
angažirati vanjski saradnici. 

Članak 3. 
(Podskupine) 

(1) Članovi podaskupina prikupljaju i obrađuju informacije i 
podatke predviđene metodologijom Svjetske banke o 
procjeni rizika od pranja novca i financiranja terorističkih 
aktivnosti, o čemu redovito sačinjavaju izvješća, koja su 
dužni dostaviti Radnoj skupini najkasnije do 01. travnja 
2017. godine, a na njihovo traženje i ranije. 

(2) Po traženju Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, a 
s ciljem poboljšanja učinkovitosti realiziranja zadatka 
Radne skupine, rukovoditelji nadležnih institucija će 
imenovati relevantne službenike koji će biti članovi 
podskupina, sukladno specifičnostima pojednih oblasti. 

(3) Vođe podskupina i supredsjedatelji zaduženi su da 
koordiniraju obavljanje aktivnosti iz djelokruga rada 
podskupine, te za ostvarivanje komunikacije i suradnje sa 
Radnom skupinom. 

(4) Jedna osoba može istovremeno biti član više podskupina. 

Članak 4. 
(Sastav podskupina) 

(1) Podskupinu za procjenu prijetnje od pranja novca 
sačinjavaju po jedan predstavnik pobrojanih institucija: 
a) Financijsko-obavještajni odjel Državne agencije za 

istrage i zaštitu, vođa podskupine; 
b) Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine; 
c) Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske; 
d) Ministarstvo unutarnjih poslova Federacije Bosne i 

Hercegovine; 
e) Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; 
f) Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe 

protiv korupcije; 
g) Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine; 
h) Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i 

Hercegovine; 
i) Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i 

Hercegovine; 
j) Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine; 
k) Poreska uprava Republike Srpske; 
l) Direkcija za financije-Poreska uprava Brčko distrikta 

Bosne i Hercegovine; 
m) Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine; 

n) Visoko sudijsko i tužiteljsko vijeće Bosne i 
Hercegovine; 

o) Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine; 
p) Ministarstvo pravde Republike Srpske; 
r) Pravosudno povjerenstvo Brčko distrikta Bosne i 

Hercegovine; 
s) Federalno tužiteljstvo Federacije Bosne i 

Hercegovine; 
t) Specijalno tužiteljstvo Republike Srpske; 
u) Tužiteljstvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; 
v) Granična policija Bosne i Hercegovine; 
z) Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine; 
aa) Kriminalističko-istražni odjel Državne agencije za 

istrage i zaštitu; 
bb) Financijska policija Federacije Bosne i Hercegovine; 
cc) Republički devizni inspektorat Republike Srpske. 

(2) Podskupinu za procjenu ranjivosti pranja novca sačinjavaju 
po jedan predstavnik pobrojanih institucija: 
a) Financijsko-obavještajni odjel Državne agencije za 

istrage i zaštitu; vođa podskupine; 
b) Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine; 
c) Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske; 
d) Ministarstvo unutarnjih poslova Federacije Bosne i 

Hercegovine; 
e) Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; 
f) Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe 

protiv korupcije; 
g) Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine; 
h) Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i 

Hercegovine; 
i) Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i 

Hercegovine; 
j) Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine; 
k) Poreska uprava Republike Srpske; 
l) Direkcija za financije-Poreska uprava Brčko distrikta 

Bosne i Hercegovine; 
m) Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine; 
n) Visoko sudijsko i tužiteljsko vijeće Bosne i 

Hercegovine; 
o) Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine; 
p) Ministarstvo pravde Republike Srpske; 
r) Pravosudno povjerenstvo Brčko distrikta Bosne i 

Hercegovine; 
s) Federalno tužiteljstvo Federacije Bosne i 

Hercegovine; 
t) Specijalno tužiteljstvo Republike Srpske; 
u) Tužiteljstvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; 
v) Granična policija Bosne i Hercegovine; 
z) Kriminalističko-istražni odjel Državne agencije za 

istrage i zaštitu; 
aa) Financijska policija Federacije Bosne i Hercegovine; 
bb) Republički devizni inspektorat Republike Srpske. 

(3) Podskupinu za procjenu ranjivosti bankarskog sektora od 
pranja novca sačinjavaju po jedan predstavnik pobrojanih 
institucija: 
a) Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i 

Hercegovine, supredsjedatelj podskupine; 
b) Agencija za bankarstvo Republike Srpske, 

supredsjedatelj podskupine; 
c) Financijsko-obavještajni odjel Državne agencije za 

istrage i zaštitu; 
d) Centralna banka Bosne i Hercegovine; 
e) Udruženje banaka Bosne i Hercegovine; 
f) Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine. 
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(4) Podskupinu za procjenu ranjivosti sektora tržišta 
vrijednosnica od pranja novca sačinjavaju po jedan 
predstavnik pobrojanih institucija: 
a) Povjerenstvo za vrijednosnice Federacije Bosne i 

Hercegovine; supredsjedatelj podskupine; 
b) Povjerenstvo za vrijednosnice Republike Srpske; 

supredsjedatelj podskupine; 
c) Financijsko-obavještajni odjel Državne agencije za 

istrage i zaštitu; 
d) Povjerenstvo za vrijednosnice Brčko distrikta Bosne i 

Hercegovine; 
e) Sarajevska burza vrijednosnica; 
f) Banjalučka burza vrijednosnica. 

(5) Podskupinu za procjenu ranjivosti osiguravajućih društava 
od pranja novca sačinjavaju po jedan predstavnik 
pobrojanih institucija: 
a) Agencija za nadzor osiguranja Federacije Bosne i 

Hercegovine; supredsjedatelj podskupine; 
b) Agencija za osiguranje Republike Srpske; 

supredsjedatelj podskupine; 
c) Financijsko-obavještajni odjel Državne agencije za 

istrage i zaštitu; 
d) Agencija za osiguranje u Bosne i Hercegovini; 
e) Udruženje društava za osiguranje u Federaciji Bosne i 

Hercegovine; 
f) Udruženje društava za osiguranje u Republici Srpskoj. 

(6) Podskupinu za procjenu ranjivosti ostalog/drugog 
financijskog sektora od pranja novca sačinjavaju po jedan 
predstavnik pobrojanih institucija: 
a) Ministarstvo financija Federacije Bosne i 

Hercegovine, supredsjedatelj podskupine; 
b) Ministarstvo financija Republike Srpske, 

supredsjedatelj podskupine; 
c) Financijsko-obavještajni odjel Državne agencije za 

istrage i zaštitu; 
d) Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i 

Hercegovine; 
e) Agencija za bankarstvo Republike Srpske; 
f) Agencija za poštanski promet Bosne i Hercegovine. 

(7) Podskupinu za procjenu ranjivosti nefinancijskog sektora 
od pranja novca sačinjavaju po jedan predstavnik 
pobrojanih institucija: 
a) Financijsko-obavještajni odjel Državne agencije za 

istrage i zaštitu; vođa podskupine; 
b) Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine; 
c) Ministarstvo pravde Federacije Bosne i Hercegovine; 
d) Ministarstvo pravde Republike Srpske; 
e) Pravosudno povjerenstvo Brčko distrikta Bosne i 

Hercegovine; 
f) Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine; 
g) Poreska uprava Republike Srpske; 
h) Direkcija za financije-Poreska uprava Brčko distrikta 

Bosne i Hercegovine; 
i) Odvjetnička komora Federacije BiH; 
j) Odvjetnička komora Republike Srpske; 
k) Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike 

Srpske. 
(8) U Podskupinu za procjenu rizika od financiranja terorizma 

sačinjavaju po jedan predstavnik pobrojanih institucija: 
a) Financijsko-obavještajni odjel Državne agencije za 

istrage i zaštitu; vođa podskupine; 
b) Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine; 
c) Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske; 
d) Ministarstvo unutarnjih poslova Federacije Bosne i 

Hercegovine; 
e) Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; 

f) Uprava za neizravno oporezivanje Bosne i 
Hercegovine; 

g) Obavještajno-sigurnosna agencija Bosne i 
Hercegovine; 

h) Poreska uprava Federacije Bosne i Hercegovine; 
i) Poreska uprava Republike Srpske; 
j) Direkcija za financije-Poreska uprava Brčko distrikta 

Bosne i Hercegovine; 
k) Visoko sudijsko i tužiteljsko vijeće Bosne i 

Hercegovine; 
l) Federalno tužiteljstvo Federacije Bosne i 

Hercegovine; 
m) Specijalno tužiteljstvo Republike Srpske; 
n) Tužiteljstvo Brčko distrikta Bosne i Hercegovine; 
o) Granična policija Bosne i Hercegovine; 
p) Služba za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine; 
r) Kriminalističko-istražni odjel Državne agencije za 

istrage i zaštitu. 

Članak 5. 
(Konstituiranje i Poslovnik o radu) 

(1) Radna skupina donijet će Poslovnik o radu na prvom 
radnom sastanku, iniciranom od strane Ministarstva 
sigurnosti Bosne i Hercegovine. 

(2) Poslovnikom o radu regulisat će se način odlučivanja, prava 
i obveze, kao i druga pitanja značajna za rad Radne 
skupine. 

Članak 6. 
(Zadatak Radne skupine) 

(1) Radna skupina uspostavlja se kao privremeno, interresorno 
tijelo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa sljedećim 
zadacima: 
a) izrada i dostava Vijeću ministara Bosne i Hercegovine 

Procjene rizika od pranja novca i financiranja 
terorizma u Bosni i Hercegovini, 

b) izrada i dostava Vijeću ministara Bosne i Hercegovine 
Akcijskog plana za borbu protiv pranja novca i 
financiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period 
2018. - 2022. godine, (u daljem tekstu: Akcijski plan). 

c) nadzor i praćenje provođenja Akcijskog plana kroz 
prikupljanje i analizu podataka i informacija o 
provođenju Akcijskog plana, te godišnje revidiranje 
Akcijskog plana sukladno potrebama. 

d) podnošenje izvješća Vijeću ministara Bosne i 
Hercegovine o provođenju Akcijskog plana najmanje 
jednom godišnje, a po potrebi i više puta. 

(2) Zadatak iz točke a) stavka (1) ovog članka bit će realiziran 
sukladno metodologiji Svjetske banke. 

Članak 7. 
(Rok za izvršenje zadatka) 

(1) Zadatak iz točke a) članka 6. ove Odluke, Radna skupina 
dužna je izvršiti najkasnije do 15. travnja 2017. godine. 

(2) Zadatak iz točke b) članka 6. ove Odluke, Radna skupina 
dužna je izvršiti najkasnije do 10. listopada 2017. godine. 

(3) S ciljem izvršenja zadataka iz toč. c) i d) članka 6. ove 
Odluke, Radna skupina ima mandat do isteka perioda 
važenja Akcijskog plana. 

Članak 8. 
(Održavanje sastanaka) 

(1) Sastanke Radne skupine saziva predsjedatelj Radne 
skupine. 

(2) Ukoliko imenovani član Radne skupine nije u mogućnosti 
da učestvuje na sastanku Radne skupine, potrebno je da na 
sastanku učestvuje zamjenski predstavnik. 

(3) Sastanci će se održavati u Sarajevu, uz mogućnost 
održavanja i u drugim mjestima u Bosni i Hercegovini. 
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Članak 9. 
(Obveza pružanja informacija) 

(1) Sve institucije i agencije u Bosni i Hercegovini, dužne su 
Radnoj skupini redovito ustupati informacije i podatke 
neophodne za izvršenje zadatka Radne skupine. 

(2) Imenovani predstavnici Radne skupine/podskupina, imaju 
pravo i obvezu prikupljanja svih informacija neophodnih za 
izvršenje zadatka Radne skupine, koje su iz djelokruga rada 
institucija u kojima su zaposleni. 

Članak 10. 
(Stupanje na snagu) 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 
se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 239/16 
4. listopada 2016. godine 

Sarajevo 

Predsjedatelj 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, v. r.
 

1377 
На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне 

и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), члана 19., став (1), тачка 
б), ал. 3), 4) и 5) Закона о Дирекцији за координацију 
полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској 
структури Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", 
број 36/08), члана 3а. Закона о административним таксама 
("Службени гласник БиХ", бр. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 
76/07 и 3/10), Савјет министара Босне и Херцеговине, на 82. 
сједници, одржаној 23.11.2016. године, донио је 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ ТРОШКОВА ШКОЛОВАЊА 
И БОРАВКА У АГЕНЦИЈИ ЗА ШКОЛОВАЊЕ И 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ КАДРОВА ЗА 
ИНСТИТУЦИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОЈЕ СЕ НЕ 

ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1. 
У Одлуци о утврђивању висине трошкова школовања и 

боравка у Агенцији за школовање и стручно усавршавање 
кадрова за институције и организације које се не 
финансирају из буџета Босне и Херцеговине ("Службени 
гласник БиХ", бр. 40/14 и 20/16), у члану 2. тачка а) мијења 
се и гласи: 

"а) Висина трошкова основне полицијске обуке 
кадета са високом и вишом стручном спремом за 
стицање чина млађи инспектор, за шест мјесеци 
обуке (три у Агенцији за школовање и стручно 
усавршавање кадрова и три у полицијском тијелу 
за чије потребе се обука изводи), износи 4.000,00 
КМ, а трошак за основну полицијску обуку кадета 
који користе само услуге обуке и ручка износи 
3.000,00 КМ." 

Тачка б) мијења се и гласи: 
"б) Висина трошкова основне полицијске обуке 

кадета са средњом стручном спремом за стицање 
чина полицајац, за осам мјесеци обуке (пет у 
Агенцији за школовање и стручно усавршавање 
кадрова и три у полицијском тијелу за чије 
потребе се обука изводи), износи 6.000,00 КМ, а 
трошак за основну полицијску обуку кадета који 
користе само услуге обуке и ручка износи 5.000,00 
КМ." 

Тачка ц) мијења се и гласи: 

"ц) Накнада за услуге изнајмљивања опреме за 
симултано превођење утврђује се у износу од 
200,00 КМ по дану." 

Иза тачке ц) додаје се нова тачка д) која гласи: 
"д) Накнада трошкова за изнајмљивање амфитеатра 

износи 100,00 КМ по сату, односно 450,00 КМ по 
дану." 

Досадашње тач. д), е), ф) и г) постају тач. е), ф), г) и х). 

Члан 2. 
Иза члана 2. додаје се нови члан 2а. који гласи: 

"Члан 2а. 
(Врсте трошкова) 

(1) У висину трошкова основне полицијске обуке кадета из 
члана 2. тач. а) и б) ове Одлуке, урачунавају се 
трошкови: обуке, смјештаја, исхране, униформе, обуће 
и уџбеника. 

(2) Трошкови смјештаја и исхране односе се само на дио 
обуке који се проводи у Агенцији за школовање и 
стручно усавршавање кадрова." 

Члан 3. 
(Ступање на снагу) 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
објављује се у "Службеном гласнику БиХ". 

СМ број 292/16 
23. новембра 2016. године 

Сарајево

Предсједавајући 
Савјета министара БиХ 
Др Денис Звиздић, с. р.

 
 

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 19., stav (1), tačka b), al. 3), 4) 
i 5) Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o 
agencijama za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine 
("Službeni glasnik BiH", broj 36/08), člana 3a. Zakona o 
administrativnim taksama ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 
19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07 i 3/10), Vijeće ministara Bosne i 
Hercegovine, na 82. sjednici, održanoj 23.11.2016. godine, 
donijelo je 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

UTVRĐIVANJU VISINE TROŠKOVA ŠKOLOVANJA I 
BORAVKA U AGENCIJI ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO 

USAVRŠAVANJE KADROVA ZA INSTITUCIJE I 
ORGANIZACIJE KOJE SE NE FINANSIRAJU IZ 

BUDŽETA BOSNE I HERCEGOVINE 

Član 1. 
U Odluci o utvrđivanju visine troškova školovanja i 

boravka u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova 
za institucije i organizacije koje se ne finansiraju iz budžeta 
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 40/14 i 20/16), 
u članu 2. tačka a) mijenja se i glasi: 

"a) Visina troškova osnovne policijske obuke kadeta sa 
visokom i višom stručnom spremom za sticanje čina 
mlađi inspektor, za šest mjeseci obuke (tri u Agenciji 
za školovanje i stručno usavršavanje kadrova i tri u 
policijskom tijelu za čije potrebe se obuka izvodi), 
iznosi 4.000.00 KM, a trošak za osnovnu policijsku 
obuku kadeta koji koriste samo usluge obuke i ručka 
iznosi 3.000,00 KM." 

Tačka b) mijenja se i glasi: 
"b) Visina troškova osnovne policijske obuke kadeta sa 

srednjom stručnom spremom za sticanje čina 
policajac, za osam mjeseci obuke (pet u Agenciji za 
školovanje i stručno usavršavanje kadrova i tri u 
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policijskom tijelu za čije potrebe se obuka izvodi), 
iznosi 6.000.00 KM, a trošak za osnovnu policijsku 
obuku kadeta koji koriste samo usluge obuke i ručka 
iznosi 5.000,00 KM " 

Tačka c) mijenja se i glasi: 
"c) Naknada za usluge iznajmljivanja opreme za 

simultano prevođenje utvrđuje se u iznosu od 200,00 
KM po danu." 

Iza tačke c) dodaje se nova tačka d) koja glasi: 
"d) Naknada troškova za iznajmljivanje amfiteatra iznosi 

100,00 KM po satu, odnosno 450,00 KM po danu." 
Dosadašnje tač. d), e), f) i g) postaju tač. e), f), g) i h). 

Član 2. 
Iza člana 2. dodaje se novi član 2a. koji glasi: 

"Član 2a. 
(Vrste troškova) 

(1) U visinu troškova osnovne policijske obuke kadeta iz člana 
2. tač. a) i b) ove Odluke, uračunavaju se troškovi: obuke, 
smještaja, ishrane, uniforme, obuće i udžbenika. 

(2) Troškovi smještaja i ishrane odnose se samo na dio obuke 
koji se provodi u Agenciji za školovanje i stručno 
usavršavanje kadrova." 

Član 3. 
(Stupanje na snagu) 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 
se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 292/16 
23. novembra 2016. godine 

Sarajevo 

Predsjedavajući 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, s. r.
 

 
Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 

Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), članka 19., stavak (1), točka b), al. 
3), 4) i 5) Zakona o Direkciji za koordinaciju policijskih tijela i o 
agencijama za potporu policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine 
("Službeni glasnik BiH", broj 36/08), članka 3a. Zakona o 
administrativnim taksama ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 
19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07 i 3/10), Vijeće ministara Bosne i 
Hercegovine, na 82. sjednici, održanoj 23.11.2016. godine, 
donijelo je 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

UTVRĐIVANJU VISINE TROŠKOVA ŠKOLOVANJA I 
BORAVKA U AGENCIJI ZA ŠKOLOVANJE I STRUČNO 

USAVRŠAVANJE KADROVA ZA INSTITUCIJE I 
ORGANIZACIJE KOJE SE NE FINANCIRAJU IZ 

PRORAČUNA BOSNE I HERCEGOVINE 

Članak 1. 
U Odluci o utvrđivanju visine troškova školovanja i 

boravka u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova 
za institucije i organizacije koje se ne financiraju iz proračuna 
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 40/14 i 20/16), 
u članku 2. točka a) mijenja se i glasi: 

"a) Visina troškova temeljne policijske obuke kadeta sa 
visokom i višom stručnom spremom za stjecanje čina 
mlađi inspektor, za šest mjeseci obuke (tri u Agenciji 
za školovanje i stručno usavršavanje kadrova i tri u 
policijskom tijelu za čije potrebe se obuka izvodi), 
iznosi 4.000,00 KM, a trošak za temeljnu policijsku 
obuku kadeta koji koriste samo usluge obuke i ručka 
iznosi 3.000,00 KM." 

Točka b) mijenja se i glasi: 

"b) Visina troškova temeljne policijske obuke kadeta sa 
srednjom stručnom spremom za stjecanje čina 
policajac, za osam mjeseci obuke (pet u Agenciji za 
školovanje i stručno usavršavanje kadrova i tri u 
policijskom tijelu za čije potrebe se obuka izvodi), 
iznosi 6.000,00 KM, a trošak za temeljnu policijsku 
obuku kadeta koji koriste samo usluge obuke i ručka 
iznosi 5.000,00 KM." 

Točka c) mijenja se i glasi: 
"c) Naknada za usluge iznajmljivanja opreme za 

simultano prevođenje utvrđuje se u iznosu od 200,00 
KM po danu." 

Iza točke c) dodaje se nova točka d) koja glasi: 
"d) Naknada troškova za iznajmljivanje amfiteatra iznosi 

100,00 KM po satu, odnosno 450,00 KM po danu." 
Dosadašnje toč. d), e), f) i g) postaju toč. e), f), g) i h). 

Članak 2. 
Iza članka 2. dodaje se novi članak 2a. koji glasi: 

"Članak 2a. 
(Vrste troškova) 

(1) U visinu troškova temeljne policijske obuke kadeta iz 
članka 2. toč. a) i b) ove Odluke, uračunavaju se troškovi: 
obuke, smještaja, ishrane, uniforme, obuće i udžbenika. 

(2) Troškovi smještaja i ishrane odnose se samo na dio obuke 
koji se provodi u Agenciji za školovanje i stručno 
usavršavanje kadrova." 

Članak 3. 
(Stupanje na snagu) 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 
se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 292/16 
23. studenoga 2016. godine 

Sarajevo

Predsjedatelj 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, v. r.
 

1378 
На основу члана 10. став (2) Закона о Буџету 

институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза 
Босне и Херцеговине за 2016. годину ("Службени гласник 
БиХ", број 101/15), члана 17. Закона о Савјету министара 
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), а у вези са чланом 6. 
став (3) Одлуке о критеријумима за расподјелу текућих 
грантова одобрених Министарству спољне трговине и 
економских односа Босне и Херцеговине за подршку 
сајамским и другим манифестацијама и активностима у 
земљи и иностранству у сврху промоције домаће 
производње у 2016. години ("Службени гласник БиХ", број 
38/16), на приједлог Министарства спољне трговине и 
економских односа Босне и Херцеговине, Савјет министара 
Босне и Херцеговине је на 81. сједници, одржаној 16.11.2016. 
године, донијело 

ОДЛУКУ 
О РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋИХ ГРАНТОВА 

НАМИЈЕЊЕНИХ УЧЕШЋУ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ НА САЈАМСКИМ И ДРУГИМ 

МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ИНОСТРАНСТВУ У 2016. 
ГОДИНИ 

Члан 1. 
(Предмет) 

Овом Одлуком се утврђује распоред средстава текућих 
грантова намијењених учешћу Босне и Херцеговине на 
сајамским манифестацијама у иностранству утврђених 
чланом 1. став (2) тачке б) у износу од 241.000,00 КМ и тачке 
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д) у износу од 50.000,00 КМ Одлуке о критеријумима за 
расподјелу текућих грантова одобрених Министарству 
спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине 
за подршку сајамским и другим манифестацијама и 
активностима у земљи и иностранству у сврху промоције 
домаће производње у 2016. години ("Службени гласник 
БиХ", број 38/16). 

Члан 2. 
(Распоред средстава) 

Обавезује се Министарство спољне трговине и 
економских односа Босне и Херцеговине да средства из 
члана 1. ове Одлуке, у укупном износу од 291.000,00 КМ 
распореди према сљедећем распореду: 

а) PROWEIN - Међународни сајам вина (Дизелдорф) 
-30.000,00 КМ; 

б) MUNCHEN FREE, Међународни сајам туризма 
(Минхен) -13.000,00 КМ; 

ц) Међународни пољопривреди сајам (Нови Сад)-
20.000,00 КМ; 

д) China-СЕЕС Ехро - Међународни сајам производа 
из централне и источне Европе - 3.000,00 КМ; 

е) WORLD FOO - Међународни сајам прехране 
(Истанбул) -35.000,00 КМ; 

ф) AGROKOS- Међународни сајам хране и пића 
(Приштина) -20.000,00 КМ; 

г) PANAIR - Међународни опћи сајам (Тирана) - 
25.000,00 КМ; 

х) IMM 2017. - Међународни сајам намјештаја 
(Келн) -60.000,00 КМ; 

и) HANOVER FAIR - Међународни сајам 
технологије -35.000,00 КМ; 

ј) МИЛАНО-Међународна изложба TRIENALLE 
2016. -39.280,00 КМ; 

к) Израда пропратних промотивних каталога 
привредних сектора БиХ за наступ на сајмовима-
10.720,00 КМ. 

Члан 3. 
(Додјела средстава) 

Средства за одржавање сајамских и других 
манифестација у иностранству у 2016. години, из члана 2. 
став (1) ове Одлуке додијелиће се у складу са Протоколом о 
међусобној сарадњи и расподјели средстава за сајмове и 
друге облике промоције привреде у Босни и Херцеговини, 
број 01-1-24-2351/16 од 29. јула 2016. године. 

Члан 4. 
(Реализација Одлуке) 

За реализацију ове Одлуке задужују се Министарство 
спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине 
и Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине. 

Члан 5. 
(Извјештавање) 

(1) Корисници средстава из члана 2. ове Одлуке, дужни су 
Министарству спољне трговине и економских односа 
Босне и Херцеговине доставити адекватну 
документацију (фактуре, рачуне, уговоре и сл.), као и 
детаљан писани извјештај о намјенском утрошку 
средстава, умањењу трошкова за привредне субјекте и 
друго, у роковима који су прописани Законом о 
финансирању институција БиХ ("Службени гласник 
БиХ", бр. 61/94, 49/09, 42/12, 87/12, 87/12 и 32/13). 

(2) Министарство спољне трговине и економских односа 
Босне и Херцеговине ће о извршеној расподјели 
средстава за сајамске и друге манифестације у 
иностранству, информисати Савјет министара Босне и 
Херцеговине, у складу са чланом 6. став (2) Одлуке о 

критеријумима за расподјелу текућих грантова 
одобрених Министарству спољне трговине и 
економских односа Босне и Херцеговине за подршку 
сајамским и другим манифестацијама и активностима у 
земљи и иностранству у сврху промоције домаће 
производње у 2016. години. 

Члан 6. 
(Ступање на снагу) 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
објављује се у "Службеном гласнику БиХ". 

СМ број 293/16 
16. новембра 2016. године 

Сарајево

Предсједавајући 
Савјета министара БиХ 
Др Денис Звиздић, с. р.

 
 

Na osnovu člana 10. stav (2) Zakona o Budžetu institucija 
Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i 
Hercegovine za 2016. godinu (Službeni glasnik BiH", broj 
101/15), člana 17. Zakona o. Vijeću ministara Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 6. stav (3) 
Odluke o kriterijumima za raspodjelu tekućih grantova odobrenih 
Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i 
Hercegovine za podršku sajamskim i drugim manifestacijama i 
aktivnostima u zemlji i inostranstvu u svrhu promocije domaće 
proizvodnje u 2016. godini ("Službeni glasnik BiH", broj 38/16), 
na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa 
Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 
81. sjednici, održanoj 16.11.2016. godine, donijelo 

ODLUKU 
O RASPOREDU SREDSTAVA TEKUĆIH GRANTOVA 

NAMIJENJENIH UČEŠĆU BOSNE I HERCEGOVINE NA 
SAJAMSKIM I DRUGIM MANIFESTACIJAMA U 

INOSTRANSTVU U 2016. GODINI 

Član 1. 
(Predmet) 

Ovom Odlukom se utvrđuje raspored sredstava tekućih 
grantova namijenjenih učešću Bosne i Hercegovine na sajamskim 
manifestacijama u inostranstvu utvrđenih članom 1. stav (2) tačke 
b) u iznosu od 241.000,00 KM i tačke d) u iznosu od 50.000,00 
KM Odluke o kriterijumima za raspodjelu tekućih grantova 
odobrenih Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa 
Bosne i Hercegovine za podršku sajamskim i drugim 
manifestacijama i aktivnostima u zemlji i inostranstvu u svrhu 
promocije domaće proizvodnje u 2016. godini ("Službeni glasnik 
BiH", broj 38/16). 

Član 2. 
(Raspored sredstava) 

Obavezuje se Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih 
odnosa Bosne i Hercegovine da sredstva iz člana 1. ove Odluke, 
u ukupnom iznosu od 291.000,00 KM rasporedi prema 
slijedećem rasporedu: 

a) PROWEIN - Međunarodni sajam vina (Dizeldorf) -
30.000,00 KM; 

b) MUNCHEN FREE, Međunarodni sajam turizma 
(Minhen) -13.000,00 KM; 

c) Međunarodni poljoprivredi sajam (Novi Sad)-
20.000,00 KM; 

d) China-CEEC Expo - Međunarodni sajam proizvoda iz 
Centralne i Istočne Evrope - 3.000,00 KM; 

e) WORLD FOO - Međunarodni sajam prehrane 
(Istanbul) -35.000,00 KM; 

f) AGROKOS - Međunarodni sajam hrane i pića 
(Priština) -20.000,00 KM; 
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g) PANAIR - Međunarodni opći sajam (Tirana) - 
25.000,00 KM; 

h) IMM 2017 - Međunarodni sajam namještaja (Keln) -
60.000,00 KM; 

i) HANOVER FAIR - Međunarodni sajam tehnologije -
35.000,00 KM; 

j) MILANO-Međunarodna izložba TRIENALLE 2016. 
-39.280,00 KM; 

k) Izrada propratnih promotivnih kataloga privrednih 
sektora BiH za nastup na sajmovima - 10.720,00 KM. 

Član 3. 
(Dodjela sredstava) 

Sredstva za održavanje sajamskih i drugih manifestacija u 
inostranstvu u 2016. godini, iz člana 2. stav (1) ove Odluke 
dodijelit će se u skladu sa Protokolom o međusobnoj saradnji i 
raspodjeli sredstava za sajmove i druge oblike promocije privrede 
u Bosni i Hercegovini, broj 01-1-24-2351/16 od 29. jula 2016. 
godine. 

Član 4. 
(Realizacija Odluke) 

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo vanjske 
trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i 
Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine. 

Član 5. 
(Izvještavanje) 

(1) Korisnici sredstava iz člana 2. ove Odluke, dužni su 
Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i 
Hercegovine dostaviti adekvatnu dokumentaciju (fakture, 
račune, ugovore i sl.), kao i detaljan pisani izvještaj o 
namjenskom utrošku sredstava, umanjenju troškova za 
privredne subjekte i drugo, u rokovima koji su propisani 
Zakonom o finansiranju institucija BiH ("Službeni glasnik 
BiH", br. 61/94, 49/09, 42/12, 87/12, 87/12 i 32/13). 

(2) Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i 
Hercegovine će o izvršenoj raspodjeli sredstava za 
sajamske i druge manifestacije u inostranstvu, informirati 
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 
6. stav (2) Odluke o kriterijumima za raspodjelu tekućih 
grantova odobrenih Ministarstvu vanjske trgovine i 
ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine za podršku 
sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u 
zemlji i inostranstvu u svrhu promocije domaće proizvodnje 
u 2016. godini. 

Član 6. 
(Stupanje na snagu) 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 
se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 293/16 
16. novembra 2016. godine 

Sarajevo 

Predsjedavajući 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, s. r.
 

 
Na temelju članka 10. stavak (2) Zakona o Proračunu 

institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i 
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 
101/15), članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa člankom 6. stavak (3) 
Odluke o kriterijima za raspodjelu tekućih grantova odobrenih 
Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i 
Hercegovine za potporu sajamskim i drugim manifestacijama i 
aktivnostima u zemlji i inozemstvu u svrhu promocije domaće 
proizvodnje u 2016. godini ("Službeni glasnik BiH", broj 38/16), 
na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa 

Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 
81. sjednici, održanoj 16.11.2016. godine, donijelo 

ODLUKU 
O RASPOREDU SREDSTAVA TEKUĆIH GRANTOVA 

NAMIJENJENIH UČEŠĆU BOSNE I HERCEGOVINE NA 
SAJAMSKIM I DRUGIM MANIFESTACIJAMA U 

INOZEMSTVU U 2016. GODINI 

Članak 1. 
(Predmet) 

Ovom Odlukom se utvrđuje raspored sredstava tekućih 
grantova namijenjenih sudjelovanju Bosne i Hercegovine na 
sajamskim manifestacijama u inozemstvu utvrđenih člankom 1. 
stavak (2) točke b) u iznosu od 241.000,00 KM i točke d) u 
iznosu od 50.000,00 KM Odluke o kriterijima za raspodjelu 
tekućih grantova odobrenih Ministarstvu vanjske trgovine i 
ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine za potporu sajamskim i 
drugim manifestacijama i aktivnostima u zemlji i inozemstvu u 
svrhu promocije domaće proizvodnje u 2016. godini ("Službeni 
glasnik BiH", broj 38/16). 

Članak 2. 
(Raspored sredstava) 

Obavezuje se Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih 
odnosa Bosne i Hercegovine da sredstva iz članka 1. ove Odluke, 
u ukupnom iznosu od 291.000,00 KM rasporedi prema 
slijedećem rasporedu: 

a) PROWEIN - Međunarodni sajam vina (Düsseldorf) -
30.000,00 KM; 

b) MUNCHEN FREE, Međunarodni sajam turizma 
(München) -13.000,00 KM; 

c) Međunarodni poljoprivredi sajam (Novi Sad)-
20.000,00 KM; 

d) China-CEEC Expo - Međunarodni sajam proizvoda iz 
centralne i istočne Europe - 3.000,00 KM; 

e) WORLD FOO - Međunarodni sajam prehrane 
(Istanbul) -35.000,00 KM; 

f) AGROKOS - Međunarodni sajam hrane i pića 
(Priština) -20.000,00 KM; 

g) PANAIR - Međunarodni opći sajam (Tirana) - 
25.000,00 KM; 

h) IMM 2017 - Međunarodni sajam namještaja (Köln) -
60.000,00 KM; 

i) HANOVER FAIR - Međunarodni sajam tehnologije -
35.000,00 KM; 

j) MILANO-Međunarodna izložba TRIENALLE 2016. 
-39.280,00 KM; 

k) Izrada propratnih promotivnih kataloga gospodarskih 
sektora BiH za nastup na sajmovima - 10.720,00 KM. 

Članak 3. 
(Dodjela sredstava) 

Sredstva za održavanje sajamskih i drugih manifestacija u 
inozemstvu u 2016. godini, iz članka 2. stavak (1) ove Odluke 
dodijelit će se u skladu sa Protokolom o međusobnoj suradnji i 
raspodjeli sredstava za sajmove i druge oblike promocije 
gospodarstva u Bosni i Hercegovini, broj 01-1-24-2351/16 od 29. 
srpnja 2016. godine. 

Članak 4. 
(Realizacija Odluke) 

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo vanjske 
trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i 
Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine. 

Članak 5. 
(Izvješćivanje) 

(1) Korisnici sredstava iz članka 2. ove Odluke, dužni su 
Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i 
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Hercegovine dostaviti adekvatnu dokumentaciju (fakture, 
račune, ugovore i sl.), kao i detaljno pisano izvješće o 
namjenskom utrošku sredstava, umanjenju troškova za 
gospodarske subjekte i drugo, u rokovima koji su propisani 
Zakonom o financiranju institucija BiH ("Službeni glasnik 
BiH", br. 61/94, 49/09, 42/12, 87/12, 87/12 i 32/13). 

(2) Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i 
Hercegovine će o izvršenoj raspodjeli sredstava za 
sajamske i druge manifestacije u inozemstvu, informirati 
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, u skladu sa člankom 
6. stavak (2) Odluke o kriterijima za raspodjelu tekućih 
grantova odobrenih Ministarstvu vanjske trgovine i 
ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine za potporu 
sajamskim i drugim manifestacijama i aktivnostima u 
zemlji i inozemstvu u svrhu promocije domaće proizvodnje 
u 2016. godini. 

Članak 6. 
(Stupanje na snagu) 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 
se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 293/16 
16. studenoga 2016. godine 

Sarajevo 

Predsjedatelj 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, v. r.
 

1379 
На основу члана 10. став (2) Закона о Буџету 

институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза 
Босне и Херцеговине за 2016. годину ("Службени гласник 
БиХ", број 101/15), члана 17. Закона о Савјету министара 
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) и Одлуке о 
критеријима за додјелу гранта подршке општинама, 
невладиним организацијама и удружењима за 
имплементацију Стратегије у области миграција и азила 
2016-2020 ("Службени гласник БиХ", број 56/16), на 
приједлог Министарства за људска права и избјеглице Босне 
и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 
82. сједници, одржаној 23. новембра 2016. године, донио је 

ОДЛУКУ 
О ДОДЈЕЛИ ГРАНТА ПОДРШКЕ ОПШТИНАМА, 

НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И 
УДРУЖЕЊИМА ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ 

СТРАТЕГИЈЕ У ОБЛАСТИ МИГРАЦИЈА И АЗИЛА 
2016-2020 

Члан 1. 
(Предмет Одлуке) 

(1) Овом одлуком додјељују се средства гранта подршке 
општинама, невладиним организацијама и удружењима 
за имплементацију Стратегије у области миграција и 
азила 2016-2020 за 2016. годину сљедећим субјектима: 

Ред. 
број 

Подносилац пројектног 
приједлога 

Назив пројектног приједлога Износ КМ

1 
Опћина Босански 
Петровац 

Отварање Канцеларије за сарадњу 
са дијаспором 

11.000,00

2 Општина Лопаре 
Отварање Канцеларије за сарадњу 
са дијаспором 

9.552,00 

3 Општина Лакташи 
Подршка успостављању 
партнерства локалних предузећа са 
дијаспором 

12.000,00

4 Опћина Кључ 
Развој пластеничке производње у 
сарадњи са мигрантима 

25.000,00

 
 
 
 

5 Град Добој Канцеларија за дијаспору 7.536.00 

6 Општина Брод 

Доквалификација и 
преквалификација из области 
машинства и обраде метала за 
завариваче 

25.000.00

7 Опћина Крешево 
Исељеништво-кључ развоја туризма 
општине Крешево 

15.000,00

8 ЈП Караула Кладањ 
Довођење у функцију пословног 
објекта ски лифт Караула 

16.335,70

9 
Фондација заједнице 
Градачац 

Сарадњом до унапрјеђења 
потенцијала локалне заједнице 

14.800.00

10
Развојна агенција 
Општине Челинац 

Челиначки Сајам привреде - Могу 
ли локалне заједнице привући 
инвестиције из ЕУ и дијаспоре 

13.776,30

УКУПНО: 150.000,00

(2) Укупна расположива средства за текући грант подршке 
општинама, невладиним организацијама и удружењима 
за имплементацију Стратегије у области миграција и 
азила 2016-2020 за 2016. годину износе 150.000,00 КМ 
и додјељују се из буџета Министарства за људска права 
и избјеглице Босне и Херцеговине за 2016. годину. 

(3) Овом одлуком додјељују се средства у износу од 
150.000 КМ. 

Члан 2. 
(Извјештај о утрошку средстава) 

(1) У складу са чланом 10. став (3) Закона о Буџету 
институција Босне и Херцеговине и међународних 
обавеза Босне и Херцеговине за 2016. годину 
("Службени гласник БиХ", број 101/15), корисници 
средстава из члана 1. став (1) ове одлуке дужни су 
Министарству за људска права и избјеглице Босне и 
Херцеговине доставити извјештаје о намјенском 
утрошку средстава према Обрасцу извјештаја о 
реализацији пројекта и Обрасцу за финансијски 
извјештај, а који су саставни дио Одлуке о критеријима 
за додјелу гранта подршке општинама, невладиним 
организацијама и удружењима за имплементацију 
Стратегије у области миграција и азила 2016-2020 
("Службени гласник БиХ", број 56/16). 

(2) Корисник средстава, у складу са ставом (1) овог члана, 
дужан је завршни наративни и финансијски извјештај 
доставити најкасније у року од 21 дана од дана 
завршетка пројекта односно најкасније до 31.01.2017. 
године. 

(3) Уколико корисник грант средстава у прописаном року 
не достави извјештај у складу са ставом (2) овог члана, 
ненамјенски утроши додијељена средства, неоправдано 
реализује пројекат, неоправдано прекорачи рок за 
имплементацију пројекта или учини неку другу радњу 
којом је извршио злоупотребу додијељених средстава, 
Министарство за људска права и избјеглице Босне и 
Херцеговине ће покренути поступак за поврат 
уплаћених финансијских средстава и апликације тог 
корисника неће бити разматране у наредне три године. 

(4) Корисник средстава дужан је водити издвојену 
документацију о реализацији пројекта који се 
финансира, а у случају потребе, исту учинити 
доступном за разматрање и контролу од стране 
Министарства за људска права и избјеглице Босне и 
Херцеговине. 

Члан 3. 
(Реализација Одлуке) 

За реализацију ове одлуке задужују се Министарство 
финансија и трезора Босне и Херцеговине и Министарство за 
људска права и избјеглице Босне и Херцеговине. 
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Члан 4. 
(Ступање на снагу) 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује 
се у "Службеном гласнику БиХ". 

СМ број 294/16 
23. новембра 2016. године 

Сарајево 

Предсједавајући 
Савјета министара БиХ 
Др Денис Звиздић, с. р.

 
 

Na osnovu člana 10. stav (2) Zakona o Budžetu institucija 
Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i 
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 
101/15), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i Odluke o kriterijima za dodjelu 
granta podrške općinama, nevladinim organizacijama i 
udruženjima za implementaciju Strategije u oblasti migracija i 
azila 2016-2020 ("Službeni glasnik BiH", broj 56/16), na 
prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i 
Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 82. 
sjednici, održanoj 23. novembra 2016. godine, donijelo je 

ODLUKU 
O DODJELI GRANTA PODRŠKE OPĆINAMA, 

NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENJIMA 
ZA IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE U OBLASTI 

MIGRACIJA I AZILA 2016-2020 

Član 1. 
(Predmet Odluke) 

(1) Ovom odlukom dodjeljuju se sredstva granta podrške 
općinama, nevladinim organizacijama i udruženjima za 
implementaciju Strategije u oblasti migracija i azila 2016-
2020 za 2016. godinu sljedećim subjektima: 

Red. 
broj 

Podnosilac 
projektnog 
prijedloga 

Naziv projektnog prijedloga 
Iznos 
KM 

1 
Općina 
Bosanski 
Petrovac 

Otvaranje Kancelarije za saradnju sa 
dijasporom 

11.000.00 

2 Opština Lopare 
Otvaranje Kancelarije za sa radnju sa 
dijasporom 

9.552.00 

3 Opština Laktaši 
Podrška uspostavljanju partnerstva lokalnih 
preduzeća sa dijasporom 

12.000,00 

4 Općina Ključ 
Razvoj plasteničke proizvodnje u saradnji 
sa migrantima 

25.000,00 

5 Grad Doboj Kancelarija za dijasporu 7.536.00 

6 Opština Brod 
Dokvalifikacija i prekvalifikacija iz oblasti 
mašinstva i obrade metala za zavarivače 

25.000.00 

7 Općina Kreševo 
Iseljeništvo-ključ razvoja turizma općine 
Kreševo 

15.000.00 

8 
JP Karaula 
Kladanj 

Dovođenje u funkciju poslovnog objekta 
ski lift Karaula 

16.335.70 

9 
Fondacija 
zajednice 
Gradačac 

Saradnjom do unaprjeđenja potencijala 
lokalne zajednice 

14.800,00 

10 
Razvojna 
agencija 
Opštine Čelinac 

Čelinački Sajam privrede - Mogu li lokalne 
zajednice privući investicije iz EU i 
dijaspore 

13.776.30 

UKUPNO: 150.000,00

(2) Ukupna raspoloživa sredstva za tekući grant podrške 
općinama, nevladinim organizacijama i udruženjima za 
implementaciju Strategije u oblasti migracija i azila 2016-
2020 za 2016. godinu iznose 150.000,00 KM i dodjeljuju se 
iz budžeta Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i 
Hercegovine za 2016. godinu. 

(3) Ovom odlukom dodjeljuju se sredstva u iznosu od 150.000 
KM. 

Član 2. 
(Izvještaj o utrošku sredstava) 

(1) U skladu sa članom 10. stav (3) Zakona o Budžetu 
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza 
Bosne i Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik 
BiH", broj 101/15), korisnici sredstava iz člana 1. stav (1) 
ove odluke dužni su Ministarstvu za ljudska prava i 
izbjeglice Bosne i Hercegovine dostaviti izvještaje o 
namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu izvještaja o 
realizaciji projekta i Obrascu za finansijski izvještaj, a koji 
su sastavni dio Odluke o kriterijima za dodjelu granta 
podrške općinama, nevladinim organizacijama i 
udruženjima za implementaciju Strategije u oblasti 
migracija i azila 2016-2020 ("Službeni glasnik BiH", broj 
56/16). 

(2) Korisnik sredstava, u skladu sa stavom (l) ovog člana, 
dužan je završni narativni i finansijski izvještaj dostaviti 
najkasnije u roku od 21 dana od dana završetka projekta 
odnosno najkasnije do 31.01.2017. godine. 

(3) Ukoliko korisnik grant sredstava u propisanom roku ne 
dostavi izvještaj u skladu sa stavom (2) ovog člana, 
nenamjenski utroši dodijeljena sredstva, neopravdano 
realizuje projekat, neopravdano prekorači rok za 
implementaciju projekta ili učini neku drugu radnju kojom 
je izvršio zloupotrebu dodijeljenih sredstava, Ministarstvo 
za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine će 
pokrenuti postupak za povrat uplaćenih finansijskih 
sredstava i aplikacije tog korisnika neće biti razmatrane u 
naredne tri godine. 

(4) Korisnik sredstava dužan je voditi izdvojenu dokumentaciju 
o realizaciji projekta koji se finansira, a u slučaju potrebe, 
istu učiniti dostupnom za razmatranje i kontrolu od strane 
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i 
Hercegovine. 

Član 3. 
(Realizacija Odluke) 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija 
i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo za ljudska prava i 
izbjeglice Bosne i Hercegovine. 

Član 4. 
(Stupanje na snagu) 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se 
u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 294/16 
23. novembra 2016. godine 

Sarajevo

Predsjedavajući 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, s. r.
 

 
Na temelju članka 10. stavak (2) Zakona o Proračunu 

institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i 
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 
101/15), članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i Odluke o kriterijima za dodjelu 
granta podrške općinama, nevladinim organizacijama i udrugama 
za provedbu Strategije u oblasti migracija i azila 2016-2020 
("Službeni glasnik BiH", broj 56/16), na prijedlog Ministarstva za 
ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara 
Bosne i Hercegovine, na 82. sjednici, održanoj 23. studenog 
2016. godine, donijelo je 
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ODLUKU 
O DODJELI GRANTA PODRŠKE OPĆINAMA, 

NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I UDRUGAMA ZA 
PROVEDBU U STRATEGIJE U OBLASTI MIGRACIJA I 

AZILA 2016-2020 

Članak 1. 
(Predmet Odluke) 

(1) Ovom odlukom dodjeljuju se sredstva granta podrške 
općinama, nevladinim organizacijama i udrugama za 
provedbu Strategije u oblasti migracija i azila 2016-2020 za 
2016. godinu slijedećim subjektima: 

Red. 
broj 

Podnositelj 
projektnog 
prijedloga 

Naziv projektnog prijedloga 
Iznos 
KM 

1 
Općina 
Bosanski 
Petrovac 

Otvaranje Kancelarije za suradnju sa 
dijasporom 

11.000,00 

2 Opština Lopare 
Otvaranje Kancelarije za sa radnju sa 
dijasporom 

9.552.00 

3 Opština Laktaši 
Podrška uspostavljanju partnerstva lokalnih 
preduzeća sa dijasporom 

12.000.00 

4 Općina Ključ 
Razvoj plasteničke proizvodnje u saradnji 
sa migrantima 

25.000,00 

5 Grad Doboj Kancelarija za dijasporu 7.536,00 

6 Opština Brod 
Dokvalifikacija i prekvalifikacija iz oblasti 
mašinstva i obrade metala za zavarivače 

25.000,00 

7 
Općina 
Kreševo 

Iseljeništvo-ključ razvoja turizma općine 
Kreševo 

15.000,00 

8 
JP Karaula 
Kladanj 

Dovođenje u funkciju poslovnog objekta 
ski lift Karaula 

16.335,70 

9 
Fondacija 
zajednice 
Gradačac 

Saradnjom do unaprjeđenja potencijala 
lokalne zajednice 

14.800,00 

10 
Razvojna 
agencija 
Opštine Čelinac 

Čelinački Sajam privrede - Mogu li lokalne 
zajednice privući investicije iz EU i 
dijaspore 

13.776,30 

UKUPNO: 150.000,00

(2) Ukupna raspoloživa sredstva za tekući grant podrške 
općinama, nevladinim organizacijama i udrugama za 
provedbu Strategije u oblasti migracija i azila 2016-2020 za 
2016. godinu iznose 150.000,00 KM i dodjeljuju se iz 
proračuna Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i 
Hercegovine za 2016. godinu. 

(3) Ovom odlukom dodjeljuju se sredstva u iznosu od 150.000 
KM. 

Članak 2. 
(Izvješće o utrošku sredstava) 

(1) Sukladno članku 10. stavak (3) Zakona o Proračunu 
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza 
Bosne i Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik 
BiH", broj 101/15), korisnici sredstava iz članka 1. stavak 
(l) ove odluke dužni su Ministarstvu za ljudska prava i 
izbjeglice Bosne i Hercegovine dostaviti izvješće o 
namjenskom utrošku sredstava prema Obrascu izvješća o 
realizaciji projekta i Obrascu za financijsko izvješće, a koji 
su sastavni dio Odluke o kriterijima za dodjelu granta 
podrške općinama, nevladinim organizacijama i udrugama 
za provedbu Strategije u oblasti migracija i azila 2016-2020 
("Službeni glasnik BiH", broj 56/16). 

(2) Korisnik sredstava, sukladno stavku (1) ovoga članka, 
dužan je završno narativno i financijsko izvješće dostaviti 
najkasnije u roku od 21 dana od dana završetka projekta 
odnosno najkasnije do 31.01.2017. godine. 

(3) Ukoliko korisnik grant sredstava u propisanom roku ne 
dostavi izvješće sukladno stavci (2) ovoga članka, 
nenamjenski utroši dodijeljena sredstva, neopravdano 
realizuje projekat, neopravdano prekorači rok za provedbu 
projekta ili učini neku drugu radnju kojom je izvršio 
zlouporabu dodijeljenih sredstava, Ministarstvo za ljudska 

prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine će pokrenuti 
postupak za povrat uplaćenih financijskih sredstava i 
aplikacije tog korisnika neće biti razmatrane u naredne tri 
godine. 

(4) Korisnik sredstava dužan je voditi izdvojenu dokumentaciju 
o realizaciji projekta koji se financira, a u slučaju potrebe, 
istu učiniti dostupnom za razmatranje i kontrolu od strane 
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i 
Hercegovine. 

Članak 3. 
(Realizacija Odluke) 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo financija 
i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo za ljudska prava i 
izbjeglice Bosne i Hercegovine. 

Članak 4. 
(Stupanje na snagu) 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se 
u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 294/16 
23. studenoga 2016. godine 

Sarajevo

Predsjedatelj 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, v. r.
 

1380 
На основу члана 17. Закона о финансирању институција 

Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 
49/09, 42/12, 87/12 и 32/13), члана 16. став (1) Закона о 
Буџету институција Босне и Херцеговине и међународних 
обавеза Босне и Херцеговине за 2016. годину ("Службени 
гласник БиХ", број 101/15) и члана 17. Закона о Савјету 
министара Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", 
бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), Савјет 
министара Босне и Херцеговине, на приједлог 
Тужилаштва/Тужитељства Босне и Херцеговине, на 84. 
сједници одржаној 29.11.2016. године, донио је 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ 
БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

И МЕЂУНАРОДНИХ ОБАВЕЗА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 

ТУЖИЛАШТВУ/ТУЖИТЕЉСТВУ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1. 
(Предмет Одлуке) 

Овом Одлуком одобравају се средства буџетске резерве 
Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних 
обавеза Босне и Херцеговине за 2016. годину 
Тужилаштву/Тужитељству Босне и Херцеговине у износу од 
190.000,00 КМ. 

Члан 2. 
(Извор средстава) 

Средства из члана 1. ове Одлуке осигураће се из 
средстава буџетске резерве Буџета институција Босне и 
Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине 
за 2016. годину са позиције Резервисања, позиција 1 - текућа 
резерва. 

Члан 3. 
(Намјена средстава) 

Средства из члана 1. ове Одлуке у укупном износу од 
190.000 КМ намијењена су за финансирање трошкова 
ексхумација у Тужилаштву/Тужитељству Босне и 
Херцеговине. 
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Члан 4. 
(Реализација Одлуке) 

За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство 
финансија и трезора Босне и Херцеговине и 
Тужилаштво/Тужитељство Босне и Херцеговине. 

Члан 5. 
(Ступање на снагу) 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
објављује се у "Службеним гласнику БиХ". 

СМ број 295/16 
29. новембра 2016. године 

Сарајево 

Предсједавајући 
Савјета министара БиХ 
Др Денис Звиздић, с. р.

 
 

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija 
Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 
42/12, 87/12 i 32/13), člana 16. stav (1) Zakona o Budžetu 
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i 
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 
101/15) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i 
Hercegovine, na prijedlog Tužilaštva/Tužiteljstva Bosne i 
Hercegovine, na 84. sjednici održanoj 29.11.2016. godine, 
donijelo je 

ODLUKU 
O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE 

BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I 
MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE 

ZA 2016. GODINU TUŽILAŠTVU/TUŽITELJSTVU 
BOSNE I HERCEGOVINE 

Član 1. 
(Predmet Odluke) 

Ovom Odlukom odobravaju se sredstva budžetske rezerve 
Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza 
Bosne i Hercegovine za 2016. godinu Tužilaštvu/Tužiteljstvu 
Bosne i Hercegovine u iznosu od 190.000,00 KM. 

Član 2. 
(Izvor sredstava) 

Sredstva iz člana 1. ove Odluke osigurat će se iz sredstava 
budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i 
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu sa 
pozicije Rezervisanja, pozicija 1 - tekuća rezerva. 

Član 3. 
(Namjena sredstava) 

Sredstva iz člana 1. ove Odluke u ukupnom iznosu od 
190.000 KM namijenjena su za finansiranje troškova 
ekshumacija u Tužilaštvu/Tužiteljstvu Bosne i Hercegovine. 

Član 4. 
(Realizacija Odluke) 

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo 
finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Tužilaštvo/Tužiteljstvo 
Bosne i Hercegovine. 

Član 5. 
(Stupanje na snagu) 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 
se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 295/16 
29. novembra 2016. godine 

Sarajevo 

Predsjedavajući 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, s. r.
 

 
Na temelju članka 17. Zakona o financiranju institucija 

Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 
42/12, 87/12 i 32/13), članka 16. stavak (1) Zakona o Proračunu 
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i 
Hercegovine za 2016. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 
101/15) i članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i 
Hercegovine, na prijedlog Tužiteljstva/Tužilaštva Bosne i 
Hercegovine, na 84. sjednici održanoj 29.11.2016. godine, 
donijelo je 

ODLUKU 
O ODOBRAVANJU SREDSTAVA IZ TEKUĆE REZERVE 
PRORAČUNA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I 
MEĐUNARODNIH OBVEZA BOSNE I HERCEGOVINE 

ZA 2016. GODINU TUŽITELJSTVU/TUŽILAŠTVU 
BOSNE I HERCEGOVINE 

Članak 1. 
(Predmet Odluke) 

Ovom Odlukom odobravaju se sredstva proračunske 
rezerve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i 
međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu 
Tužiteljstvu/Tužilaštvu Bosne i Hercegovine u iznosu od 
190.000,00 KM. 

Članak 2. 
(Izvor sredstava) 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke osigurat će se iz sredstava 
proračunske rezerve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i 
međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu sa 
pozicije Rezervisanja, pozicija 1 - tekuća rezerva. 

Članak 3. 
(Namjena sredstava) 

Sredstva iz članka 1. ove Odluke u ukupnom iznosu od 
190.000 KM namijenjena su za financiranje troškova 
ekshumacija u Tužiteljstvu/Tužilaštvu Bosne i Hercegovine. 

Članak 4. 
(Realizacija Odluke) 

Za realiziranje ove Odluke zadužuje se Ministarstvo 
financija i trezora Bosne i Hercegovine i Tužiteljstvo/Tužilaštvo 
Bosne i Hercegovine. 

Članak 5. 
(Stupanje na snagu) 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 
se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 295/16 
29. studenoga 2016. godine 

Sarajevo

Predsjedatelj 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, v. r.
 

1381 
На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне 

и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 
81/06, 76/06, 81/07, 94/07 и 24/08), а у вези са чланом 8. став 
(2) тач. е) Закона о финансирању институција Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 61/04, 49/09, 
42/12, 87/12 и 32/13), Савјет министара Босне и Херцеговине, 
на 79. сједници одржаној 3. новембра 2016. године, донио је 



Број 96 - Страна 18 С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К   Б и Х Четвртак, 29. 12. 2016. 

 

ОДЛУКУ 
О ОДОБРАВАЊУ КУПОВИНЕ/НАБАВКЕ ОБЈЕКТА 

ЗА СМЈЕШТАЈ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ, КОЈИ ЋЕ 
СЕ УВРСТИТИ У ПРОГРАМ ВИШЕГОДИШЊИХ 
КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ЗА ПЕРИОД 2017 - 2019 

Члан 1. 
(Предмет Одлуке) 

Овом Одлуком одобрава се куповина/набавка објекта за 
смјештај институција Босне и Херцеговине у Источном 
Сарајеву, који ће се уврстити у програм вишегодишњих 
капиталних улагања за период 2017-2019, укупне површине 
од 1.300 до 1.500 м2 набавне вриједности од 3.000.000,00 
КМ. 

Члан 2. 
(Извори финансирања и динамика реализације) 

Финансирање набавке објекта из члана 1. ове Одлуке 
вршиће се у периоду од 2017. до 2019. године кроз програм 
вишегодишњег капиталног улагања који ће бити 
евидентиран у буџету Службе за заједничке послове 
институција Босне и Херцеговине, из сљедећих извора и 
динамиком реализације како слиједи: 

a) 2017. година - средства у износу од 1.000.000 КМ 
биће осигурана из средстава од сукцесије на 
основу наплате клириншког дуга Руске 
Федерације; 

b) 2018. година - средства у износу од 1.000.000 КМ 
биће осигурана из буџета институција Босне и 
Херцеговине; 

c) 2019. година - средства у износу од 1.000.000 КМ 
биће осигурана из буџета институција Босне и 
Херцеговине. 

Члан 3. 
(Ажурирање Прегледа вишегодишњих пројеката) 

(1) Служба за заједничке послове институција Босне и 
Херцеговине ће на основу ове Одлуке са 
Министарством финансија и трезора Босне и 
Херцеговине за сваку фискалну годину вршити 
ажурирање Прегледа вишегодишњих пројеката у 
Буџету институција Босне и Херцеговине и 
међународних обавеза Босне и Херцеговине, у складу 
са одобреним Буџетом институција Босне и 
Херцеговине и међународних обавеза Босне и 
Херцеговине, који усваја Парламентарна скупштина 
Босне и Херцеговине. 

(2) Праћење реализације овог вишегодишњег пројекта 
вршиће се преко посебно отвореног пројектног кода у 
Информационом систему финансијског управљања 
(ИСФУ). 

Члан 4. 
(Извјештавање о реализацији вишегодишњег пројекта) 
Служба за заједничке послове институција Босне и 

Херцеговине ће након завршетка Пројекта из члана 1. ове 
Одлуке доставити извјештај Савјету министара Босне и 
Херцеговине. 

Члан 5. 
(Ступање на снагу) 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
објављује се у "Службеном гласнику БиХ". 

СМ број 296/16 
3. новембра 2016. године 

Сарајево 

Предсједавајући 
Савјета министара БиХ 
Др Денис Звиздић, с. р.

 

 
Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 

Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/06, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa članom 8. stav (2) tač. e) 
Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni 
glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), Vijeće 
ministara Bosne i Hercegovine, na 79. sjednici održanoj 03. 
novembra 2016. godine, donijelo je 

ODLUKU 
O ODOBRAVANJU KUPOVINE/NABAVKE OBJEKTA 

ZA SMJEŠTAJ INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE 
U ISTOČNOM SARAJEVU, KOJI ĆE SE UVRSTITI U 

PROGRAM VIŠEGODIŠNJIH KAPITALNIH ULAGANJA 
ZA PERIOD 2017 - 2019 

Član 1. 
(Predmet Odluke) 

Ovom Odlukom odobrava se kupovina/nabavka objekta za 
smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Istočnom Sarajevu, 
koji će se uvrstiti u program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za 
period 2017 - 2019, ukupne površine od 1.300 do 1.500 m2 
nabavne vrijednosti od 3.000.000,00 KM. 

Član 2. 
(Izvori finansiranja i dinamika realizacije) 

Finansiranje nabavke objekta iz člana 1. ove Odluke vršit će 
se u periodu od 2017. do 2019. godine kroz program 
višegodišnjeg kapitalnog ulaganja koji će biti evidentiran u 
budžetu Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i 
Hercegovine, iz sljedećih izvora i dinamikom realizacije kako 
slijedi: 

a) 2017. godina - sredstva u iznosu od 1.000.000 KM bit 
će osigurana iz sredstava od sukcesije na osnovu 
naplate klirinškog duga Ruske Federacije; 

b) 2018. godina - sredstva u iznosu od 1.000.000 KM bit 
će osigurana iz budžeta institucija Bosne i 
Hercegovine; 

c) 2019. godina - sredstva u iznosu od 1.000.000 KM bit 
će osigurana iz budžeta institucija Bosne i 
Hercegovine. 

Član 3. 
(Ažuriranje Pregleda višegodišnjih projekata) 

(1) Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i 
Hercegovine će na osnovu ove Odluke sa Ministarstvom 
finansija i trezora Bosne i Hercegovine za svaku fiskalnu 
godinu vršiti ažuriranje Pregleda višegodišnjih projekata u 
Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih 
obaveza Bosne i Hercegovine, u skladu sa odobrenim 
Budžetom institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih 
obaveza Bosne i Hercegovine, koji usvaja Parlamentarna 
skupština Bosne i Hercegovine. 

(2) Praćenje realizacije ovog višegodišnjeg projekta vršit će se 
preko posebno otvorenog projektnog koda u 
Informacionom sistemu finansijskog upravljanja (ISFU). 

Član 4. 
(Izvještavanje o realizaciji višegodišnjeg projekta) 

Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i 
Hercegovine će nakon završetka Projekta iz člana 1. ove Odluke 
dostaviti izvještaj Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. 
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Član 5. 
(Stupanje na snagu) 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 
se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 296/16 
03. novembra 2016. godine 

Sarajevo 

Predsjedavajući 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, s. r.
 

 
Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 

Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/06, 81/07, 94/07 i 24/08), a u svezi s člankom 8. stavak (2) 
tač. e) Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine 
("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13), 
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 79. sjednici održanoj 
03. studenog 2016. godine, donijelo je 

ODLUKU 
O ODOBRAVANJU KUPOVINE/NABAVE OBJEKTA ZA 
SMJEŠTAJ INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE U 

ISTOČNOM SARAJEVU, KOJI ĆE SE UVRSTITI U 
PROGRAM VIŠEGODIŠNJIH KAPITALNIH ULAGANJA 

ZA RAZDOBLJE 2017 - 2019 

Članak 1. 
(Predmet Odluke) 

Ovom Odlukom odobrava se kupovina/nabava objekta za 
smještaj institucija Bosne i Hercegovine u Istočnom Sarajevu, 
koji će se uvrstiti u program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za 
razdoblje 2017 - 2019, ukupne površine od 1.300 do 1.500 m2 
nabavne vrijednosti od 3.000.000,00 KM. 

Članak 2. 
(Izvori financiranja i dinamika realizacije) 

Financiranje nabave objekta iz članka 1. ove Odluke vršit 
će se u razdoblju od 2017. do 2019. godine kroz program 
višegodišnjeg kapitalnog ulaganja koji će biti evidentiran u 
proračunu Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i 
Hercegovine, iz sljedećih izvora i dinamikom realizacije kako 
slijedi: 

a) 2017. godina - sredstva u iznosu od 1.000.000 KM 
biti će osigurana iz sredstava od sukcesije temeljem 
naplate klirinškog duga Ruske Federacije; 

b) 2018. godina - sredstva u iznosu od 1.000.000 KM 
biti će osigurana iz proračuna institucija Bosne i 
Hercegovine; 

c) 2019. godina - sredstva u iznosu od 1.000.000 KM 
biti će osigurana iz proračuna institucija Bosne i 
Hercegovine. 

Članak 3. 
(Ažuriranje Pregleda višegodišnjih projekata) 

(1) Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i 
Hercegovine će na temelju ove Odluke s Ministarstvom 
financija i trezora Bosne i Hercegovine za svaku fiskalnu 
godinu vršiti ažuriranje Pregleda višegodišnjih projekata u 
Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih 
obveza Bosne i Hercegovine, sukladno odobrenom 
Proračunu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih 
obveza Bosne i Hercegovine koji usvaja Parlamentarna 
skupština Bosne i Hercegovine. 

(2) Praćenje realizacije ovog višegodišnjeg projekta vršit će se 
preko posebno otvorenog projektnog koda u 
Informacijskom sustavu financijskog upravljanja (ISFU). 

Članak 4. 
(Izvještavanje o realizaciji višegodišnjeg projekta) 

Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i 
Hercegovine će nakon završetka Projekta iz članka 1. ove Odluke 
dostaviti izvješće Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. 

Članak 5. 
(Stupanje na snagu) 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 
se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 296/16 
03. sudenoga 2016. godine 

Sarajevo

Predsjedatelj 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, v. r.
 

1382 
На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне 

и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), на приједлог 
Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине, 
Савјет министара Босне и Херцеговине, на 82. сједници, 
одржаној 23. новембра 2016. године, донио је 

ОДЛУКУ 
О ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСТАВНИКА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ У ЕURIMAGES ФОНД САВЈЕТА 
ЕВРОПЕ ЗА ФИЛМСКУ КОПРОДУКЦИЈУ 

Члан 1. 
(Предмет) 

Овом одлуком именују се представници Босне и 
Херцеговине у EURIMAGES Фонд-у Савјета Европе за 
филмску копродукцију (у даљем тексту: ЕURIMAGES Фонд) 
и утврђују надлежности и обавезе. 

Члан 2. 
(Састав и надлежност) 

(1) Представници Босне и Херцеговине у ЕURIMAGES 
Фонд-у су: 
а) Јован Марјановић, на приједлог Министарства 

цивилних послова Босне и Херцеговине, 
б) Маја Ласић, на приједлог Федералног 

министарства културе и спорта, 
ц) Моника Поњавић, на приједлог Министарства 

просвјете и културе Републике Српске. 
(2) Представници из става (1) овог члана надлежни су да 

представљају Босну и Херцеговину у ЕURIMAGES 
Фонд-у и његовим тијелима. 

Члан 3. 
(Мандат) 

(1) Мандат представника Босне и Херцеговине у 
ЕURIMAGES Фонд-у траје три године. 

(2) Након истека мандата представници Босне и 
Херцеговине у ЕURIMAGES Фонд-у могу бити поново 
именовани у његов састав. 

Члан 4. 
(Трошкови) 

Сви трошкови представљања Босне и Херцеговине у 
ЕURIMAGES Фонд-у и његовим тијелима, сноси предлагач 
представника из члана 2. став (1) ове одлуке. 

Члан 5. 
(Обавезе и извјештај о раду) 

(1) Представници Босне и Херцеговине у ЕURIMAGES 
Фонд-у дужни су прије представљања Босне и 
Херцеговине у ЕURIMAGES Фонд-у да изврше 
консултације са Министарством цивилних послова 
Босне и Херцеговине, Федералним министарством 
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културе и спорта и Министарством просвјете и културе 
Републике Српске. 

(2) Представници Босне и Херцеговине у ЕURIMAGES 
Фонд-у дужни су да поднесу Министарству цивилних 
послова Босне и Херцеговине извјештај о свом раду 
једанпут годишње. 

Члан 6. 
(Престанак важења досадашње одлуке) 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 
о именовању представника Босне и Херцеговине у 
ЕURIMAGES фонд Савјета Европе за филмску копродукцију 
("Службени гласник БиХ", бр. 16/10 и 21/11). 

Члан 7. 
(Ступање на снагу) 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује 
се у "Службеном гласнику БиХ". 

СМ број 297/16 
23. новембра 2016. године 

Сарајево 

Предсједавајући 
Савјета министара БиХ 
Др Денис Звиздић, с. р.

 
 

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva civilnih 
poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i 
Hercegovine, na 82. sjednici, održanoj 23. novembra 2016. 
godine, donijelo je 

ODLUKU 
O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA BOSNE I 

HERCEGOVINE U EURIMAGES FOND VIJEĆA 
EVROPE ZA FILMSKU KOPRODUKCIJU 

Član 1. 
(Predmet) 

Ovom odlukom imenuju se predstavnici Bosne i 
Hercegovine u EURIMAGES Fond-u Vijeća Evrope za filmsku 
koprodukciju (u daljem tekstu: EURIMAGES Fond) i utvrđuju 
nadležnosti i obaveze. 

Član 2. 
(Sastav i nadležnost) 

(1) Predstavnici Bosne i Hercegovine u EURIMAGES Fond-u 
su: 
a) Jovan Marjanović, na prijedlog Ministarstva civilnih 

poslova Bosne i Hercegovine, 
b) Maja Lasić, na prijedlog Federalnog ministarstva 

kulture i sporta, 
c) Monika Ponjavić, na prijedlog Ministarstva prosvjete i 

kulture Republike Srpske. 
(2) Predstavnici iz stava (1) ovog člana nadležni su da 

predstavljaju Bosnu i Hercegovinu u EURIMAGES Fond-u 
i njegovim tijelima. 

Član 3. 
(Mandat) 

(1) Mandat predstavnika Bosne i Hercegovine u EURIMAGES 
Fond-u traje tri godine. 

(2) Nakon isteka mandata predstavnici Bosne i Hercegovine u 
EURIMAGES Fond-u mogu biti ponovo imenovani u 
njegov sastav. 

Član 4. 
(Troškovi) 

Svi troškovi predstavljanja Bosne i Hercegovine u 
EURIMAGES Fond-u i njegovim tijelima, snosi predlagač 
predstavnika iz člana 2. stav (1) ove odluke. 

Član 5. 
(Obaveze i izvještaj o radu) 

(1) Predstavnici Bosne i Hercegovine u EURIMAGES Fond-u 
dužni su prije predstavljanja Bosne i Hercegovine u 
EURIMAGES Fond-u izvršiti konsultacije sa 
Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, 
Federalnim ministarstvom kulture i sporta i Ministarstvom 
prosvjete i kulture Republike Srpske. 

(2) Predstavnici Bosne i Hercegovine u EURIMAGES Fond-u 
dužni su da podnesu Ministarstvu civilnih poslova Bosne i 
Hercegovine izvještaj o svom radu jedanput godišnje. 

Član 6. 
(Prestanak važenja dosadašnje odluke) 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o 
imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u EURIMAGES 
fond Vijeća Evrope za filmsku koprodukciju ("Službeni glasnik 
BiH", br. 16/10 i 21/11). 

Član 7. 
(Stupanje na snagu) 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se 
u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 297/16 
23. novembrа 2016. godine 

Sarajevo

Predsjedavajući 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, s. r.
 

 
Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 

Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva civilnih 
poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i 
Hercegovine, na 82. sjednici, održanoj 23. studenoga 2016. 
godine, donijelo je 

ODLUKU 
O IMENOVANJU ZASTUPNIKA BOSNE I 

HERCEGOVINE U EURIMAGES FOND VIJEĆA 
EUROPE ZA FILMSKU KOPRODUKCIJU 

Članak 1. 
(Predmet) 

Ovom odlukom imenuju se zastupnici Bosne i Hercegovine 
u EURIMAGES Fond-u Vijeća Europe za filmsku koprodukciju 
(u daljnjem tekstu: EURIMAGES Fond) i utvrđuju nadležnosti i 
obveze. 

Članak 2. 
(Sastav i nadležnost) 

(1) Zastupnici Bosne i Hercegovine u EURIMAGES Fond-u 
su: 
a) Jovan Marjanović, na prijedlog Ministarstva civilnih 

poslova Bosne i Hercegovine, 
b) Maja Lasić, na prijedlog Federalnog ministarstva 

kulture i sporta, 
c) Monika Ponjavić, na prijedlog Ministarstva prosvjete i 

kulture Republike Srpske. 
(2) Zastupnici iz stavka (1) ovog članka nadležni su zastupati 

Bosnu i Hercegovinu u EURIMAGES Fond-u i njegovim 
tijelima. 

Članak 3. 
(Mandat) 

(1) Mandat zastupnika Bosne i Hercegovine u EURIMAGES 
Fond-u traje tri godine. 

(2) Nakon isteka mandata zastupnici Bosne i Hercegovine u 
EURIMAGES Fond-u mogu biti ponovno imenovani u 
njegov sastav. 
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Članak 4. 
(Troškovi) 

Svi troškovi zastupanja Bosne i Hercegovine u 
EURIMAGES Fond-u i njegovim tijelima, snosi predlagač 
zastupnika iz članka 2. stavak (1) ove odluke. 

Članak 5. 
(Obveze i izvješće o radu) 

(1) Zastupnici Bosne i Hercegovine u EURIMAGES Fond-u 
dužni su prije zastupanja Bosne i Hercegovine u EURIMA-
GES Fond-u izvršiti konzultacije sa Ministarstvom civilnih 
poslova Bosne i Hercegovine, Federalnim ministarstvom 
kulture i sporta i Ministarstvom prosvjete i kulture 
Republike Srpske. 

(2) Zastupnici Bosne i Hercegovine u EURIMAGES Fond-u 
dužni su da podnesu Ministarstvu civilnih poslova Bosne i 
Hercegovine izvješće o svom radu jedanput godišnje. 

Članak 6. 
(Prestanak važenja dosadašnje odluke) 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o 
imenovanju zastupnika Bosne i Hercegovine u EURIMAGES 
fond Vijeća Europe za filmsku koprodukciju ("Službeni glasnik 
BiH", br. 16/10 i 21/11). 

Članak 7. 
(Stupanje na snagu) 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se 
u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 297/16 
23. studenoga 2016. godine 

Sarajevo 

Predsjedatelj 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, v. r.
 

1383 
На члана 17. Закона о Савјету министара Босне и 

Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) и члана 7. став 3. Закона о 
правобранилаштву Босне и Херцеговине ("Службени глас-
ник БиХ", бр. 8/02, 10/02, 44/04, 102/09 и 47/14), а на лични 
захтјев Вилић Медине, правобранитељке у Правобрани-
лаштву Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и 
Херцеговине, на 82. сједници одржаној 23. новембра 2016. 
године, донио је 

ОДЛУКУ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПРАВОБРАНИТЕЉКЕ У 

ПРАВОБРАНИЛАШТВУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1. 
Вилић Медина, правобранитељка у Правобранилаштву 

Босне и Херцеговине, разрјешава се дужности 
правобранитељке са даном 23.11.2016. године, на лични 
захтјев. 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 

објављује се у "Службеном гласнику БиХ". 

СМ број 299/16 
23. новембра 2016. године 

Сарајево 

Предсједавајући 
Савјета министара БиХ 
Др Денис Звиздић, с. р.

 
 

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 7. stav 3. Zakona o 
pravobranilaštvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", 
br. 8/02, 10/02, 44/04, 102/09 i 47/14), a na lični zahtjev Vilić 
Medine, pravobraniteljice u Pravobranilaštvu Bosne i 

Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 82. 
sjednici održanoj 23. novembra 2016. godine, donijelo je 

ODLUKU 
O RAZRJEŠENJU PRAVOBRANITELJICE U 

PRAVOBRANILAŠTVU BOSNE I HERCEGOVINE 

Član 1. 
Vilić Medina, pravobraniteljica u Pravobranilaštvu Bosne i 

Hercegovine, razrješava se dužnosti pravobraniteljice s danom 
23.11.2016. godine, na lični zahtjev. 

Član 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 

se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 299/16 
23. novembra 2016. godine 

Sarajevo

Predsjedavajući 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, s. r.
 

 
Temeljem članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 

Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članka 7. stavak 3. Zakona o 
pravobraniteljstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", 
br. 8/02, 10/02, 44/04, 102/09 i 47/14), a na osobni zahtjev Vilić 
Medine, pravobraniteljice u Pravobraniteljstvu Bosne i 
Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 82. 
sjednici održanoj 23. studenog 2016. godine, donijelo je 

ODLUKU 
O RAZRJEŠENJU PRAVOBRANITELJICE U 

PRAVOBRANITELJSTVU BOSNE I HERCEGOVINE 

Članak 1. 
Vilić Medina, pravobraniteljica u Pravobraniteljstvu Bosne 

i Hercegovine, razrješava se dužnosti pravobraniteljice s danom 
23.11.2016. godine, na osobni zahtjev. 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 

se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 299/16 
23. studenoga 2016. godine 

Sarajevo

Predsjedatelj 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, v. r.
 

1384 
На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне 

и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) и члана 26. Закона о 
Служби за послове са странцима ("Службени гласник БиХ", 
број 54/05), Савјет министара Босне и Херцеговине, на 83. 
сједници одржаној 28.11.2016. године, донио је 

РЈЕШЕЊЕ 
О ПРОДУЖЕЊУ МАНДАТА ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА УНУТРАШЊУ 
КОНТРОЛУ У СЛУЖБИ ЗА ПОСЛОВЕ СА 

СТРАНЦИМА 

1. Миши Ћавар, продужава се мандат вршиоца дужности 
помоћника директора за унутрашњу контролу у Служ-
би за послове са странцима, до окончања конкурсне 
процедуре за избор и именовање помоћника директора 
за унутрашњу контролу у Служби за послове са стран-
цима, а најдуже до три мјесеца (90 дана). 
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2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 
објављује се у "Службеном гласнику БиХ". 

СМ број 280/16 
28. новембра 2016. године 

Сарајево 

Предсједавајући 
Савјета министара БиХ 
Др Денис Звиздић, с. р.

 
 

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 26. Zakona o Službi za 
poslove sa strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 54/05), Vijeće 
ministara Bosne i Hercegovine, na 83. sjednici održanoj 
28.11.2016. godine, donijelo je 

RJEŠENJE 
O PRODUŽENJU MANDATA VRŠIOCA DUŽNOSTI 

POMOĆNIKA DIREKTORA ZA UNUTRAŠNJU 
KONTROLU U SLUŽBI ZA POSLOVE SA STRANCIMA 

1. Miši Ćavar, produžava se mandat vršioca dužnosti 
pomoćnika direktora za unutrašnju kontrolu u Službi za 
poslove sa strancima, do okončanja konkursne procedure za 
izbor i imenovanje pomoćnika direktora za unutrašnju 
kontrolu u Službi za poslove sa strancima, a najduže do tri 
mjeseca (90 dana). 

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 
se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 280/16 
28. novembra 2016. godine 

Sarajevo 

Predsjedavajući 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, s. r.
 
 

Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članka 26. Zakona o Službi za 
poslove sa strancima ("Službeni glasnik BiH", broj 54/05), Vijeće 
ministara Bosne i Hercegovine, na 83. sjednici održanoj 
28.11.2016. godine, donijelo je 

RJEŠENJE 
O PRODUŽENJU MANDATA VRŠITELJA DUŽNOSTI 

POMOĆNIKA DIREKTORA ZA UNUTARNJU 
KONTROLU U SLUŽBI ZA POSLOVE SA STRANCIMA 

1. Miši Čavar, produžava se mandat vršitelja dužnosti 
pomoćnika direktora za unutarnju kontrolu u Službi za 
poslove sa strancima, do okončanja natječajne procedure za 
izbor i imenovanje pomoćnika direktora za unutarnju 
kontrolu u Službi za poslove sa strancima, a najduže do tri 
mjeseca (90 dana). 

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 
se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 280/16 
28. studenoga 2016. godine 

Sarajevo 

Predsjedatelj 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, v. r.
 

1385 
На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне 

и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), Савјет министара Босне и 
Херцеговине, на 86. сједници одржаној 20.12.2016. године, 
донио је 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ 

ПРАВОБРАНИОЦА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1. Зикрета Ибрахимовић именује се за вршиоца дужности 
правобраниоца Босне и Херцеговине. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 
објављује се у "Службеном гласнику БиХ". 

СМ број 298/16 
20. децембра 2016. године 

Сарајево

Предсједавајући 
Савјета министара БиХ 
Др Денис Звиздић, с. р.

 
 

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i 
Hercegovine, na 86. sjednici održanoj 20.12.2016. godine, 
donijelo je 

RJEŠENJE 
O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI 

PRAVOBRANIOCA BOSNE I HERCEGOVINE 

1. Zikreta Ibrahimović imenuje se za vršioca dužnosti 
pravobranioca Bosne i Hercegovine. 

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 
se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 298/16 
20. decembra 2016. godine 

Sarajevo

Predsjedavajući 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, s. r.
 
 

Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i 
Hercegovine, na 86. sjednici održanoj 20.12.2016. godine, 
donijelo je 

RJEŠENJE 
O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI 

PRAVOBRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE 

1. Zikreta Ibrahimović imenuje se za vršitelja dužnosti 
pravobranitelja Bosne i Hercegovine. 

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 
se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 298/16 
20. prosinca 2016. godine 

Sarajevo

Predsjedatelj 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, v. r.
 

1386 
На основу члана 51. став 2. Закона о државној служби у 

институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник 
БиХ", бр. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 
43/09, 8/10 1 40/12) и члана 17. Закона о Савјету министара 
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), Савјет министара 
Босне и Херцеговине, на 86. сједници, одржаној 20.12.2016. 
године, донио је 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЗАМЈЕНИКА 

ЗАСТУПНИКА/АГЕНТА САВЈЕТА МИНИСТАРА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ПРЕД ЕВРОПСКИМ 

СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА 

1. Зикрета Ибрахимовић, разрјешава се дужности 
замјеника заступника/агента Савјета министара Босне и 
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Херцеговине пред Европским судом за људска права - 
руководећи државни службеник на положају секретара 
с посебним задатком, са даном доношења рјешења. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 
објављује се у "Службеном гласнику БиХ". 

СМ број 300/16 
20. децембра 2016. године 

Сарајево 

Предсједавајући 
Савјета министара БиХ 
Др Денис Звиздић, с. р.

 
 

Na osnovu člana 51. stav 2. Zakona o državnoj službi u 
institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 
19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 
40/12) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i 
Hercegovine, na 86. sjednici održanoj 20.12.2016. godine, 
donijelo je 

RJEŠENJE 
O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA ZASTUPNIKA/AGENTA 
VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE PRED 

EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA 

1. Zikreta Ibrahimović, razrješava se dužnosti zamjenika 
zastupnika/agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 
pred Evropskim sudom za ljudska prava - rukovodeći 
državni službenik na položaju sekretara s posebnim 
zadatkom, sa danom donošenja rješenja. 

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 
se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 300/16 
20. decembra 2016. godine 

Sarajevo 

Predsjedavajući 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, s. r.
 
 

Na temelju članka 51. stavak 2. Zakona o državnoj službi u 
institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 
19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 
40/12) i članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i 
Hercegovine, na 86. sjednici održanoj 20.12.2016. godine, 
donijelo je 

RJEŠENJE 
O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA ZASTUPNIKA/AGENTA 
VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE PRED 

EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA 

1. Zikreta Ibrahimović, razrješava se dužnosti zamjenika 
zastupnika/agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 
pred Europskim sudom za ljudska prava - rukovodeći 
državni službenik na položaju tajnika s posebnim zadatkom, 
sa danom donošenja rješenja. 

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 
se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 300/16 
20. prosinca 2016. godine 

Sarajevo 

Predsjedatelj 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, v. r.
 

1387 
На основу члана 51. став 2. Закона о државној служби у 

институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник 
БиХ", бр. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 
43/09, 8/10 1 40/12) и члана 17. Закона о Савјету министара 

Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 
42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), Савјет министара 
Босне и Херцеговине, на ванредној сједници одржаној 
19.12.2016. године, донио је 

РЈЕШЕЊЕ 
О РАЗРЈЕШЕЊУ ЗАСТУПНИКА/АГЕНТА САВЈЕТА 

МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ПРЕД 
ЕВРОПСКИМ СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА 

1. Моника Мијић, разрјешава се дужности замјеника 
заступника/агента Савјета министара Босне и 
Херцеговине пред Европским судом за људска права - 
руководећи државни службеник на положају секретара 
с посебним задатком, са даном доношења рјешења. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 
објављује се у "Службеном гласнику БиХ". 

СМ број 301/16 
19. децембра 2016. године 

Сарајево

Предсједавајући 
Савјета министара БиХ 
Др Денис Звиздић, с. р.

 
 

Na osnovu člana 51. stav 2. Zakona o državnoj službi u 
institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", 
19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 
40/12) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i 
Hercegovine, na vanrednoj sjednici održanoj 19.12.2016. godine, 
donijelo je 

RJEŠENJE 
O RAZRJEŠENJU ZASTUPNIKA/AGENTA VIJEĆA 

MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE PRED 
EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA 

1. Monika Mijić, razrješava se dužnosti zastupnika/agenta 
Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Evropskim 
sudom za ljudska prava - rukovodeći državni službenik na 
položaju sekretara s posebnim zadatkom, sa danom 
donošenja rješenja. 

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 
se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 301/16 
19. decembra 2016. godine 

Sarajevo

Predsjedavajući 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, s. r.
 
 

Na temelju članka 51. stavak 2. Zakona o državnoj službi u 
institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", 
19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 
40/12) i članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03,42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i 
Hercegovine, na izvanrednoj sjednici održanoj 19.12.2016. 
godine, donijelo je 

RJEŠENJE 
O RAZRJEŠENJU ZASTUPNIKA/AGENTA VIJEĆA 

MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE PRED 
EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA 

1. Monika Mijić, razrješava se dužnosti zastupnika/agenta 
Vijeća ministara Bosne i Hercegovine pred Europskim 
sudom za ljudska prava - rukovodeći državni službenik na 
položaju tajnika s posebnim zadatkom, sa danom donošenja 
rješenja. 
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2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 
se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 301/16 
19. prosinca 2016. godine 

Sarajevo 

Predsjedatelj 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, v. r.
 

1388 
На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне 

и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 
81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08) и члана 4. став (1) тачка (о) 
Закона о високом судском и тужилачком савјету Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 25/04, 93/05, 
48/07 и 15/08), на приједлог министра правде Босне и 
Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 
ванредној сједници, одржаној 19.12.2016. године, донио је 

РЈЕШЕЊЕ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ВИСОКОГ СУДСКОГ И 

ТУЖИЛАЧКОГ САВЈЕТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
ИСПРЕД САВЈЕТА МИНИСТАРА БОСНЕ И 

ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1. Моника Мијић, именује се за члана Високог судског и 
тужилачког савјета Босне и Херцеговине испред 
Савјета министара Босне и Херцеговине, на мандатни 
период од четири године. 

2. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и 
објављује се у "Службеном гласнику БиХ". 

СМ број 302/16 
19. децембра 2016. године 

Сарајево 

Предсједавајући 
Савјета министара БиХ 
Др Денис Звиздић, с. р.

 
 

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 4. stav (1) tačka (o) Zakona o 
visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine 
("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), na 
prijedlog ministra pravde Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara 
Bosne i Hercegovine, na vanrednoj sjednici, održanoj 
19.12.2016. godine, donijelo je 

RJEŠENJE 
O IMENOVANJU ČLANA VISOKOG SUDSKOG I 
TUŽILAČKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE 

ISPRED VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE 

1. Monika Mijić, imenuje se za člana Visokog sudskog i 
tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine ispred Vijeća 
ministara Bosne i Hercegovine, na mandatni period od 
četiri godine. 

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 
se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 302/16 
19. decembra 2016. godine 

Sarajevo 

Predsjedavajući 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, s. r.
 
 

Na temelju članka 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 
76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i članka 4. stavak (1) točka (o) 
Zakona o visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 
15/08), na prijedlog ministra pravde Bosne i Hercegovine, Vijeće 
ministara Bosne i Hercegovine, na izvanrednoj sjednici, održanoj 
19.12.2016. godine, donijelo je 

RJEŠENJE 
O IMENOVANJU ČLANA VISOKOG SUDBENOG I 

TUŽITELJSKOG VIJEĆA BOSNE I HERCEGOVINE 
ISPRED VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE 

1. Monika Mijić, imenuje se za člana Visokog sudbenog i 
tužiteljskog vijeća Bosne i Hercegovine ispred Vijeća 
ministara Bosne i Hercegovine, na mandatno razdoblje od 
četiri godine. 

2. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 
se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 302/16 
19. prosinca 2016. godine 

Sarajevo

Predsjedatelj 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, v. r.
 

1389 
На основу члана 16. став 3. Закона о ветеринарству у 

Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 34/02) 
и члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине 
("Службени гласник БиХ", бр. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 
81/07, 94/07 и 24/08), Савјет министара Босне и Херцеговине, 
на приједлог Канцеларије за ветеринарство Босне и 
Херцеговине, на 80. сједници одржаној 10. новембра 2016. 
године, донио је 

ПРАВИЛНИК 
О ИДЕНТИФИКАЦИЈИ И ВОЂЕЊУ ЕВИДЕНЦИЈЕ 

ПАСА, МАЧАКА И ПИТОМИХ ВРЕТИЦА 
У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

ПОГЛАВЉЕ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
(Предмет) 

Правилником о идентификацији и вођењу евиденције 
паса, мачака и питомих вретица у Босни и Херцеговини (у 
даљем тексту: Правилник) прописује се начин 
идентификације и вођење евиденције паса, мачака и питомих 
вретица, процедуре идентификације, средства за 
идентификацију, изглед докумената и садржај и структура 
базе података на територији Босне и Херцеговине. 

Члан 2. 
(Значење термина) 

Изрази који се користе у овом Правилнику имају 
сљедеће значење: 

a) "идентификација и вођења евиденције о псима, 
мачакама и питомим вретицама (у даљем тексту: 
ИПМ)" - подразумијева радње, поступке и 
процедуре за извођење послова који укључују 
идентификацију, издавање пасоша и вођење 
евиденција; 

б) "животиња" - свака животиња која припада 
врстама паса, мачака и питомих вретица; 

ц) "питома вретица" - лат. Mustela putorius furo је 
животињска врста која се користи као кућни 
љубимац чији су синоними домаћи твор, бијели 
твор, афрички твор, ферет, амерички твор, питоми 
твор, домаћи ферет, питоми ферет; 

д) "пасош"- идентификациони документ који прати 
животињу од рођења до угинућа, у који се уписују 
подаци о идентификацији, животињи, власнику, 
превентивном вакцинисању и другом; 

е) "микрочип" - је електронска идентификацијска 
ознака, самоочитавајућа пасивна направа с радио-
фреквенцијом која удовољава BAS/ISO 11784 
стандарду, која примјењује HDH или FDH-B 
технологију и може се очитати с уређајем који је 
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компатибилан с BAS/ISO 11785 стандардом, на 
минималној удаљености од 12 цм, 

ф) "идентификација" - постављање микрочипа на 
живо-тињу ради њене идентификације у складу са 
добробити животиња, 

г) "власник" - свако физичко или правно лице које је 
власник животиње, 

х) "држалац" - свако физичко или правно лице које је 
овлаштено од стране власника да води бригу о 
животињи, било да је то привремено и/или у 
транспорту, 

и) "ветеринарска организација" - регистроване вете-
ринарске амбуланте, станице, болнице и клинике 
овлаштене од стране надлежног тијела за 
обављање ветеринарске дјелатности, 

ј) "ветеринар" - дипломирани ветеринар или доктор 
ветеринарске медицине са ветеринарском 
лиценцом, 

к) "регионална канцеларија за унос података (у 
даљем тексту: KУП)" - оснива је, финансира и 
управља њеним радом надлежно тијело ентитета и 
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем 
тексту Брчко Дистрикт БиХ), 

л) "Агенција за означавање животиња" – (у даљем 
тексту: Агенција) је одјељење у саставу Канцела-
рије за ветеринарство Босне и Херцеговине заду-
жено као техничка служба за провођење и 
функционисање ИПМ у БиХ и вођење и функци-
онално одржавање базе података, 

м) "база података (у даљем тексту: БП)," - 
електронска евиденција са скупом података о 
ИПМ коју води и одржава Агенција, 

н) "Канцеларија за ветеринарство Босне и Херце-
говине" – (у даљем тексту: Канцеларија) управна 
организација у саставу Министарства спољне 
трговине и економских односа Босне и 
Херцеговине, надлежна за провођење дијела 
одредби овога Правилника, путем Агенције, 

о) "надлежна тијела" - Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде Републике Српске, 
Федерално министарство пољопривреде, 
водопривреде и шумарства и Одјељење за 
пољопривреду, шумарство и водопривреду Владе 
Брчко Дистрикта БиХ, 

п) "добављачи" - увозници средстава за идентифи-
кацију су правна лица која имају рјешење 
надлежних тијела за обављање те дјелатности. 

Члан 3. 
(Идентификација паса, мачака и питомих вретица) 

(1) Сви пси који се налазе на територији Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: БиХ) морају бити 
идентификовани и евидентирани у складу с овим 
Правилником и унесени у БП. Све мачке и питоме 
вретице које се налазе на територији БиХ могу се 
идентификовати и евидентирати на захтјев власника 
или држаоца, у складу с одредбама овог Правилника. 

(2) Сви пси подлијежу идентификацији постављањем 
микрочипа у року од седам дана од дана првог стицања 
власништва на основу Закона о заштити и добробити 
животиња ("Службени гласник БиХ", број 25/09), док је 
идентификација за животиње које не мијењају власника 
обавезна након навршена три мјесеца старости, а 
најкасније приликом прве вакцинације против бјеснила. 
Није могуће спровести било какву ветеринарску 
интервенцију уколико пас није претходно 
идентификован микрочипом. 

(3) За све животиње наведене у ст. (1) и (2) овога члана 
које су идентификоване прије ступања на снагу овог 
Правилника издаће се пасош сходно одредбама члана 
12. овог Правилника и подаци ће се уписати у БП. 

(4) Функционисање ИПМ је обезбијеђено на сљедећи 
начин: 
a) идентификацију животиња, у складу с овим 

Правилником обављају овлаштене ветеринарске 
организације којима је, ако је то ближе прописано 
посебним прописима надлежних тијела, одобрено 
вршење ветеринарских послова и превентивних 
мјера у ветеринарству, 

б) надлежна тијела редовно достављају спискове 
овлаштених ветеринарских организација за ИПМ 
Канцеларији, односно Агенцији, 

ц) Агенција води, администрира и одржава функцио-
налном базу података, 

д) омогућен је приступ и коришћење података у БП 
свим надлежним тијелима, инспекцијским органи-
ма, овлаштеним ветеринарским организацијама, те 
другим заинтересованим странама по потреби и у 
складу са Законом о заштити личних података 
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", 
бр. 49/06 и 6/11). 

ПОГЛАВЉЕ II. ОДГОВОРНОСТ УЧЕСНИКА У ИПМ 

Члан 4. 
(Одговорности и обавезе Канцеларије и Агенције) 

(1) Канцеларија ће гарантовати посредством Агенције 
правилно и непрекидно функционисање ИПМ на начин 
да ће обезбиједити информациони модул за ИПМ у 
оквиру постојећег информационог система. 

(2) Канцеларија је дужна да: 
a) води регистар увозника и произвођача микро-

чипова, 
б) води јединствен регистар о одобрењу за стављање 

у промет микрочипова као ветеринарско медицин-
ских средстава (у даљем тексту: Регистар ВМ 
средстава), 

ц) пријави моделе микрочипова, документе и начин 
идентификације животиња који се користи у БиХ, 
Европској комисији и другим релевантним 
надлежним тијелима, 

д) додјељује распоне бројева микрочипова 
добављачу приликом подношења захтјева за 
издавање дозволе за увоз микрочипова на тражену 
количину како би се избјегло дуплирање бројева, 

е) додјељује распоне бројева добављачу приликом 
подношења захтјева за израду микрочипова у 
случају да се исти производе и користе у БиХ, 

ф) врши и друге послове у циљу обезбјеђења услова 
за несметано функционисање овога Правилника. 

(3) Агенција је обавезна да: 
a) пружа техничку и стручну помоћ Канцеларији, 

надлежним тијелима, надлежним инспекцијским 
органима, КУП-у, ветеринарским организацијама 
у оквиру ИПМ. 

б) обезбјеђује пасоше и евиденцију о идентифи-
кацији у писаној форми у складу с овим 
Правилником, 

ц) прима, чува, ажурира, управља, одржава и води 
рачуна о безбједности и заштити података у БП 
сходно Закону о заштити личних података БиХ. 

д) контролише унос у БП евиденцију о идентифи-
кацији, у писаној форми добијену од ветеринарске 
организације посредно путем КУП-а, уколико се 
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евиденција води индиректно путем писане форме, 
и контролише унос података у БП путем 
директног коришћења информационог система. У 
случају да је евиденција о идентификацији у 
писаној форми непотпуна или нетачна, враћа се 
ветеринарској организацији уз захтјев за исправку 
грешке, 

е) организује стручну обуку за обављање послова 
идентификације и вођења евиденције посредно 
путем писане форме или непосредно путем 
коришћења информационог система и за то издаје 
одговарајући документ (сертификат) и о томе води 
посебну евиденцију. 

Члан 5. 
(Одговорности и обавезе добављача микрочипова) 

(1) Набавку микрочипова врши добављач као правно лице 
које има рјешење надлежног тијела за обављање 
дјелатности промета и дистрибуције ветеринарских 
лијекова и ветеринарско медицинских средстава у 
временском периоду које је дефинисано у рјешењу о 
раду које је издато од стране надлежног тијела. 

(2) Добављач врши дистрибуцију микрочипова само 
ветеринарским организацијама које врше 
идентификацију. 

(3) Добављач је дужан да се региструје у Канцеларији 
сходно важећој процедури регистрације увозника 
лијекова (једнократна регистрација), уколико то 
претходно није урађено. 

(4) Добављач је дужан да региструје у Канцеларији и 
произвођача микрочипова сходно важећој процедури 
регистрације произвођача ветеринарских лијекова и 
ветеринарско медицинских средстава (једнократна 
регистрација). 

(5) Приликом подношења захтјева за издавање дозволе за 
увоз микрочипова Канцеларија ће одредити распон 
бројева увознику за тај увоз. Уколико се увоз не 
реализује или се дјелимично реализује, добављач је 
обавезан пријавити Агенцији путем информационог 
система како би се распон бројева микрочипова могао 
додијелити другом увознику. Канцеларија ће рјешењем 
одредити и распон бројева микрочипова и у случају да 
се они производе и користе у БиХ. 

(6) Добављач је обавезан захтијевати од произвођача да му 
се произведу и испоруче микрочипови чији су распони 
бројева одређени рјешењем Канцеларије. Произвођач 
микрочипова је дужан испуњавати стандарде 
производње који су прописани за производњу 
микрочипова. 

(7) Добављач приступа БП путем информационог система 
и рачунарске мреже уз идентификацију припадујућим 
корисничким именом и лозинком и ажурно води своју 
евиденцију као дио интегралне БП. Евиденција се 
састоји из сљедећих података: 
a) о добављачу, што подразумијева назив фирме, 

адресу, порески идентификациони број (у даљем 
тексту: ПИБ) и јединствени идентификациони 
број (у даљем тексту: ЈИБ), одговорно лице и 
ауторизовано лице за унос података с њиховим 
личним подацима, 

б) о произвођачу микрочипова, 
ц) о количини набављених микрочипова, 
д) о распону јединствених бројева микрочипова, 
е) о количини и распону јединствених бројева 

микрочипова који су предати ветеринарским 
организацијама на употребу, 

ф) о називу ветеринарске организације којој су 
предани микрочипови, 

г) о датуму предавања микрочипова ветеринарској 
организацији, 

х) о року трајања стерилизације микрочипова. 
(8) Канцеларија, надлежна тијела и надлежана 

ветеринарска инспекција путем БП врши контролу 
вођења евиденције добављача из става (7) овог члана. 
Канцеларија може одбацити нови захтјев за увозом 
добављача уколико исти неажурно води евиденцију, 
све док добављач не изврши ажурирање података. 

Члан 6. 
(Одговорности и обавезе ветеринарске организације) 

(1) Ветеринарска организација је дужна да врши унос свих 
предвиђених података у БП на један од сљедећа два 
начина: 
a) индиректно путем попуњавања одговарајуће 

евиденције о идентификацији у писаној форми и 
слања исте у КУП на унос, 

б) директно путем информационог система и рачу-
нарске мреже уз идентификацију припадујућим 
корисничким именом и лозинком. 

(2) Евиденција о идентификацији у писаној форми из става 
(1) тачка а) овога члана се води у најмање три 
примјерка, од којих се први и други примјерак шаљу у 
КУП на унос у БП до 15-ог дана у текућем мјесецу за 
претходни мјесец. Први примјерак евиденције задржава 
КУП, а други примјерак се прослеђује у Агенцију 
након уноса у БП. Трећи примјерак се задржава и чува 
у ветеринарској организацији најмање пет година. 
Евиденција о идентификацији у писаној форми 
прописана је у Прилогу I овог Правилника. 

(3) Ветеринарска организација попуњава и издаје пасош 
како је дефинисано у члану 11. овога Правилника. 

(4) Послове ИПМ у ветеринарској организацији 
(идентификацију, унос података у БП и издавање 
пасоша власнику или држаоцу животиње) може да 
врши само ветеринар. 

(5) Све ветеринарске организације које врше послове ИПМ 
морају посједовати читач микрочипова описан у члану 
10. став (4) тачка (м) овог Правилника. 

(6) Ветеринарска организација је дужна да унесе у БП све 
податке о претходно постављеном микрочипу и 
вакцинацијама које су извршене прије ступања на снагу 
овога Правилника, ако постоји за то могућност. 

Члан 7. 
(Одговорност и обавезе власника и држаоца) 

(1) За правовремену идентификацију животиња одговоран 
је власник животиња. 

(2) Власник животиња дужан је да: 
a) пријави животињу за идентификацију у времен-

ском периоду наведеном у члану 3. став (2) овог 
Правилника и одговоран је за тачност података 
који се уписују у БП и пасош, 

б) пријави животињу која је микрочипована неким 
другим микрочипом ради њеног увођења у БП и 
издавања пасоша најкасније у року од шест 
мјесеци од дана ступања на снагу овог Правил-
ника или приликом сљедеће редовне вакцинације 
против бјеснила, 

ц) у случају крађе животиње, њене смрти или извоза 
пријави промјену у року од седам дана ветеринар-
ској организацији, 

д) у случају губитка или оштећења пасоша затражи 
од ветеринарске организације издавање новог 
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пасоша у року од седам дана од сазнања, уз изјаву 
како је до губитка или оштећења дошло. 

(3) Власник или држалац животиња који врши превоз 
односно кретање животиња на територији БиХ дужан 
је: 
a) превозити само обиљежене животиње, 
б) обезбиједити да животињу приликом кретања 

прати њен пасош у складу с овим Правилником, 
ц) ради провођења послова ветеринарске контроле 

омогућити увид у пасош, сертификат о извозу 
уколико се животиња извози изван БиХ, те 
показати животиње и омогућити особи која 
проводи контролу да изврши очитавање 
микрочипа на животињи како би се извршила 
идентификација, 

д) осигурати добробит животиња током цијелог 
пута, у складу са Законом о ветеринарству БиХ 
("Службени гласник БиХ", број 34/02) и Законом о 
заштити и добробити животиња ("Службени 
гласник БиХ", број 25/09). 

(4) Нови власник је обавезан да пријави промјену 
власништва најближој ветеринарској организацији због 
евидентирања промјене у БП у року од седам дана од 
настанка промјене. 

(5) Трошкове идентификације и издавања пасоша сноси 
власник, уколико то није другачије прописано од 
стране Канцеларије или надлежног тијела. 

ПОГЛАВЉЕ III. ПОСЛОВИ ИПМ 

Члан 8. 
(Елементи ИПМ) 

ИПМ се састоји од сљедећих елемената: 
a) БП, 
б) средстава за идентификацију - микрочипови и 
ц) пасоша. 

Члан 9. 
(База података- БП) 

(1) За потребе послова ИПМ Агенција води и одржава 
функционалном БП. 

(2) БП се води у електронској форми у облику модула 
постојећег информационог система Агенције и састоји 
се од следећих елемената: 
a) Подаци о животињи и њеној идентификацији: 

1) врста, 
2) раса, 
3) пол, 
4) име, 
5) боја длаке, 
6) особени знаци, 
7) датум рођења, 
8) о кастрацији, 
9) о агресивности пса / опасан пас (да/не), 
10) идентификациони број микрочипа, 
11) датум апликације микрочипа, 
12) ветеринарска организацију која је извршила 

апликацију микрочипа, 
13) име и презиме ветеринара који је извршио 

апликацију микрочипа, 
14) број претходног микрочипа уколико је 

вршена замјена, 
15) број и датум тетоваже (за псе означене прије 

03. јула 2011. године). 
б) Подаци о микрочипу: 

1) податке о увознику микрочипова, 
2) идентификационе бројеве микрочипова који 

су увезени (распон), 

3) назив произвођача микрочипова, 
4) серија микрочипова, 
5) рок трајања микрочипова, 
6) датум увоза микрочипова, 
7) број и датум одобрења за стављање у промет 

микрочипа издатог од стране надлежног 
тијела. 

ц) Подаци о власнику: 
1) име, 
2) презиме, 
3) адреса, 
4) ЈМБ уколико је у питању држављанин БиХ, 
5) број пасоша уколико је у питању 

држављанин стране државе, 
6) ЈИБ уколико је у питању правно лице, 
7) број телефона. 

д) Подаци о пасошу: 
1) серијски број пасоша, 
2) датум издавања пасоша, 
3) број претходног пасоша када се издаје нови, 
4) ветеринарску организацију која је издала 

пасош, 
5) име ветеринара који је издао пасош. 

е) Подаци о промјени власништва: 
1) датум промјене, 
2) ветеринарска организација која је унијела 

промјену, 
3) име ветеринара који је извршио промјену, 
4) подаци о новом власнику који обухватају све 

податке из тачке ц) ал. 1) до 7) овог става. 
ф) Подаци о вакцинацији против бјеснила: 

1) датум вакцинације, 
2) број вакцинација, 
3) датум до када вриједи вакцинација, 
4) комерцијални назив вакцине, 
5) произвођач вакцине, 
6) серијски број вакцине, 
7) рок трајања вакцине, 
8) број и датум одобрења за стављање у промет 

вакцине издате од стране надлежног тијела, 
9) издавање потврде о вакцинацији за сваку 

вакцинацију, 
10) трократни преглед животиње. 

г) Подаци о одјави животиње: 
1) датум одјаве, 
2) разлог одјаве (угинуће, еутаназија, трајни 

извоз, крађа-губитак), 
3) назив ветеринарске организације која је 

извршила одјаву, 
4) име и презиме ветеринара који је извршио 

одјаву. 
(3) Сви подаци о претходно постављеном микрочипу и 

вакцинацијама које су извршене прије ступања на снагу 
овога Правилника морају се преписати у БП ако за то 
постоји могућност. У том случају се за животињу 
издаје и пасош сходно члану 11. овог Правилника. 

Члан 10. 
(Средства за идентификацију-микрочипови) 

(1) Средство за идентификацију је микрочип који је 
ветеринарско медицинско средство. 

(2) Микрочип мора посједовати одобрење за стављење у 
промет издато од стране надлежних тијела. 

(3) Микрочип мора бити уписан у јединствен Регистар 
ветеринарско медицинских средстава којег води 
Канцеларија. 

(4) Микрочипови морају да испуњавају сљедеће стандарде: 
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а) систем микрочипова мора бити у складу с 
BAS/ISO стандардима 11784 и 11785. 

б) микрочип мора садржавати јединствени 15-то 
цифрени кôд који је састављен на сљедећи начин: 
1) мјеста 1, 2 и 3: троцифрени кôд државе – 070 

за БиХ у складу с BAS/ISO стандардом 3166, 
2) мјеста 4 и 5: кôд произвођача (991 минус кôд 

произвођача, који је одређен ICAR 
стандардом), 

3) мјеста 6 до 15: јединствени (индивидуални) 
број животиње. Структура бројева 
микрочипа са описом значења истих је 
приказана у табели у Прилогу II овог 
Правилника. 

ц) систем означавања који се користи у БиХ мора 
осигуравати јединственост и непоновљивост 
бројева микрочипова. Произвођач и дистрибутер 
микрочипова одговорни су за непоновљивост 
бројева микрочипова тако што ће се штампати и 
дистрибуисати само серије са одобреним 
распоном бројева. Уколико се утврди да се 
бројеви микрочипова понављају, читава серија се 
повлачи из употребе и уништавао о трошку 
дистрибутера и/или произвођача микрочипова, 

д) у сваки микрочип мора бити уграђен механизам 
који онемогућава његову миграцију у поткожју 
животиње, 

е) микрочип мора бити нешкодљив за животиње и 
бити трајан, тако да прати животињу од 
означавања до њене смрти или угинућа, 

ф) за апликацију микрочипа може се користити само 
апликатор за једнократну употребу, 

г) упутства о апликацији микрочипова и руковању 
читачем микрочипова морају бити на једном од 
језика који су у службеној употреби у БиХ и 
једном писму, 

х) микрочип мора бити у стерилном паковању са 
видно наведеним датумом истека стерилизације и 
не смије се користити након истека наведеног 
датума, 

и) стерилно паковање сваког микрочипа мора имати 
најмање пет самољепљивих стикера са уписаним 
бројем микрочипа од 15 цифара и са 
одштампаним бар кодом који одговара броју 
микрочипа, а који се може очитати бар код 
читачем, 

ј) апликација микрочипа се врши једнократно 
субкутано, на лијевој страни врата, у средњем 
дијелу, уз претходну провјеру постоји ли већ 
апликован микрочип на животињи, 

к) процедура и начин вршења постављања 
микрочипа биће прописан накнадно посебним 
прописом надлежних тијела, 

л) у случају оштећења, или ако је микрочип 
нечитљив, врши се поновно постављање 
микрочипа на животињу уз повезивање са старим 
бројем у БП. У оваквим случајевима се издаје 
нови пасош који садржи вјеродостојне податке из 
старог пасоша и податке о новом микрочипу, а 
стари пасош се проглашава неважећим, 

м) очитавање идентификационог броја микрочипа 
обавља се помоћу одговарајућег читача 
микрочипа, који мора задовољавати одредбе 
стандарда BAS/ISO 11784 и 11785, 

н) у случају да је животиња обиљежена микрочипом 
који није у складу с овим Правилником његов 

власник односно држалац дужан је да обезбиједи 
одговарајући читач микрочипова. 

Члан 11. 
(Пасош) 

(1) Пасош је идентификациони документ који прати 
животињу током читавог њеног живота, а издаје се од 
стране ветеринарске организације након извршене 
идентификације животиње микрочипом. 

(2) Сви пасоши су нумерисани на начин да се серијски број 
не може поновити. Серијске бројеве пасоша одређује 
Канцеларија. 

(3) За животиње које су већ идентификоване неким од 
микрочипова који су били у употреби у БиХ до ступања 
на снагу овога Правилника, издаваће се пасош са 
бројем микрочипа који је апликован животињи. У 
случају да су двије или више животиња 
идентификоване микрочипом с истим бројем, свака 
сљедећа животиња ће бити идентификована у складу с 
одредбама овог Правилника на десној страни врата, 
што ће бити посебно наведено у пасошу у дијелу који 
се односи на локацију микрочипа. 

(4) Истовремено с издавањем пасоша сви подаци се уносе 
у БП сходно члану 9. овог Правилника. 

(5) Подаци у пасошу се исписују читко, штампаним 
словима, неизбрисивом хемијском оловком плаве боје. 

(6) Само исправан и у цијелости попуњен пасош, који је у 
складу с подацима уписаним у БП, сматра се важећим. 

(7) Животиња може имати само један пасош који је издат у 
складу с овим Правилником. 

(8) У случају губитка или оштећења пасоша, власник је 
дужан да затражи од ветеринарске организације 
издавање новог пасоша у року од седам дана од 
сазнања, уз изјаву како је до губитка или оштећења 
дошло. У овом случају издаће се нови пасош са старим 
подацима, а ова промјена мора бити евдентирана у БП, 
гдје ће се стари пасош прогласити неважећим. 

(9) Код крађе животиње, њене смрти или трајног извоза 
животиње пасош постаје неважећи. Ове промјене 
власник је дужан да пријави у року од седам дана 
ветеринарској организацији која у БП одјављује пасош 
и уписује промјене. 

(10) Пасош треба да буде потписан од стране ветеринара и 
овјерен печатом ветеринарске организације, те 
потписан од стране власника. 

(11) У пасош се уписују сљедећи подаци: 
а) о власнику, 
б) о животињи, 
ц) о идентификацији, 
д) броју и датуму тетоваже (за псе означене прије 3. 

јула 2011. године), 
е) о издавању пасоша (овлаштеном ветеринару), 
ф) о вакцинацији против бјеснила, 
г) о серолошким испитивањима на бјеснило и 

понављања истог, 
х) о третману против ехинококозе, 
и) о другим антипаразитским третманима, 
ј) о вакцинацији против других болести, 
к) о клиничким прегледима, 
л) о легализацији, 
м) остало. 

(12) Канцеларија врши штампу и дистрибуцију пасоша 
посредством Агенције на комерцијалној основи 
уколико то није другачије прописано. Пасош има 
функцију јавне исправе и као званични документ 
потпада под скупину документа које издаје 
Канцеларија и имају одређену вриједност (нпр. 
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сертификат). Фалсификовање пасоша или података у 
њима сматра се кривичним дјелом. 

(13) Канцеларија посредством Агенције води рачуна о 
количини задужених пасоша, према њиховим 
серијским бројевима, од стране ветеринарских 
организација. 

(14) Сви задужени пасоши од стране ветеринарске 
организације морају се искористити и подаци у њима 
морају се уписати у БП на начин како је то описано у 
члану 9. став (1) овог Правилника. У противном, 
ветеринарска организација ће се материјално теретити 
за нераздужене и невраћене пасоше. 

(15) Трошкове издавања пасоша у свим случајевима сноси 
власник уколико то није другачије прописано. 

(16) Изглед пасоша је прописан у Прилогу III који је 
саставни дио овога Правилника. 

Члан 12. 
(Улазак животиња у БиХ) 

(1) Сви пси, мачке и питоме вретице који улазе на 
територију БиХ као кућни љубимци у некомерцијалне 
сврхе морају бити вакцинисани против бјеснила, 
идентификовани микрочипом и праћени одговарајућом 
документацијом у складу с одредбама Правилника о 
условима у погледу здравља за некомерцијални увоз и 
провоз кућних животиња ("Службени гласник БиХ", бр. 
34/12 и 68/12). 

(2) У случају комерцијалног увоза паса, мачака и питомих 
вретица, поред одредби наведених у ставу (1) овог 
члана, исти морају бити праћени одговарајућом 
документацијом у складу с одредбама Правилника о 
условима увоза и провоза живих животиња, сировина, 
производа и нуспроизвода животињског поријекла, 
ветеринарских лијекова и хране за животиње у Босну и 
Херцеговину ("Службени гласник БиХ", број 57/12). 

ПОГЛАВЉЕ IV. ПРИЛОЗИ И СТУПАЊЕ НА СНАГУ 

Члан 13. 
(Прилози) 

Прилози I, II и III саставни су дио овог Правилника. 

Члан14. 
(Ступање на снагу) 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику БиХ", а примјењиваће 
се од 01. јануара. 2018. године. 

CM број 291/16 
10. новембра 2016. године 

Сарајево 

Предсједавајући 
Савјета министара БиХ 
Др Денис Звиздић, с. р.

 

Прилог I 

Евиденција о идентификацији у писаној форми садржи 
следеће податке: 
(1) Подаци о животињи и њеној идентификацији: 

а) врсти, 
б) раси, 
ц) полу, 
д) имену, 
е) боји длаке, 
ф) особеним знацима, 
г) датуму рођења, 
х) о кастрацији, 
и) о агресивности пса / опасан пас (да/не), 
ј) идентификациони број микрочипа, 
к) датум апликације микрочипа, 
л) број претходног микрочипа уколико је 

вршена замјена, 

м) број и датум тетоваже (за псе означене прије 
3. јула 2011. године). 

(2) Подаци о ветеринарској организацији и њеном 
ветеринару који су извршили послове у складу с овим 
Правилником: 
а) назив и сједиште ветеринарске организације, 
б) име и презиме ветеринара. 

(3) Подаци о власнику: 
а) име, 
б) презиме, 
ц) адреса, 
д) јединствени матични број (ЈМБ) уколико је у 

питању држављанин БиХ, 
е) број пасоша уколико је у питању држављанин 

стране државе, 
ф) јединствени идентификациони број (ЈИБ) уколико 

је у питању правно лице, 
г) број телефона. 

(4) Подаци о пасошу: 
а) серијски број пасоша, 
б) датум издавања пасоша. 

(5) Подаци о промјени власништва: 
а) датум промјене, 
б) податке о новом власнику који обухватају све 

податке из става (3) овог Прилога. 
(6) Подаци о вакцинацији против бјеснила: 

а) датум вакцинације, 
б) датум до када вриједи вакцинација, 
ц) комерцијални назив вакцине, 
д) произвођач вакцине, 
е) серијски број вакцине, 
ф) издавање потврде о вакцинацији за сваку 

вакцинацију, 
г) трократни преглед животиње (условно). 

(7) Подаци о одјави животиње: 
а) датум одјаве, 
б) разлог одјаве (угинуће, еутаназија, трајни извоз, 

крађа-губитак). 

Прилог II 

Структура бројева микрочипа: 

 
Прилог III 

Изглед пасоша 
Поглавље А. Додатни захтјеви којима мора 

удовољавати пасош из Поглавља Б. овога Прилога: 
(1) Облик и димензије обрасца пасоша: 

a) облик обрасца пасоша је једноoбразан, 
б) димензије обрасца пасоша су 100×152 мм. 

(2) Корице обрасца пасоша: 
a) предња и задња страна корица обрасца пасоша су 

плаве боје (PANTONE® monohrom), 
б) предња страна корица обрасца пасоша 

одштампана је са грбом БиХ у горњој четвртини 
странице, испод слиједи натпис "Босна и 
Херцеговина", а испод овог натписа слиједи 
натпис "Пасош за кућне љубимце", 

ц) унатрашње стране корица су бијеле боје, 
д) подаци на корицама пасоша штампају се на језику 

народа БиХ и енглеском језику и два писма, 
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е) на првој страници корица обрасца пасоша на дну 
одштампан је серијски број пасоша са BAS/ISO 
кодом за БиХ, иза којег слиједи јединствени број 
који се примјењује у читавом документу. 

(3) Редослијед наслова, означавање страница и језици 
пасоша: 
а) редослијед наслова садржаја обрасца пасоша не 

смију се мијењати и исти су исписани стриктно у 
римским бројевима, 

б) странице обрасца пасоша означавају се на дну 
сваке странице тако да се наводи укупан број 
страница [1 од X (уписати укупан број страница) ], 

ц) на свим осталим страницама обрасца пасоша 
одштампан је серијски број пасоша са BAS/ISO 
кодом за БиХ иза којег слиједи јединствени број, 
који се примјењује у читавом документу, 

д) величина и облик "поља" и број страница у 
обрасцу пасоша су произвољни и нису 
обавезујући. 

(4) Језици: 
a) подаци у садржају пасоша су на језику народа 

БиХ и енглеском језику и два писма. 
(5) Сигурносне заштите: 

a) након уписа захтијеваних информација у дио III 
пасоша поставља се самољепљива транспарентна 
фолија на ову страницу пасоша, 

б) тамо гдје се информације у пасошу попуњавају у 
виду наношења самољепљивих стикера на 
страницу, исти се прекривају самољепљивом 
транспарентном фолијом у величини која 
онемогућава уништавање околних натписа након 
њеног уклањања. 

Поглавље Б Образац пасоша за кућне љубимце 
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Na osnovu člana 16. stav 3. Zakona o veterinarstvu u Bosni 

i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 34/02) i člana 17. 
Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni 
glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 
24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog 
Kancelarije za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, na 80. sjednici 
održanoj 10. novembra 2016. godine, donijelo je 

PRAVILNIK 
O IDENTIFIKACIJI I VOĐENJU EVIDENCIJE PASA, 

MAČAKA I PITOMIH VRETICA 
U BOSNI I HERCEGOVINI 

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE 

Član 1. 
(Predmet) 

Pravilnikom o identifikaciji i vođenju evidencije pasa, 
mačaka i pitomih vretica u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: 
Pravilnik) propisuje se način identifikacije i vođenje evidencije 
pasa, mačaka i pitomih vretica, procedure identifikacije, sredstva 
za identifikaciju, izgled dokumenata i sadržaj i struktura baze 
podataka na teritoriji Bosne i Hercegovine. 

Član 2. 
(Značenje pojmova) 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće 
značenje: 

a) "identifikacija i vođenja evidencije o psima, 
mačakama i pitomim vreticama (u daljem tekstu: 
IPM)" - podrazumijeva radnje, postupke i procedure 
za izvođenje poslova koji uključuje identifikaciju, 
izdavanje pasoša i vođenje evidencija, 

b) "životinja" - svaka životinja koja pripada vrstama 
pasa, mačaka i pitomih vretica, 

c) "pitoma vretica" - lat. Mustela putorius furo, je 
životinjska vrsta koja se koristi kao kućni ljubimac čiji 
su sinonimi domaći tvor, bijeli tvor, afrički tvor, feret, 
američki tvor, pitomi tvor, domaći feret, pitomi feret, 

d) "pasoš"- identifikacioni dokument koji prati životinju 
od rođenja do uginuća, u koji se upisuju podaci o 
identifikaciji, životinji, vlasniku, preventivnom 
cijepljenju i drugom, 

e) "mikročip" - je elektronska identifikacijska oznaka, 
samoočitavajuća pasivna naprava s radiofrekvencijom 
koja udovoljava BAS/ISO 11784 standardu, koja 
primjenjuje HDX ili FDX-B tehnologiju i može se 
očitati s uređajem koji je kompatibilan s BAS/ISO 
11785 standardom, na minimalnoj udaljenosti od 12 
cm, 

f) "identifikacija" - postavljanje mikročipa na životinju 
radi njene identifikacije u skladu sa dobrobiti 
životinja, 

g) "vlasnik" - svako fizičko ili pravno lice koje je vlasnik 
životinje, 

h) "držalac" - svako fizičko ili pravno lice koje je 
ovlašteno od strane vlasnika da vodi brigu o životinji, 
bilo da je to privremeno i/ili u transportu, 

i) "veterinarska organizacija" - registrirane veterinarske 
ambulante, stanice, bolnice i klinike ovlaštene od 
strane nadležnog tijela za obavljanje veterinarske 
djelatnosti, 

j) "veterinar" - diplomirani veterinar ili doktor 
veterinarske medicine sa veterinarskom licencom, 

k) "regionalna kancelarija za unos podataka (u daljem 
tekstu: KUP)" - osniva je, finansira i upravlja njenim 

radom nadležno tijelo entiteta i Brčko Distrikta Bosne 
i Hercegovine (u daljem tekst Brčko Distrikt BiH), 

l) "Agencija za označavanje životinja " – (u daljem 
tekstu: Agencija) je odjeljenje u sastavu Kancelarije 
za veterinarstvo Bosne i Hercegovine zaduženo kao 
tehnička služba za provođenje i funkcioniranje IPM u 
BiH i vođenje i funkcionalno održavanje baze 
podataka, 

m) "baza podataka (u daljem tekstu: BP)" - elektronska 
evidencija sa skupom podataka o IPM koju vodi i 
održava Agencija, 

n) "Kancelarija za veterinarstvo Bosne i Hercegovine" -
(u daljem tekstu: Kancelarija) upravna organizacija u 
sastavu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih 
odnosa Bosne i Hercegovine, nadležna za provođenje 
dijela odredbi ovoga Pravilnika, putem Agencije, 

o) "nadležna tijela" - Ministarstvo poljoprivrede, 
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, 
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i 
šumarstva i Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i 
vodoprivredu Vlade Brčko Distrikta BiH, 

p) "dobavljači" - uvoznici sredstava za identifikaciju su 
pravna lica koja imaju rješenje nadležnih tijela za 
obavljanje te djelatnosti. 

Član 3. 
(Identifikacija pasa, mačaka i pitomih vretica) 

(1) Svi psi koji se nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine (u 
daljem tekstu: BiH) moraju biti identifikovani i evidentirani 
u skladu s ovim Pravilnikom i uneseni u BP. Sve mačke i 
pitome vretice koje se nalaze na teritoriji BiH mogu se 
identifikovati i evidentirati na zahtjev vlasnika ili držaoca, u 
skladu s odredbama ovog Pravilnika. 

(2) Svi psi podliježu identifikaciji postavljanjem mikročipa u 
roku od sedam dana od dana prvog sticanja vlasništva na 
osnovu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja ("Službeni 
glasnik BiH", broj 25/09), dok je identifikacija za životinje 
koje ne mijenjaju vlasnika obavezna nakon navršena tri 
mjeseca starosti, a najkasnije prilikom prvog cijepljenja 
protiv bjesnila. Nije moguće sprovesti bilo kakvu 
veterinarsku intervenciju ukoliko pas nije prethodno 
identifikovan mikročipom. 

(3) Za sve životinje navedene u st. (1) i (2) ovoga člana koje su 
identifikovane prije stupanja na snagu ovog Pravilnika 
izdaće se pasoš shodno odredbama člana 12. ovog 
Pravilnika i podaci će se upisati u BP. 

(4) Funkcioniranje IPM je obezbijeđeno na sljedeći način: 
a) identifikaciju životinja, u skladu s ovim Pravilnikom 

obavljaju ovlaštene veterinarske organizacije kojima 
je, ako je to bliže propisano posebnim propisima 
nadležnih tijela, odobreno vršenje veterinarskih 
poslova i preventivnih mjera u veterinarstvu, 

b) nadležna tijela redovno dostavljaju spiskove 
ovlaštenih veterinarskih organizacija za IPM 
Kancelariji, odnosno Agenciji, 

c) Agencija vodi, administrira i održava funkcionalnom 
bazu podataka, 

d) omogućen je pristup i korišćenje podataka u BP svim 
nadležnim tijelima, inspekcijskim organima, 
ovlaštenim veterinarskim organizacijama, te drugim 
zainteresiranim stranama po potrebi i u skladu sa 
Zakonom o zaštiti ličnih podataka Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06 i 
6/11). 
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POGLAVLJE II. ODGOVORNOST UČESNIKA U IPM 

Član 4. 
(Odgovornosti i obaveze Kancelarije i Agencije) 

(1) Kancelarija će garantirati posredstvom Agencije pravilno i 
neprekidno funkcioniranje IPM na način da će obezbijediti 
informacioni modul za IPM u okviru postojećeg 
informacionog sistema. 

(2) Kancelarija je dužna da: 
a) vodi registar uvoznika i proizvođača mikročipova, 
b) vodi jedinstven registar o odobrenju za stavljanje u 

promet mikročipova kao veterinarsko medicinskih 
sredstava (u daljem tekstu: Registar VM sredstava), 

c) prijavi modele mikročipova, dokumente i način 
identifikacije životinja koji se koristi u BiH, 
Evropskoj komisiji i drugim relevantnim nadležnim 
tijelima, 

d) dodjeljuje raspone brojeva mikročipova dobavljaču 
prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za 
uvoz mikročipova na traženu količinu kako bi se 
izbjeglo dupliranje brojeva, 

e) dodjeljuje raspone brojeva dobavljaču prilikom 
podnošenja zahtjeva za izradu mikročipova u slučaju 
da se isti proizvode i koriste u BiH, 

f) vrši i druge poslove u cilju obezbjeđenja uvjeta za 
nesmetano funkcioniranje ovoga Pravilnika. 

(3) Agencija je obavezna da: 
a) pruža tehničku i stručnu pomoć Kancelariji, 

nadležnim tijelima, nadležnim inspekcijskim 
organima, KUP- u, veterinarskim organizacijama u 
okviru IPM. 

b) obezbjeđuje pasoše i evidenciju o identifikaciji u 
pisanoj formi u skladu s ovim Pravilnikom, 

c) prima, čuva, ažurira, upravlja, održava i vodi računa o 
bezbjednosti i zaštiti podataka u BP shodno Zakonu o 
zaštiti ličnih podataka BiH, 

d) kontroliše unos u BP evidenciju o identifikaciji, u 
pisanoj formi dobijenu od veterinarske organizacije 
posredno putem KUP-a, ukoliko se evidencija vodi 
indirektno putem pisane forme, i kontroliše unos 
podataka u BP putem direktnog korištenja 
informacionog sistema. U slučaju da je evidencija o 
identifikaciji u pisanoj formi nepotpuna ili netačna, 
vraća se veterinarskoj organizaciji uz zahtjev za 
ispravku greške, 

e) organizuje stručnu obuku za obavljanje poslova 
identifikacije i vođenje evidencije posredno putem 
pisane forme ili neposredno putem korištenja 
informacionog sistema i za to izdaje odgovarajući 
dokument (certifikat) i o tome vodi posebnu 
evidenciju. 

Član 5. 
(Odgovornosti i obaveze dobavljača mikročipova) 

(1) Nabavku mikročipova vrši dobavljač kao pravno lice koje 
ima rješenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti 
prometa i distribucije veterinarskih lijekova i veterinarsko 
medicinskih sredstava u vremenskom razdoblju koje je 
definirano u rješenju o radu koje je izdano od strane 
nadležnog tijela. 

(2) Dobavljač vrši distribuciju mikročipova samo veterinarskim 
organizacijama koje vrše identifikaciju. 

(3) Dobavljač je dužan da se registrira u Kancelariji shodno 
važećoj proceduri registracije uvoznika lijekova 
(jednokratna registracija), ukoliko to prethodno nije 
urađeno. 

(4) Dobavljač je dužan da registrira u Kancelariji i proizvođača 
mikročipova shodno važećoj proceduri registracije 
proizvođača veterinarskih lijekova i veterinarsko 
medicinskih sredstava (jednokratna registracija). 

(5) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za uvoz 
mikročipova Kancelarija će odrediti raspon brojeva 
uvozniku za taj uvoz. Ukoliko se uvoz ne realizira ili se 
djelimično realizira, dobavljač je obavezan prijaviti 
Agenciji putem informacionog sistema kako bi se raspon 
brojeva mikročipova mogao dodijeliti drugom uvozniku. 
Kancelarija će rješenjem odrediti i raspon brojeva 
mikročipova i u slučaju da se oni proizvode i koriste u BiH. 

(6) Dobavljač je obavezan zahtijevati od proizvođača da mu se 
proizvedu i isporuče mikročipovi čiji rasponi brojeva su 
određeni rješenjem Kancelarije. Proizvođač mikročipova je 
dužan ispunjavati standarde proizvodnje koji su propisani 
za proizvodnju mikročipova. 

(7) Dobavljač pristupa BP putem informacionog sistema i 
računarske mreže uz identifikaciju pripadujućim 
korisničkim imenom i lozinkom i ažurno vodi svoju 
evidenciju kao dio integralne BP. Evidencija se sastoji iz 
sljedećih podataka: 
a) o dobavljaču, što podrazumijeva naziv firme, adresu, 

poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) i 
jedinstveni identifikacioni broj (u daljem tekstu: JIB), 
odgovorno lice i autorizovano lice za unos podataka s 
njihovim ličnim podacima, 

b) o proizvođaču mikročipova, 
c) o količini nabavljenih mikročipova, 
d) o rasponu jedinstvenih brojeva mikročipova, 
e) o količini i rasponu jedinstvenih brojeva mikročipova 

koji su predani veterinarskim organizacijama na 
upotrebu, 

f) o nazivu veterinarske organizacije kojoj su predani 
mikročipovi, 

g) o datumu predavanja mikročipova veterinarskoj 
organizaciji, 

h) o roku trajanja steriliziranja mikročipova. 
(8) Kancelarija, nadležna tijela i nadležna veterinarska inspek-

cija putem BP vrši kontrolu vođenja evidencije dobavljača 
iz stava (7) ovog člana. Kancelarija može odbaciti novi 
zahtjev za uvozom dobavljača ukoliko isti neažurno vodi 
evidenciju, sve dok dobavljač ne izvrši ažuriranje podataka. 

Član 6. 
(Odgovornosti i obaveze veterinarske organizacije) 

(1) Veterinarska organizacija je dužna da vrši unos svih 
predviđenih podataka u BP na jedan od sljedeća dva načina: 
a) indirektno putem popunjavanja odgovarajuće 

evidencije o identifikaciji u pisanoj formi i slanja iste 
u KUP na unos, 

b) direktno putem informacionog sistema i računarske 
mreže uz identifikaciju pripadujućim korisničkim 
imenom i lozinkom. 

(2) Evidencija o identifikaciji u pisanoj formi iz stava (1) tačka 
a) ovoga člana se vodi u najmanje tri primjerka, od kojih se 
prvi i drugi primjerak šalju u KUP na unos u BP do 15-og 
dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Prvi 
primjerak evidencije zadržava KUP, a drugi primjerak se 
proslijeđuje u Agenciju nakon unosa u BP. Treći primjerak 
se zadržava i čuva u veterinarskoj organizaciji najmanje pet 
godina. Evidencija o identifikaciji u pisanoj formi propisana 
je u Prilogu I ovog Pravilnika. 

(3) Veterinarska organizacija popunjava i izdaje pasoš kako je 
definirano u članu 11. ovoga Pravilnika. 
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(4) Poslove IPM u veterinarskoj organizaciji (identifikaciju, 
unos podataka u BP i izdavanje pasoša vlasniku ili držaocu 
životinje) može da vrši samo veterinar. 

(5) Sve veterinarske organizacije koje vrše poslove IPM 
moraju posjedovati čitač mikročipova opisan u članu 10. 
stav (4) tačka (m) ovog Pravilnika. 

(6) Veterinarska organizacija je dužna da unese u BP sve 
podatke o prethodno postavljenom mikročipu i 
cijepljenjima koja su izvršena prije stupanja na snagu ovoga 
Pravilnika, ako za to postoji mogućnost. 

Član 7. 
(Odgovornost i obaveze vlasnika i držaoca) 

(1) Za pravovremenu identifikaciju životinja odgovoran je 
vlasnik životinja. 

(2) Vlasnik životinja dužan je da: 
a) prijavi životinju za identifikaciju u vremenskom 

razdoblju navedenom u članu 3. stav (2) ovog 
Pravilnika i odgovoran je za tačnost podataka koji se 
upisuju u BP i pasoš, 

b) prijavi životinju koja je mikročipovana nekim drugim 
mikročipom radi njenog uvođenja u BP i izdavanja 
pasoša najkasnije u roku od šest mjeseci od dana 
stupanja na snagu ovog Pravilnika ili prilikom 
sljedećeg redovnog cijepljenja protiv bjesnila, 

c) u slučaju krađe životinje, njene smrti ili izvoza prijavi 
promjenu u roku od sedam dana veterinarskoj 
organizaciji, 

d) u slučaju gubitka ili oštećenja pasoša zatraži od 
veterinarske organizacije izdavanje novog pasoša u 
roku od sedam dana od saznanja, uz izjavu kako je do 
gubitka ili oštećenja došlo. 

(3) Vlasnik ili držalac životinja koji vrši prevoz odnosno 
kretanje životinja na teritoriji BiH dužan je: 
a) prevoziti samo obilježene životinje, 
b) obezbijediti da životinju prilikom kretanja prati njen 

pasoš u skladu s ovim Pravilnikom, 
c) radi provođenja poslova veterinarske kontrole 

omogućiti uvid u pasoš, certifikat o izvozu ukoliko se 
životinja izvozi izvan BiH, te pokazati životinje i 
omogućiti osobi koja provodi kontrolu da izvrši 
očitavanje mikročipa na životinji kako bi se izvršila 
identifikacija, 

d) osigurati dobrobit životinja tokom cijelog puta, u 
skladu sa Zakonom o veterinarstvu BiH ("Službeni 
glasnik BiH", broj 34/02) i Zakonom o zaštiti i 
dobrobiti životinja ("Službeni glasnik BiH", broj 
25/09). 

(4) Novi vlasnik je obavezan da prijavi promjenu vlasništva 
najbližoj veterinarskoj organizaciji zbog evidentiranja 
promjene u BP u roku od sedam dana od nastanka 
promjene. 

(5) Troškove identifikacije i izdavanja pasoša snosi vlasnik, 
ukoliko to nije drugačije propisano od strane Kancelarije ili 
nadležnog tijela. 

POGLAVLJE III. POSLOVI IPM 

Član 8. 
(Elementi IPM) 

IPM se sastoji od sljedećih elemenata: 
a) BP, 
b) sredstava za identifikaciju - mikročipovi i 
c) pasoša. 

Član 9. 
(Baza podataka - BP) 

(1) Za potrebe poslova IPM Agencija vodi i održava 
funkcionalnom BP. 

(2) BP se vodi u elektronskoj formi u obliku modula postojećeg 
informacionog sistema Agencije i sastoji se od sljedećih 
elemenata: 
a) Podaci o životinji i njenoj identifikaciji: 

1) vrsta, 
2) rasa, 
3) spol, 
4) ime, 
5) boja dlake, 
6) osobeni znaci, 
7) datum rođenja, 
8) o kastraciji, 
9) o agresivnosti psa / opasan pas (da/ne), 
10) identifikacioni broj mikročipa, 
11) datum aplikacije mikročipa, 
12) veterinarska organizaciju koja je izvršila 

aplikaciju mikročipa, 
13) ime i prezime veterinara koji je izvršio 

aplikaciju mikročipa, 
14) broj prethodnog mikročipa ukoliko je vršena 

zamjena, 
15) broj i datum tetovaže (za pse označene prije 03. 

jula 2011. godine) 
b) Podaci o mikročipu: 

1) podatke o uvozniku mikročipova, 
2) identifikacione brojeve mikročipova koji su 

uvezeni (raspon), 
3) naziv proizvođača mikročipova, 
4) serija mikročipova, 
5) rok trajanja mikročipova, 
6) datum uvoza mikročipova, 
7) broj i datum odobrenja za stavljanje u promet 

mikročipa izdanog od strane nadležnog tijela. 
c) Podaci o vlasniku: 

1) ime, 
2) prezime, 
3) adresa, 
4) JMB ukoliko je u pitanju državljanin BiH, 
5) broj pasoša ukoliko je u pitanju državljanin 

strane države, 
6) JIB ukoliko je u pitanju pravno lice, 
7) broj telefona. 

d) Podaci o pasošu: 
1) serijski broj pasoša, 
2) datum izdavanja pasoša, 
3) broj prethodnog pasoša kada se izdaje novi, 
4) veterinarsku organizaciju koja je izdala pasoš, 
5) ime veterinara koji je izdao pasoš. 

e) Podaci o promjeni vlasništva: 
1) datum promjene, 
2) veterinarska organizacija koja je unijela 

promjenu, 
3) ime veterinara koji je izvršio promjenu, 
4) podaci o novom vlasniku koji obuhvaćaju sve 

podatke iz tačke c) al. 1) do 7) ovog stava. 
f) Podaci o cijepljenju protiv bjesnila: 

1) datum cijepljenja 
2) broj cijepljenja, 
3) datum do kada vrijedi cijepljenje, 
4) komercijalni naziv cjepiva, 
5) proizvođač cjepiva, 
6) serijski broj cjepiva, 
7) rok trajanja cjepiva, 
8) broj i datum odobrenja za stavljanje u promet 

cjepiva izdane od strane nadležnog tijela, 
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9) izdavanje potvrde o cijepljenju za svako 
cijepljenje, 

10) trokratni pregled životinje. 
g) Podaci o odjavi životinje: 

1) datum odjave, 
2) razlog odjave (uginuće, eutanazija, trajni izvoz, 

krađa-gubitak), 
3) naziv veterinarske organizacije koja je izvršila 

odjavu, 
4) ime i prezime veterinara koji je izvršio odjavu. 

(3) Svi podaci o prethodno postavljenom mikročipu i 
cijepljenjima koja su izvršena prije stupanja na snagu ovoga 
Pravilnika moraju se prepisati u BP ako za to postoji 
mogućnost. U tom slučaju se za životinju izdaje i pasoš 
shodno članu 11. ovog Pravilnika. 

Član 10. 
(Sredstva za identifikaciju - mikročipovi) 

(1) Sredstvo za identifikaciju je mikročip koji je veterinarsko 
medicinsko sredstvo. 

(2) Mikročip mora posjedovati odobrenje za stavljanje u 
promet izdato od strane nadležnih tijela. 

(3) Mikročip mora biti upisan u jedinstven Registar 
veterinarsko medicinskih sredstava kojeg vodi Kancelarija. 

(4) Mikročipovi moraju da ispunjavaju sljedeće standarde: 
a) sistem mikročipova mora biti u skladu s BAS/ISO 

standardima 11784 i 11785. 
b) mikročip mora sadržavati jedinstveni 15-to cifreni kôd 

koji je sastavljen na sljedeći način: 
1) mjesta 1, 2 i 3: trocifreni kôd države – 070 za 

BiH u skladu s BAS/ISO standardom 3166, 
2) mjesta 4 i 5: kôd proizvođača (991 minus kôd 

proizvođača, koji je određen ICAR standardom), 
3) mjesta 6 do 15: jedinstveni (individualni) broj 

životinje. Struktura brojeva mikročipa sa opisom 
značenja istih je prikazana u tabeli u Prilogu II 
ovog Pravilnika. 

c) sistem označavanja koji se koristi u BiH mora 
osiguravati jedinstvenost i neponovljivost brojeva 
mikročipova. Proizvođač i distributer mikročipova 
odgovorni su za neponovljivost brojeva mikročipova 
tako što će se štampati i distribuirati samo serije sa 
odobrenim rasponom brojeva. Ukoliko se utvrdi da se 
brojevi mikročipova ponavljaju, čitava serija se 
povlači iz upotrebe i uništava o trošku distributera i/ili 
proizvođača mikročipova, 

d) u svaki mikročip mora biti ugrađen mehanizam koji 
onemogućava njegovu migraciju u potkožju životinje, 

e) mikročip mora biti neškodljiv za životinje i biti trajan, 
tako da prati životinju od označavanja do njene smrti 
ili uginuća, 

f) za aplikaciju mikročipa može se koristiti samo 
aplikator za jednokratnu upotrebu, 

g) uputstva o aplikaciji mikročipova i rukovanju čitačem 
mikročipova moraju biti na jednom od jezika koji su u 
službenoj upotrebi u BiH i jednom pismu, 

h) mikročip mora biti u sterilnom pakovanju sa vidno 
navedenim datumom isteka sterilizacije i ne smije se 
koristiti nakon isteka navedenog datuma, 

i) sterilno pakovanje svakog mikročipa mora imati 
najmanje pet samoljepljivih stikera sa upisanim 
brojem mikročipa od 15 cifara i sa odštampanim bar 
kodom koji odgovara broju mikročipa, a koji se može 
očitati bar kod čitačem, 

j) aplikacija mikročipa se vrši jednokratno subkutano, na 
lijevoj strani vrata, u srednjem dijelu, uz prethodnu 
provjeru postoji li već aplikovan mikročip na životinji, 

k) procedura i način vršenja postavljanja mikročipa bit 
će propisan naknadno posebnim propisom nadležnih 
tijela, 

l) u slučaju oštećenja, ili ako je mikročip nečitljiv, vrši 
se ponovno postavljanje mikročipa na životinju uz 
povezivanje sa starim brojem u BP. U ovakvim 
slučajevima se izdaje novi pasoš koji sadrži 
vjerodostojne podatke iz starog pasoša i podatke o 
novom mikročipu, a stari pasoš se proglašava 
nevažećim, 

m) očitavanje identifikacionog broja mikročipa obavlja se 
pomoću odgovarajućeg čitača mikročipa, koji mora 
zadovoljavati odredbe standarda BAS/ISO 11784 i 
11785, 

n) u slučaju da je životinja obilježena mikročipom koji 
nije u skladu s ovim Pravilnikom njegov vlasnik 
odnosno držalac dužan je da obezbijedi odgovarajući 
čitač mikročipova. 

Član 11. 
(Pasoš) 

(1) Pasoš je identifikacioni dokument koji prati životinju tokom 
čitavog njenog života, a izdaje se od strane veterinarske 
organizacije nakon izvršene identifikacije životinje 
mikročipom. 

(2) Svi pasoši su numerirani na način da se serijski broj ne 
može ponoviti. Serijske brojeve pasoša određuje 
Kancelarija. 

(3) Za životinje koje su već identifikovane nekim od 
mikročipova koji su bili u upotrebi u BiH do stupanja na 
snagu ovoga Pravilnika, izdavaće se pasoš sa brojem 
mikročipa koji je aplikovan životinji. U slučaju da su dvije 
ili više životinja identifikovane mikročipom s istim brojem, 
svaka sljedeća životinja će biti identifikovana u skladu s 
odredbama ovog Pravilnika na desnoj strani vrata, što će 
biti posebno navedeno u pasošu u dijelu koji se odnosi na 
lokaciju mikročipa. 

(4) Istovremeno s izdavanjem pasoša svi podaci se unose u BP 
shodno članu 9. ovog Pravilnika. 

(5) Podaci u pasošu se ispisuju čitko, štampanim slovima, 
neizbrisivom hemijskom olovkom plave boje. 

(6) Samo ispravan i u cijelosti popunjen pasoš, koji je u skladu 
s podacima upisanim u BP, smatra se važećim. 

(7) Životinja može imati samo jedan pasoš koji je izdan u 
skladu s ovim Pravilnikom. 

(8) U slučaju gubitka ili oštećenja pasoša, vlasnik je dužan da 
zatraži od veterinarske organizacije izdavanje novog pasoša 
u roku od sedam dana od saznanja, uz izjavu kako je do 
gubitka ili oštećenja došlo. U ovom slučaju izdaće se novi 
pasoš sa starim podacima, a ova promjena mora biti 
evdentirana u BP, gdje će se stari pasoš proglasiti 
nevažećim. 

(9) Kod krađe životinje, njene smrti ili trajnog izvoza životinje 
pasoš postaje nevažeći. Ove promjene vlasnik je dužan da 
prijavi u roku od sedam dana veterinarskoj organizaciji koja 
u BP odjavljuje pasoš i upisuje promjene. 

(10) Pasoš treba da bude potpisan od strane veterinara i ovjeren 
pečatom veterinarske organizacije, te potpisan od strane 
vlasnika. 

(11) U pasoš se upisuju sljedeći podaci: 
a) o vlasniku, 
b) o životinji, 
c) o identifikaciji, 
d) broj i datum tetovaže (za pse označene prije 3. jula 

2011. godine), 
e) o izdavanju pasoša (ovlaštenom veterinaru), 
f) o cijepljenju protiv bjesnila, 
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g) o serološkim ispitivanjima na bjesnilo i ponavljanja 
istog, 

h) o tretmanu protiv ehinokokoze, 
i) o drugim antiparazitskim tretmanima, 
j) o cijepljenju protiv drugih bolesti, 
k) o kliničkim pregledima, 
l) o legalizaciji, 
m) ostalo. 

(12) Kancelarija vrši štampu i distribuciju pasoša posredstvom 
Agencije na komercijalnoj osnovi ukoliko to nije drugačije 
propisano. Pasoš ima funkciju javne isprave i kao zvanični 
dokument potpada pod skupinu dokumenta koje izdaje 
Kancelarija i imaju određenu vrijednost (npr. certifikat). 
Falsifikovanje pasoša ili podataka u njima smatra se 
krivičnim djelom. 

(13) Kancelarija posredstvom Agencije vodi računa o količini 
zaduženih pasoša, prema njihovim serijskim brojevima, od 
strane veterinarskih organizacija. 

(14) Svi zaduženi pasoši od strane veterinarske organizacije 
moraju se iskoristiti i podaci u njima moraju se upisati u BP 
na način kako je to opisano u članu 9. stav (1) ovog 
Pravilnika. U protivnom, veterinarska organizacija će se 
materijalno teretiti za nerazdužene i nevraćene pasoše. 

(15) Troškove izdavanja pasoša u svim slučajevima snosi 
vlasnik ukoliko to nije drugačije propisano. 

(16) Izgled pasoša je propisan u Prilogu III koji je sastavni dio 
ovoga Pravilnika. 

Član 12. 
(Ulazak životinja u BiH) 

(1) Svi psi, mačke i pitome vretice koji ulaze na teritoriju BiH 
kao kućni ljubimci u nekomercijalne svrhe moraju biti 
cijepljeni protiv bjesnila, identifikovani mikročipom i 
praćeni odgovarajućom dokumentacijom u skladu s 
odredbama Pravilnika o uvjetima u pogledu zdravlja za 
nekomercijalni uvoz i provoz kućnih životinja ("Službeni 
glasnik BiH", br. 34/12 i 68/12). 

(2) U slučaju komercijalnog uvoza pasa, mačaka i pitomih 
vretica, pored odredbi navedenih u stavu (1) ovog člana, isti 
moraju biti praćeni odgovarajućom dokumentacijom u 
skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima uvoza i provoza 
živih životinja, sirovina, proizvoda i nusproizvoda 
životinjskog porijekla, veterinarskih lijekova i hrane za 
životinje u Bosnu i Hercegovinu ("Službeni glasnik BiH", 
broj 57/12). 

POGLAVLJE IV. PRILOZI I STUPANJE NA SNAGU 

Član 13. 
(Prilozi) 

Prilozi I, II i III sastavni su dio ovog Pravilnika. 

Član14. 
(Stupanje na snagu) 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivaće se od 
01. januara. 2018. godine. 

VM broj 291/16 
10. novembra 2016. godine 

Sarajevo 

Predsjedavajući 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, s. r.
 

Prilog I 

Evidencija o identifikaciji u pisanoj formi sadrži sljedeće 
podatke: 
(1) Podaci o životinji i njenoj identifikaciji: 

a) vrsti, 
b) rasi, 
c) spolu, 

d) imenu, 
e) boji dlake, 
f) osobenim znacima, 
g) datumu rođenja, 
h) o kastraciji, 
i) o agresivnosti psa / opasan pas (da/ne), 
j) identifikacioni broj mikročipa, 
k) datum aplikacije mikročipa, 
l) broj prethodnog mikročipa ukoliko je vršena zamjena, 
m) broj i datum tetovaže (za pse označene prije 3. jula 

2011. godine). 
(2) Podaci o veterinarskoj organizaciji i njenom veterinaru koji 

su izvršili poslove u skladu s ovim Pravilnikom: 
a) naziv i sjedište veterinarske organizacije, 
b) ime i prezime veterinara. 

(3) Podaci o vlasniku: 
a) ime, 
b) prezime, 
c) adresa, 
d) jedinstveni matični broj (JMB) ukoliko je u pitanju 

državljanin BiH, 
e) broj pasoša ukoliko je u pitanju državljanin strane 

države, 
f) jedinstveni identifikacioni broj (JIB) ukoliko je u 

pitanju pravno lice, 
g) broj telefona. 

(4) Podaci o pasošu: 
a) serijski broj pasoša, 
b) datum izdavanja pasoša. 

(5) Podaci o promjeni vlasništva: 
a) datum promjene, 
b) podatke o novom vlasniku koji obuhvataju sve 

podatke iz stava (3) ovog Priloga. 
(6) Podaci o cijepljenju protiv bjesnila: 

a) datum cijepljenja, 
b) datum do kada vrijedi cijepljenje, 
c) komercijalni naziv cjepiva, 
d) proizvođač cjepiva, 
e) serijski broj cjepiva, 
f) izdavanje potvrde o cijepljenju za svako cijepljenje, 
g) trokratni pregled životinje (uvjetno). 

(7) Podaci o odjavi životinje: 
a) datum odjave, 
b) razlog odjave (uginuće, eutanazija, trajni izvoz, krađa-

gubitak). 

Prilog II 

Struktura brojeva mikročipa: 

 
Prilog III 

Izgled pasoša 
Poglavlje A. Dodatni zahtjevi kojima mora udovoljavati 

pasoš iz Poglavlja B. ovoga Priloga 
(1) Oblik i dimenzije obrasca pasoša: 

a) oblik obrasca pasoša je jednoobrazan, 
b) dimenzije obrasca pasoša su 100×152 mm. 

(2) Korice obrasca pasoša: 
a) prednja i zadnja strana korica obrasca pasoša su plave 

boje (PANTONE® monohrom), 
b) prednja strana korica obrasca pasoša odštampana je sa 

grbom BiH u gornjoj četvrtini stranice, ispod slijedi 
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natpis "Bosna i Hercegovina", a ispod ovog natpisa 
slijedi natpis "Pasoš za kućne ljubimce", 

c) unatrašnje strane korica su bijele boje, 
d) podaci na koricama pasoša štampaju se na jeziku 

naroda BiH i engleskom jeziku i dva pisma, 
e) na prvoj stranici korica obrasca pasoša na dnu 

odštampan je serijski broj pasoša sa BAS/ISO kodom 
za BiH, iza kojeg slijedi jedinstveni broj koji se 
primjenjuje u čitavom dokumentu. 

(3) Redoslijed naslova, označavanje stranica i jezici pasoša: 
a) redoslijed naslova sadržaja obrasca pasoša ne smiju se 

mijenjati i isti su ispisani striktno u rimskim 
brojevima, 

b) stranice obrasca pasoša označavaju se na dnu svake 
stranice tako da se navodi ukupan broj stranica [ 1 od 
X (upisati ukupan broj stranica) ], 

c) na svim ostalim stranicama obrasca pasoša odštampan 
je serijski broj pasoša sa BAS/ISO kodom za BiH iza 

kojeg slijedi jedinstveni broj, koji se primjenjuje u 
čitavom dokumentu, 

d) veličina i oblik "polja" i broj stranica u obrascu pasoša 
su proizvoljni i nisu obavezujući. 

(4) Jezici: 
a) podaci u sadržaju pasoša su na jeziku naroda BiH i 

engleskom jeziku i dva pisma. 
(5) Sigurnosne zaštite: 

a) nakon upisa zahtijevanih informacija u dio III pasoša 
postavlja se samoljepljiva transparentna folija na ovu 
stranicu pasoša, 

b) tamo gdje se informacije u pasošu popunjavaju u vidu 
nanošenja samoljepljivih stikera na stranicu, isti se 
prekrivaju samoljepljivom transparentnom folijom u 
veličini koja onemogućava uništavanje okolnih 
natpisa nakon njenog uklanjanja. 

Poglavlje B. Obrazac pasoša za kućne ljubimce 
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Na temelju članka 16. stavak 3. Zakona o veterinarstvu u 

Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 34/02) i članka 
17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni 
glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 
24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ureda 
za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, na 80. sjednici održanoj 
10. studenog 2016. godine, donijelo je 

PRAVILNIK 
O IDENTIFICIRANJU I VOĐENJU EVIDENCIJE PASA, 

MAČAKA I PITOMIH VRETICA 
U BOSNI I HERCEGOVINI 

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
(Predmet) 

Pravilnikom o identificiranju i vođenju evidencije pasa, 
mačaka i pitomih vretica u Bosni i Hercegovini (u daljnjem 
tekstu: Pravilnik) propisuje se način identificiranja i vođenja 
evidencije pasa, mačaka i pitomih vretica, procedure 
identificiranja, sredstva za identificiranje, izgled dokumenata i 
sadržaj i struktura baze podataka na teritoriju Bosne i 
Hercegovine. 

Članak 2. 
(Značenje pojmova) 

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće 
značenje: 

a) "identificiranje i vođenja evidencije o psima, 
mačakama i pitomim vreticama (u daljnjem tekstu: 
IPM)" - podrazumijeva radnje, postupke i procedure 
za izvođenje poslova koji uključuje identificiranje, 
izdavanje putovnice i vođenje evidencija, 

b) "životinja" - svaka životinja koja pripada vrstama 
pasa, mačaka i pitomih vretica, 

c) "pitoma vretica" - lat. Mustela putorius furo, je 
životinjska vrsta koja se koristi kao kućni ljubimac čiji 
su sinonimi domaći tvor, bijeli tvor, afrički tvor, feret, 
američki tvor, pitomi tvor, domaći feret, pitomi feret, 

d) "putovnica"- identifikacijski dokument koji prati 
životinju od rođenja do uginuća, u koji se upisuju 
podaci o identifikaciji, životinji, vlasniku, 
preventivnom cijepljenju i drugom, 

e) "mikročip" - je elektronička identifikacijska oznaka, 
samoočitavajuća pasivna naprava s radiofrekvencijom 
koja udovoljava BAS/ISO 11784 standardu, koja 
primjenjuje HDX ili FDX-B tehnologiju i može se 
očitati s uređajem koji je kompatibilan s BAS/ISO 
11785 standardom, na minimalnoj udaljenosti od 12 
cm, 

f) "identificiranje" - postavljanje mikročipa na životinju 
radi njenog identificiranja sukladno dobrobiti 
životinja, 

g) "vlasnik" - svaka fizička ili pravna osoba koja je 
vlasnik životinje, 

h) "držalac" - svaka fizička ili pravna osoba koja je 
ovlaštena od strane vlasnika da vodi brigu o životinji, 
bilo da je to privremeno i/ili u transportu, 

i) "veterinarska organizacija" - registrirane veterinarske 
ambulante, stanice, bolnice i klinike ovlaštene od 
strane mjerodavnog tijela za obavljanje veterinarske 
djelatnosti, 

j) "veterinar" - diplomirani veterinar ili doktor 
veterinarske medicine sa veterinarskom licencom, 

k) "regionalna kancelarija za unos podataka (u daljnjem 
tekstu: KUP)" - osniva je, financira i upravlja njenim 

radom mjerodavno tijelo entiteta i Brčko Distrikta 
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu Brčko 
Distrikt BiH), 

l) "Agencija za označavanje životinja" - (u daljnjem 
tekstu: Agencija) je odjeljenje u sustavu Ureda za 
veterinarstvo Bosne i Hercegovine zaduženo kao 
tehnička služba za provođenje i funkcioniranje IPM u 
BiH i vođenje i funkcionalno održavanje baze 
podataka, 

m) "baza podataka (u daljnjem tekstu: BP)" - elektronička 
evidencija sa skupom podataka o IPM koju vodi i 
održava Agencija, 

n) "Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine" - (u 
daljnjem tekstu: Ured) upravna organizacija u sustavu 
Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa 
Bosne i Hercegovine, mjerodavna za provođenje 
dijela odredbi ovoga Pravilnika, putem Agencije, 

o) "mjerodavna tijela" - Ministarstvo poljoprivrede, 
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, 
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i 
šumarstva i Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i 
vodoprivredu Vlade Brčko Distrikta BiH, 

p) "dobavljači" - uvoznici sredstava za identificiranje, 
pravne osobe koje imaju rješenje mjerodavnih tijela za 
obavljanje te djelatnosti. 

Članak 3. 
(Identificiranje pasa, mačaka i pitomih vretica) 

(1) Svi psi koji se nalaze na teritoriji Bosne i Hercegovine (u 
daljnjem tekstu: BiH) moraju biti identificirani i 
evidentirani u skladu s ovim Pravilniku i uneseni u BP. Sve 
mačke i pitome vretice koje se nalaze na teritoriju BiH 
mogu se identificirati i evidentirati na zahtjev vlasnika ili 
držaoca, sukladno odredbama ovog Pravilnika. 

(2) Svi psi podliježu identificiranju postavljanjem mikročipa u 
roku od sedam dana od dana prvog sticanja vlasništva na 
osnovu Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja ("Službeni 
glasnik BiH", broj 25/09), dok je identificiranje za životinje 
koje ne mijenjaju vlasnika obvezno nakon navršena tri 
mjeseca starosti, a najkasnije prilikom prvog cijepljenja 
protiv bjesnila. Nije moguće sprovesti bilo kakvu 
veterinarsku intervenciju ukoliko pas nije prethodno 
identificiran mikročipom. 

(3) Za sve životinje navedene u st. (1) i (2) ovoga članka koje 
su identificirane prije stupanja na snagu ovog Pravilnika 
izdat će se putovnica shodno odredbama članka 12. ovog 
Pravilnika i podaci će se upisati u BP. 

(4) Funkcioniranje IPM je osigurano na sljedeći način: 
a) identificiranje životinja, sukladno ovom Pravilniku 

obavljaju ovlaštene veterinarske organizacije kojima 
je, ako je to bliže propisano posebnim propisima 
mjerodavnih tijela, odobreno vršenje veterinarskih 
poslova i preventivnih mjera u veterinarstvu, 

b) mjerodavna tijela redovito dostavljaju spiskove 
ovlaštenih veterinarskih organizacija za IPM Uredu, 
odnosno Agenciji, 

c) Agencija vodi, administrira i održava funkcionalnom 
bazu podataka, 

d) omogućen je pristup i korištenje podataka u BP svim 
mjerodavnim tijelima, inspekcijskim organima, 
ovlaštenim veterinarskim organizacijama, te drugim 
zainteresiranim stranama po potrebi i sukladno 
Zakonu o zaštiti ličnih podataka Bosne i Hercegovine 
("Službeni glasnik BiH", br. 49/06 i 6/11). 
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POGLAVLJE II. ODGOVORNOST UČESNIKA U IPM 

Članak 4. 
(Odgovornosti i obveze Ureda i Agencije) 

(1) Ured će garantirati posredstvom Agencije pravilno i 
neprekidno funkcioniranje IPM na način da će osigurati 
informacijski modul za IPM u okviru postojećeg 
informacijskog sustava. 

(2) Ured je dužan da: 
a) vodi registar uvoznika i proizvođača mikročipova, 
b) vodi jedinstven registar o odobrenju za stavljenje u 

promet mikročipova kao veterinarsko medicinskih 
sredstava (u daljnjem tekstu: Registar VM sredstava), 

c) prijavi modele mikročipova, dokumente i način 
identifikacije životinja koji se koristi u BiH, 
Europskoj komisiji i drugim relevantnim 
mjerodavnim tijelima, 

d) dodjeljuje raspone brojeva mikročipova dobavljaču 
prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za 
uvoz mikročipova na traženu količinu kako bi se 
izbjeglo dupliranje brojeva, 

e) dodjeljuje raspone brojeva dobavljaču prilikom 
podnošenja zahtjeva za izradu mikročipova u slučaju 
da se isti proizvode i koriste u BiH, 

f) vrši i druge poslove u cilju osiguranja uvjeta za 
nesmetano funkcioniranje ovoga Pravilnika. 

(3) Agencija je obvezna da: 
a) pruža tehničku i stručnu pomoć Uredu, mjerodavnim 

tijelima, mjerodavnim inspekcijskim organima, KUP-
u, veterinarskim organizacijama u okviru IPM. 

b) osigurava putovnice i evidenciju o identificiranju u 
pisanoj formi sukladno ovom Pravilniku, 

c) prima, čuva, ažurira, upravlja, održava i vodi računa o 
sigurnosti i zaštiti podataka u BP shodno Zakonu o 
zaštiti ličnih podataka BiH. 

d) kontrolira unos u BP evidenciju o identificiranju, u 
pisanoj formi dobivenu od veterinarske organizacije 
posredno putem KUP-a, ukoliko se evidencija vodi 
indirektno putem pisane forme, i kontrolira unos 
podataka u BP putem izravnog korištenja 
informacijskog sustava. U slučaju da je evidencija o 
identificiranju u pisanoj formi nepotpuna ili netočna, 
vraća se veterinarskoj organizaciji uz zahtjev za 
ispravku greške, 

e) organizuje stručnu obuku za obavljanje poslova 
identificiranja i vođenje evidencije posredno putem 
pisane forme ili neposredno putem korištenja 
informacijskog sustava i za to izdaje odgovarajući 
dokument (certifikat) i o tome vodi posebnu 
evidenciju. 

Članak 5. 
(Odgovornosti i obveze dobavljača mikročipova) 

(1) Nabavku mikročipova vrši dobavljač kao pravna osoba koja 
ima rješenje mjerodavnog tijela za obavljanje djelatnosti 
prometa i distribucije veterinarskih lijekova i veterinarsko 
medicinskih sredstava u vremenskom razdoblju koje je 
definirano u rješenju o radu koje je izdano od strane 
mjerodavnog tijela. 

(2) Dobavljač vrši distribuciju mikročipova samo veterinarskim 
organizacijama koje vrše identificiranje. 

(3) Dobavljač je dužan da se registrira u Uredu shodno važećoj 
proceduri registriranja uvoznika lijekova (jednokratno 
registriranje), ukoliko to prethodno nije urađeno. 

(4) Dobavljač je dužan da registrira u Kancelariji i proizvođača 
mikročipova shodno važećoj proceduri registriranja 

proizvođača veterinarskih lijekova i veterinarsko 
medicinskih sredstava (jednokratno registriranje). 

(5) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za uvoz 
mikročipova Ured će odrediti raspon brojeva uvozniku za 
taj uvoz. Ukoliko se uvoz ne realizira ili se djelimično 
realizira, dobavljač je obvezan prijaviti Agenciji putem 
informacijskog sustava kako bi se raspon brojeva 
mikročipova mogao dodijeliti drugom uvozniku. Ured će 
rješenjem odrediti i raspon brojeva mikročipova i u slučaju 
da se oni proizvode i koriste u BiH. 

(6) Dobavljač je obvezan zahtijevati od proizvođača da mu se 
proizvedu i isporuče mikročipovi čiji rasponi brojeva su 
određeni rješenjem Ureda. Proizvođač mikročipova je 
dužan ispunjavati standarde proizvodnje koji su propisani 
za proizvodnju mikročipova. 

(7) Dobavljač pristupa BP putem informacijskog sustava i 
računalne mreže uz identifikaciju pripadujućim korisničkim 
imenom i lozinkom i ažurno vodi svoju evidenciju kao dio 
integralne BP. Evidencija se sastoji iz sljedećih podataka: 
a) o dobavljaču, što podrazumijeva naziv tvrtke, adresu, 

porezni identifikcijski broj (u daljnjem tekstu: PIB) i 
jedinstveni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: 
JIB), odgovornu osobu i autorizovanu osobu za unos 
podataka s njihovim osobnim podacima, 

b) o proizvođaču mikročipova, 
c) o količini nabavljenih mikročipova, 
d) o rasponu jedinstvenih brojeva mikročipova, 
e) o količini i rasponu jedinstvenih brojeva mikročipova 

koji su predani veterinarskim organizacijama na 
uporabu, 

f) o nazivu veterinarske organizacije kojoj su predani 
mikročipovi, 

g) o datumu predavanja mikročipova veterinarskoj 
organizaciji, 

h) o roku trajanja steriliziranja mikročipova. 
(8) Ured, mjerodavna tijela i mjerodavna veterinarska 

inspekcija putem BP vrši kontrolu vođenja evidencije 
dobavljača iz stavka (7) ovog članka. Ured može odbaciti 
novi zahtjev za uvozom dobavljača ukoliko isti neažurno 
vodi evidenciju, sve dok dobavljač ne izvrši ažuriranje 
podataka. 

Članak 6. 
(Odgovornosti i obveze veterinarske organizacije) 

(1) Veterinarska organizacija je dužna da vrši unos svih 
predviđenih podataka u BP na jedan od sljedeća dva načina: 
a) indirektno putem popunjavanja odgovarajuće 

evidencije o identificiranju u pisanoj formi i slanja iste 
u KUP na unos, 

b) izravno putem informacijskog sustava i računalne 
mreže uz identificiranje pripadujućim korisničkim 
imenom i lozinkom. 

(2) Evidencija o identificiranju u pisanoj formi iz stavka (1) 
točka a) ovoga članka se vodi u najmanje tri primjerka, od 
kojih se prvi i drugi primjerak šalju u KUP na unos u BP do 
15-og dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. Prvi 
primjerak evidencije zadržava KUP, a drugi primjerak se 
proslijeđuje u Agenciju nakon unosa u BP. Treći primjerak 
se zadržava i čuva u veterinarskoj organizaciji najmanje pet 
godina. Evidencija o identificiranju u pisanoj formi 
propisana je u Prilogu I ovog Pravilnika. 

(3) Veterinarska organizacija popunjava i izdaje putovnicu 
kako je definirano u članku 11. ovoga Pravilnika. 

(4) Poslove IPM u veterinarskoj organizaciji (identificiranje, 
unos podataka u BP i izdavanje putovnice vlasniku ili 
držaocu životinje) može da vrši samo veterinar. 
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(5) Sve veterinarske organizacije koje vrše poslove IPM 
moraju posjedovati čitač mikročipova opisan u članku 10. 
stavak (4) točka (m) ovog Pravilnika. 

(6) Veterinarska organizacija je dužna unijeti u BP sve podatke 
o prethodno postavljenom mikročipu i cijepljenjima koja su 
izvršena prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, ako za to 
postoji mogućnost. 

Članak 7. 
(Odgovornost i obveze vlasnika i držaoca) 

(1) Za pravovremeno identificiranje životinja odgovoran je 
vlasnik životinja. 

(2) Vlasnik životinja dužan je da: 
a) prijavi životinju za identificiranje u vremenskom 

razdoblju navedenom u članku 3. stavak (2) ovog 
Pravilnika i odgovoran je za točnost podataka koji se 
upisuju u BP i putovnicu, 

b) prijavi životinju koja je mikročipovana nekim drugim 
mikročipom radi njenog uvođenja u BP i izdavanja 
putovnice najkasnije u roku od šest mjeseci od dana 
stupanja na snagu ovog Pravilnika ili prilikom 
sljedećeg redovnog cijepljenja protiv bjesnoće, 

c) u slučaju krađe životinje, njene smrti ili izvoza prijavi 
promjenu u roku od sedam dana veterinarskoj 
organizaciji, 

d) u slučaju gubitka ili oštećenja putovnice zatraži od 
veterinarske organizacije izdavanje nove putovnice u 
roku od sedam dana od saznanja, uz izjavu kako je do 
gubitka ili oštećenja došlo. 

(3) Vlasnik ili držalac životinja koji vrše prevoz odnosno 
kretanje životinja na teritoriju BiH dužan je: 
a) prevoziti samo obilježene životinje, 
b) obezbijediti da životinju prilikom kretanja prati njena 

putovnica sukladno ovom Pravilniku, 
c) radi provođenja poslova veterinarske kontrole 

omogućiti uvid u putovnicu, certifikat o izvozu 
ukoliko se životinja izvozi izvan BiH, te pokazati 
životinje i omogućiti osobi koja provodi kontrolu da 
izvrši očitavanje mikročipa na životinji kako bi se 
izvršilo identificiranje, 

d) osigurati dobrobit životinja tokom cijelog puta, u 
skladu sa Zakonom o veterinarstvu BiH ("Službeni 
glasnik BiH" broj 34/02) i Zakonom o zaštiti i 
dobrobiti životinja ("Službeni glasnik BiH", broj 
25/09). 

(4) Novi vlasnik je obvezan da prijavi promjenu vlasništva 
najbližoj veterinarskoj organizaciji zbog evidentiranja 
promjene u BP u roku od sedam dana od nastanka 
promjene. 

(5) Troškove identificiranja i izdavanja putovnice snosi vlasnik, 
ukoliko to nije drugačije propisano od strane Ureda ili 
mjerodavnog tijela. 

POGLAVLJE III. POSLOVI IPM 

Članak 8. 
(Elementi IPM) 

IPM se sastoji od sljedećih elemenata: 
a) BP, 
b) sredstava za identificiranje - mikročipovi i 
c) putovnice. 

Članak 9. 
(Baza podataka - BP) 

(1) Za potrebe poslova IPM Agencija vodi i održava funkcio-
nalnom BP. 

(2) BP se vodi u elektroničkoj formi u obliku modula 
postojećeg informacijskog sustava Agencije i sastoji se od 
sljedećih elemenata: 

a) Podaci o životinji i njenom identificiranju: 
1) vrsta, 
2) rasa, 
3) spol, 
4) ime, 
5) boja dlake, 
6) osobeni znaci, 
7) datum rođenja, 
8) o kastraciji, 
9) o agresivnosti psa / opasan pas (da/ne), 
10) identifikacijski broj mikročipa, 
11) datum aplikacije mikročipa, 
12) veterinarska organizaciju koja je izvršila 

aplikaciju mikročipa, 
13) ime i prezime veterinara koji je izvršio 

aplikaciju mikročipa, 
14) broj prethodnog mikročipa ukoliko je vršena 

zamjena, 
15) broj i datum tetovaže (za pse označene prije 03. 

srpnja 2011. godine) 
b) Podaci o mikročipu: 

1) podatke o uvozniku mikročipova, 
2) identifikacijske brojeve mikročipova koji su 

uvezeni (raspon), 
3) naziv proizvođača mikročipova, 
4) serija mikročipova, 
5) rok valjanosti mikročipova, 
6) datum uvoza mikročipova, 
7) broj i datum odobrenja za stavljanje u promet 

mikročipa izdanog od strane mjerodavnog tijela. 
c) Podaci o vlasniku: 

(1) ime, 
(2) prezime, 
(3) adresa, 
(4) JMB ukoliko je u pitanju državljanin BiH, 
(5) broj putovnice ukoliko je u pitanju državljanin strane 

države, 
(6) JIB ukoliko je u pitanju pravna osoba, 
(7) broj telefona. 

d) Podaci o putovnici: 
1) serijski broj putovnice, 
2) datum izdavanja putovnice, 
3) broj prethodne putovnice kada se izdaje nova, 
4) veterinarsku organizaciju koja je izdala 

putovnicu, 
5) ime veterinara koji je izdao putovnicu. 

e) Podaci o promjeni vlasništva: 
1) datum promjene, 
2) veterinarska organizacija koja je unijela 

promjenu, 
3) ime veterinara koji je izvršio promjenu, 
4) podaci o novom vlasniku koji obuhvaćaju sve 

podatke iz točke c) al. 1) do 7) ovog stavka. 
f) Podaci o cijepljenju protiv bjesnoće: 

1) datum cijepljenja 
2) broj cijepljenja, 
3) datum do kada vrijedi cijepljenje, 
4) komercijalni naziv cjepiva, 
5) proizvođač cjepiva, 
6) serijski broj cjepiva, 
7) rok trajanja cjepiva, 
8) broj i datum odobrenja za stavljanje u promet 

cjepiva izdane od strane mjerodavnog tijela, 
9) izdavanje potvrde o cijepljenju za svako 

cijepljenje, 
10) trokratni pregled životinje. 
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g) Podaci o odjavi životinje: 
1) datum odjave, 
2) razlog odjave (uginuće, eutanazija, trajni izvoz, 

krađa-gubitak), 
3) naziv veterinarske organizacije koja je izvršila 

odjavu, 
4) ime i prezime veterinara koji je izvršio odjavu. 

(3) Svi podaci o prethodno postavljenom mikročipu i 
cijepljenjima koji su izvršeni prije stupanja na snagu ovoga 
Pravilnika moraju se prepisati u BP ako postoji za to 
mogućnost. U tom slučaju se za životinju izdaje i putovnica 
shodno članku 11. ovog Pravilnika. 

Članak 10. 
(Sredstva za identifikaciju-mikročipovi) 

(1) Sredstvo za identificiranje je mikročip koji je veterinarsko 
medicinsko sredstvo. 

(2) Mikročip mora posjedovati odobrenje za stavljenje u 
promet izdato od strane mjerodavnih tijela. 

(3) Mikročip mora biti upisan u jedinstven Registar 
veterinarsko medicinskih sredstava kojeg vodi Ured. 

(4) Mikročipovi moraju da ispunjavaju sljedeće standarde: 
a) sistem mikročipova mora biti u skladu s BAS/ISO 

standardima 11784 i 11785. 
b) mikročip mora sadržavati jedinstveni 15-to cifreni kôd 

koji je sastavljen na sljedeći način: 
1) mjesta 1, 2 i 3: trocifreni kôd države – 070 za 

BiH u skladu s BAS/ISO standardom 3166, 
2) mjesta 4 i 5: kôd proizvođača (991 minus kôd 

proizvođača, koji je određen ICAR standardom), 
3) mjesta 6 do 15: jedinstveni (individualni) broj 

životinje. Struktura brojeva mikročipa sa opisom 
značenja istih je prikazana u tablici u Prilogu II 
ovog Pravilnika. 

c) sistem označavanja koji se koristi u BiH mora 
osiguravati jedinstvenost i neponovljivost brojeva 
mikročipova. Proizvođač i distributer mikročipova 
odgovorni su za neponovljivost brojeva mikročipova 
tako što će se štampati i distribuirati samo serije sa 
odobrenim rasponom brojeva. Ukoliko se utvrdi da se 
brojevi mikročipova ponavaljaju, čitava serija se 
povlači iz uporabe i uništava o trošku distributera i/ili 
proizvođača mikročipova, 

d) u svaki mikročip mora biti ugrađen mehanizam koji 
onemogućava njegovu migraciju u potkožju životinje, 

e) mikročip mora biti neškodljiv za životinje i biti trajan, 
tako da prati životinju od označavanja do njene smrti 
ili uginuća, 

f) za aplikaciju mikročipa može se koristiti samo 
aplikator za jednokratnu uporabu, 

g) uputstva o aplikaciji mikročipova i rukovanju čitačem 
mikročipova moraju biti na jednom od jezika koji su u 
službenoj uporabi u BiH i jednom pismu, 

h) mikročip mora biti u sterilnom pakovanju sa vidno 
navedenim datumom isteka sterilizacije i ne smije se 
koristiti nakon isteka navedenog datuma, 

i) sterilno pakovanje svakog mikročipa mora imati 
najmanje pet samoljepljivih stikera sa upisanim 
brojem mikročipa od 15 cifara i sa odštampanim bar 
kodom koji odgovara broju mikročipa, a koji se može 
očitati bar kod čitačem, 

j) aplikacija mikročipa se vrši jednokratno subkutano, na 
lijevoj strani vrata, u srednjem dijelu, uz prethodnu 
provjeru postoji li već aplikovan mikročip na životinji, 

k) procedura i način vršenja postavljanja mikročipa biće 
propisan naknadno posebnim propisom mjerodavnih 
tijela, 

l) u slučaju oštećenja, ili ako je mikročip nečitljiv, vrši 
se ponovno postavljanje mikročipa na životinju uz 
povezivanje sa starim brojem u BP. U ovakvim 
slučajevima se izdaje nova putovnica koja sadrži 
vjerodostojne podatke iz stare putovnice i podatke o 
novom mikročipu, a stara putovnica se proglašava 
nevažećom, 

m) očitavanje identifikacijskog broja mikročipa obavlja 
se pomoću odgovarajućeg čitača mikročipa, koji mora 
zadovoljavati odredbe standarda BAS/ISO 11784 i 
11785, 

n) u slučaju da je životinja obilježena mikročipom koji 
nije u skladu s ovim Pravilnikom njegov vlasnik 
odnosno držalac dužan je da obezbjedi odgovarajući 
čitač mikročipova. 

Članak 11. 
(Putovnica) 

(1) Putovnica je identifikacijski dokument koji prati životinju 
tokom čitavog njenog života, a izdaje se od strane 
veterinarske organizacije nakon izvršenog identificiranja 
životinje mikročipom. 

(2) Sve putovnice su numerirane na način da se serijski broj ne 
može ponoviti. Serijske brojeve putovnica određuje Ured. 

(3) Za životinje koje su već identificirane nekim od 
mikročipova koji su bili u uporabi u BiH do stupanja na 
snagu ovoga Pravilnika, izdavaće se putovnica sa brojem 
mikročipa koji je aplikovan životinji. U slučaju da su dvije 
ili više životinja identificirane mikročipom s istim brojem, 
svaka sljedeća životinja će biti identificirana sukladno 
odredbama ovog Pravilnika na desnoj strani vrata, što će 
biti posebno navedeno u putovnici u dijelu koji se odnosi na 
lokacij mikročipa. 

(4) Istovremeno s izdavanjem putovnice svi podaci se unose u 
BP shodno članku 9. ovog Pravilnika. 

(5) Podaci u putovnici se ispisuju čitko, štampanim slovima, 
neizbrisivom hemijskom olovkom plave boje. 

(6) Samo ispravna i u cjelosti popunjena putovnica, koja je 
sukladna podacima upisanim u BP, smatra se važećom. 

(7) Životinja može imati samo jednu putovnicu koji je izdana 
sukladno ovom Pravilniku. 

(8) U slučaju gubitka ili oštećenja putovnice, vlasnik je dužan 
da zatraži od veterinarske organizacije izdavanje nove 
putovnice u roku od sedam dana od saznanja, uz izjavu 
kako je do gubitka ili oštećenja došlo. U ovom slučaju 
izdaće se nova putovnica sa starim podacima, a ova 
promjena mora biti evdentirana u BP, gdje će se stara 
putovnica proglasiti nevažećom. 

(9) Kod krađe životinje, njene smrti ili trajnog izvoza životinje 
putovnica postaje nevažeća. Ove promjene vlasnik je dužan 
da prijavi u roku od sedam dana veterinarskoj organizaciji 
koja u BP odjavljuje putovnicu i upisuje promjene. 

(10) Putovnica treba da bude potpisana od strane veterinara i 
ovjerena pečatom veterinarske organizacije, te potpisana od 
strane vlasnika. 

(11) U putovnicu se upisuju sljedeći podaci: 
a) o vlasniku, 
b) o životinji, 
c) o identificiranju, 
d) broju i datumu tetovaže (za pse označene prije 3. 

srpnja 2011. godine), 
e) o izdavanju putovnice (ovlaštenom veterinaru), 
f) o cijepljenju protiv bjesnoće, 
g) o serološkim ispitivanjima na bjesnoću i ponavljanja 

istog, 
h) o tretmanu protiv ehinokokoze, 
i) o drugim antiparazitskim tretmanima, 
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j) o cijepljenju protiv drugih bolesti, 
k) o kliničkim pregledima, 
l) o legalizaciji, 
m) ostalo. 

(12) Ured vrši štampu i distribuciju putovnica posredstvom 
Agencije na komercijalnoj osnovi ukoliko to nije drugačije 
propisano. Putovnica ima funkciju javne isprave i kao 
zvanični dokument potpada pod skupinu dokumenta koje 
izdaje Ured i imaju određenu vrijednost (npr. certifikat). 
Falsifikovanje putovnica ili podataka u njima smatra se 
krivičnim djelom. 

(13) Ured posredstvom Agencije vodi računa o količini 
zaduženih putovnica, prema njihovim serijskim brojevima, 
od strane veterinarskih organizacija. 

(14) Sve zadužene putovnice od strane veterinarske organizacije 
moraju se iskoristiti i podaci u njima moraju se upisati u BP 
na način kako je to opisano u članku 9. stavak (1) ovog 
Pravilnika. U protivnom, veterinarska organizacija će se 
materijalno teretiti za nerazdužene i nevraćene putovnice. 

(15) Troškove izdavanja putovnica u svim slučajevima snosi 
vlasnik ukoliko to nije drugačije propisano. 

(16) Izgled putovnice je propisan u Prilogu III koji je sastavni 
dio ovoga Pravilnika. 

Članak 12. 
(Ulazak životinja u BiH) 

(1) Svi psi, mačke i pitome vretice koji ulaze na teritorij BiH 
kao kućni ljubimci u nekomercijalne svrhe moraju biti 
cijepljeni protiv bjesnoće, identificirani mikročipom i 
praćeni odgovarajućom dokumentacijom sukladno 
odredbama Pravilnika o uvjetima u pogledu zdravlja za 
nekomercijalni uvoz i provoz kućnih životinja ("Službeni 
glasnik BiH", br. 34/12 i 68/12). 

(2) U slučaju komercijalnog uvoza pasa, mačaka i pitomih 
vretica, pored odredbi navedenih u stavku (1) ovog članka, 
isti moraju biti praćeni odgovarajućom dokumentacijom 
sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima uvoza i provoza 
živih životinja, sirovina, proizvoda i nusproizvoda 
životinjskog podrijetla, veterinarskih lijekova i hrane za 
životinje u Bosnu i Hercegovinu ("Službeni glasnik BiH", 
broj 57/12). 

POGLAVLJE IV. PRILOZI I STUPANJE NA SNAGU 

Članak 13. 
(Prilozi) 

Prilozi I, II i III sastavni su dio ovog Pravilnika. 

Članak 14. 
(Stupanje na snagu) 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivaće se od 
01. siječnja. 2018. godine. 

VM broj 291/16 
10. studenog 2016. godine 

Sarajevo 

Predsjedatelj 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, v. r.
 

Prilog I 

Evidencija o identifikaciji u pisanoj formi sadrži sljedeće 
podatke: 
(1) Podaci o životinji i njenom identificiranju: 

a) vrsti, 
b) rasi, 
c) spolu, 
d) imenu, 
e) boji dlake, 
f) osobenim znacima, 
g) datumu rođenja, 

h) o kastraciji, 
i) o agresivnosti psa / opasan pas (da/ne), 
j) identifikacijski broj mikročipa, 
k) datum aplikacije mikročipa, 
l) broj prethodnog mikročipa ukoliko je vršena zamjena, 
m) broj i datum tetovaže (za pse označene prije 3. srpnja 

2011. godine). 
(2) Podaci o veterinarskoj organizaciji i njenom veterinaru koji 

su izvršili poslove u skladu s ovim Pravilnikom: 
a) naziv i sjedište veterinarske organizacije, 
b) ime i prezime veterinara. 

(3) Podaci o vlasniku: 
a) ime, 
b) prezime, 
c) adresa, 
d) jedinstveni matični broj (JMB) ukoliko je u pitanju 

državljanin BiH, 
e) broj putovnice ukoliko je u pitanju državljanin strane 

države, 
f) jedinstveni identifikcijski broj (JIB) ukoliko je u 

pitanju pravno lice, 
g) broj telefona. 

(4) Podaci o putovnici: 
a) serijski broj putovnice, 
b) datum izdavanja putovnice. 

(5) Podaci o promjeni vlasništva: 
a) datum promjene, 
b) podaci o novom vlasniku koji obuhvataju sve podatke 

iz stavka (3) ovog Priloga. 
(6) Podaci o cijepljenju protiv bjesnoće: 

a) datum cijepljenja, 
b) datum do kada vrijedi cijepljenje, 
c) komercijalni naziv cjepiva, 
d) proizvođač cjepiva, 
e) serijski broj cjepiva, 
f) izdavanje potvrde o cijepljenju za svako cijepljenje, 
g) trokratni pregled životinje (uvjetno). 

(7) Podaci o odjavi životinje: 
a) datum odjave, 
b) razlog odjave (uginuće, eutanazija, trajni izvoz, krađa-

gubitak). 

Prilog II 

Struktura brojeva mikročipa: 

 
Prilog III 

Izgled putovnice 
Poglavlje A. Dodatni zahtjevi kojima mora udovoljavati 

putovnica iz Poglavlja B. ovoga Priloga 
(1) Oblik i dimenzije obrasca putovnice: 

a) oblik obrasca putovnice je jednoobrazan, 
b) dimenzije obrasca putovnice su 100×152 mm. 

(2) Korice obrasca putovnice: 
a) prednja i zadnja strana korica obrasca putovnice su 

plave boje (PANTONE® monohrom), 
b) prednja strana korica obrasca putovnice odštampana 

je sa grbom BiH u gornjoj četvrtini stranice, ispod 
slijedi natpis "Bosna i Hercegovina", a ispod ovog 
natpisa slijedi natpis "Putovnica za kućne ljubimce", 

c) unatrašnje strane korica su bijele boje, 
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d) podaci na koricama putovnice štampaju se na jeziku 
naroda BiH i engleskom jeziku i dva pisma, 

e) na prvoj stranici korica obrasca putovnice na dnu 
odštampan je serijski broj putovnice sa BAS/ISO 
kodom za BiH, iza kojeg slijedi jedinstveni broj koji 
se primjenjuje u čitavom dokumentu. 

(3) Redoslijed naslova, označavanje stranica i jezici putovnice: 
a) redoslijed naslova sadržaja obrasca putovnice ne 

smiju se mijenjati i isti su ispisani striktno u rimskim 
brojevima, 

b) stranice obrasca putovnice označavaju se na dnu 
svake stranice tako da se navodi ukupan broj stranica [ 
1 od X (upisati ukupan broj stranica) ], 

c) na svim ostalim stranicama obrasca putovnice 
odštampan je serijski broj putovnice sa BAS/ISO 
kodom za BiH iza kojeg slijedi jedinstveni broj, koji 
se primjenjuje u čitavom dokumentu, 

d) veličina i oblik "polja" i broj stranica u obrascu 
putovnice su proizvoljni i nisu obavezujući. 

(4) Jezici: 
a) podaci u sadržaju putovnice su na jeziku naroda BiH i 

engleskom jeziku i dva pisma. 
(5) Sigurnosne zaštite: 

a) nakon upisa zahtijevanih informacija u dio III 
putovnice postavlja se samoljepljiva transparentna 
folija na ovu stranicu putovnice, 

b) tamo gdje se informacije u putovnici popunjavaju u 
vidu nanošenja samoljepljivih stikera na stranicu, isti 
se prekrivaju samoljepljivom transparentnom folijom 
u veličini koja onemogućava uništavanje okolnih 
natpisa nakon njenog uklanjanja. 

Poglavlje B. Obrazac putovnice za kućne ljubimce 
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ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА 
ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ - ДЕРК 

1390 
На основу чл. 4.2 и 4.8. Закона о преносу, регулатору и 

оператору система електричне енергије у Босни и 
Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 7/02, 13/03, 
76/09 и 1/11) и члана 33. Методологије за израду тарифа за 
услуге дистрибуције електричне енергије у Брчко Дистрикту 
Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 89/11 и 
90/14), рјешавајући по захтјеву Јавног предузећа за 
комуналне дјелатности "Комунално Брчко" д.о.о., Брчко, 
број 03-02088/16 од 10. маја 2016. године, на сједници 
Државне регулаторне комисије за електричну енергију, 
одржаној 22. децембра 2016. године, донијета је 

ОДЛУКА 
О ТАРИФАМА ЗА УСЛУГЕ ДИСТРИБУЦИЈЕ 

ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1. 
(Предмет) 

Овом одлуком утврђују се тарифе, односно цијене 
дистрибуције електричне енергије изражене кроз тарифне 
ставове, који служе за обрачун и наплату услуга 
дистрибуције електричне енергије од купаца електричне 
енергије у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине. 

Члан 2. 
(Потребни годишњи приход) 

Јавном предузећу Комунално Брчко д.о.о. Брчко за 
дјелатност дистрибуције електричне енергије одређује се 
потребни годишњи приход у износу од 12.613.908,10 КМ. 

 

Члан 3. 
(Тарифни ставови) 

Тарифни ставови за услуге дистрибуције електричне енергије за купце у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине су 
сљедећи: 

Опис 
Тарифни ставови за услуге дистрибуције електричне енергије* 

Обрачунска снага Активна електрична енергија 
Прекомјерно преузета реактивна 

електрична енергија 
Категорије потрошње и групе 

купаца 
Јединица мјере КМ/kW/мјесец фенинга/kWh фенинга/kvarh 

Сезона ВС 
(зима) 

НС 
(љето) 

ВС 
(зима) 

НС 
(љето) 

ВС 
(зима) 

НС 
(љето) Назив категорије Назив групе Доба дана 

35 kV   
ВТ 

2,69 
0,73 

2,40 
МТ 0,37 

10 kV   
ВТ 

6,81 
1,57 

3,02 
МТ 0,78 

0,4 kV - јавна расвјета   СТ   6,16   

0,4 kV - остала 
потрошња 

1 ТГ 
ВТ 

11,50 
2,22 

4,19 
МТ 1,11 

2 ТГ СТ 
3,41 2,62 

4,95 3,81     

3 ТГ 
ВТ 5,64 4,34 

4,30 3,31 
МТ 2,82 2,17 

0,4 kV - домаћинства 
1 ТГ СТ 

1,95 1,50 
4,40 3,39     

2 ТГ 
ВТ 4,97 3,83     
МТ 2,49 1,91     

*Тарифни ставови не садрже износ пореза на додату вриједност. 

Члан 4. 
(Обрачунска снага) 

Обрачунска снага износи 5 kW за тарифне групе купаца 
из категорија потрошње на 0,4 кВ код којих се обрачунска 
снага не утврђује мјерењем (2. и 3. тарифна група из 
категорије остала потрошња, 1. и 2. тарифна група из 
категорије домаћинства). 

Члан 5. 
(Тарифни ставови према сезонама и добу дана) 

(1) Тарифни ставови за активну енергију примјењују се 
према сезони, и то: 
a) у вишој сезони (ВС) од 1. октобра до 31. марта, 
b) у нижој сезони (НС) од 1. априла до 30. септембра. 

(2) Тарифни ставови за активну енергију примјењују се 
према добу дана, и то: 
a) већи дневни тарифни ставови (ВТ) од 6 до 22 сата 

током зимског рачунања времена, односно од 7 до 
23 сата током љетног рачунања времена, 

b) мањи дневни тарифни ставови (МТ) од 22 до 6 
сати током зимског рачунања времена, односно од 
23 до 7 сати током љетног рачунања времена. 

(3) Изузетно од става (2) овог члана, за категорију 
потрошње домаћинства тарифни ставови за активну 
енергију примјењују се према добу дана, и то: 

a) већи дневни тарифни ставови (ВТ) од 7 до 13 сати 
и од 16 до 22 сата током зимског рачунања 
времена, односно од 8 до 14 сати и од 17 до 23 
сата током љетног рачунања времена, 

b) мањи дневни тарифни ставови (МТ) од 13 до 16 
сати и од 22 до 7 сати током зимског рачунања 
времена, односно од 14 до 17 сати и од 23 до 8 
сати током љетног рачунања времена, те 
недјељом. 

Члан 6. 
(Обавеза објаве тарифних ставова) 

Јавно предузеће за комуналне дјелатности "Комунално 
Брчко" д.о.о., Брчко, дужно је на одговарајући начин 
објавити тарифне ставове и релевантне одредбе ове одлуке, 
те их учинити доступним свим купцима на подручју Брчко 
Дистрикта БиХ. 

Члан 7. 
(Завршне одредбе) 

(1) Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
примјењује се од 1. јануара 2017. године. 



Четвртак, 29. 12. 2016. С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К   Б и Х Број 96 - Страна 107 

 

(2) Диспозитив одлуке објављује се у "Службеном 
гласнику БиХ" и службеном гласилу Брчко Дистрикта 
БиХ. 

Број 04-28-5-150-25/16 
22. децембра 2016. године 

Тузла 
Предсједавајући Комисије 
Суад Зељковић, с. р.

 
 

Na osnovu čl. 4.2 i 4.8. Zakona o prijenosu, regulatoru i 
operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini 
("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i člana 33. 
Metodologije za izradu tarifa za usluge distribucije električne 
energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine ("Službeni 
glasnik BiH", br. 89/11 i 90/14), rješavajući po zahtjevu Javnog 
preduzeća za komunalne djelatnosti "Komunalno Brčko" d.o.o., 
Brčko, broj 03-02088/16 od 10. maja 2016. godine, na sjednici 
Državne regulatorne komisije za električnu energiju, održanoj 22. 
decembra 2016. godine, donijeta je 

ODLUKA 
O TARIFAMA ZA USLUGE DISTRIBUCIJE 

ELEKTRIČNE ENERGIJE U BRČKO DISTRIKTU 
BOSNE I HERCEGOVINE 

Član 1. 
(Predmet) 

Ovom odlukom utvrđuju se tarife, odnosno cijene 
distribucije električne energije izražene kroz tarifne stavove, koji 
služe za obračun i naplatu usluga distribucije električne energije 
od kupaca električne energije u Brčko Distriktu Bosne i 
Hercegovine. 

Član 2. 
(Potrebni godišnji prihod) 

Javnom preduzeću Komunalno Brčko d.o.o. Brčko za 
djelatnost distribucije električne energije određuje se potrebni 
godišnji prihod u iznosu od 12.613.908,10 KM. 

 
Član 3. 

(Tarifni stavovi) 
Tarifni stavovi za usluge distribucije električne energije za kupce u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine su sljedeći: 

Opis 
Tarifni stavovi za usluge distribucije električne energije* 

Obračunska snaga Aktivna električna energija Prekomjerno preuzeta reaktivna električna energija 

Kategorije potrošnje i grupe kupaca 
Jedinica mjere KM/kW/mjesec feninga/kWh feninga/kvarh 

Sezona VS 
(zima) 

NS  
(ljeto) 

VS 
(zima) 

NS 
(ljeto) 

VS 
(zima) 

NS 
(ljeto) Naziv kategorije Naziv grupe Doba dana 

35 kV   
VT 

2,69 
0,73 

2,40 
MT 0,37 

10 kV   
VT 

6,81 
1,57 

3,02 
MT 0,78 

0,4 kV - javna rasvjeta   ST   6,16   

0,4 kV - ostala 
potrošnja 

1 TG 
VT 

11,50 
2,22 

4,19 
MT 1,11 

2 TG SТ 
3,41 2,62 

4,95 3,81     

3 TG 
VT 5,64 4,34 

4,30 3,31 
MT 2,82 2,17 

0,4 kV - 
domaćinstva 

1 TG ST 
1,95 1,50 

4,40 3,39     

2 TG 
VT 4,97 3,83     
MT 2,49 1,91     

*Tarifni stavovi ne sadrže iznos poreza na dodatu vrijednost. 
 

Član 4. 
(Obračunska snaga) 

Obračunska snaga iznosi 5 kW za tarifne grupe kupaca iz 
kategorija potrošnje na 0,4 kV kod kojih se obračunska snaga ne 
utvrđuje mjerenjem (2. i 3. tarifna grupa iz kategorije ostala 
potrošnja, 1. i 2. tarifna grupa iz kategorije domaćinstva). 

Član 5. 
(Tarifni stavovi prema sezonama i dobu dana) 

(1) Tarifni stavovi za aktivnu energiju primjenjuju se prema 
sezoni, i to: 
a) u višoj sezoni (VS) od 1. oktobra do 31. marta, 
b) u nižoj sezoni (NS) od 1. aprila do 30. septembra. 

(2) Tarifni stavovi za aktivnu energiju primjenjuju se prema 
dobu dana, i to: 
a) veći dnevni tarifni stavovi (VT) od 6 do 22 sata tokom 

zimskog računanja vremena, odnosno od 7 do 23 sata 
tokom ljetnog računanja vremena, 

b) manji dnevni tarifni stavovi (MT) od 22 do 6 sati 
tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 23 do 
7 sati tokom ljetnog računanja vremena. 

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, za kategoriju potrošnje 
domaćinstva tarifni stavovi za aktivnu energiju primjenjuju 
se prema dobu dana, i to: 
a) veći dnevni tarifni stavovi (VT) od 7 do 13 sati i od 16 

do 22 sata tokom zimskog računanja vremena, 

odnosno od 8 do 14 sati i od 17 do 23 sata tokom 
ljetnog računanja vremena, 

b) manji dnevni tarifni stavovi (MT) od 13 do 16 sati i 
od 22 do 7 sati tokom zimskog računanja vremena, 
odnosno od 14 do 17 sati i od 23 do 8 sati tokom 
ljetnog računanja vremena, te nedjeljom. 

Član 6. 
(Obaveza objave tarifnih stavova) 

Javno preduzeće za komunalne djelatnosti "Komunalno 
Brčko" d.o.o., Brčko, dužno je na odgovarajući način objaviti 
tarifne stavove i relevantne odredbe ove odluke, te ih učiniti 
dostupnim svim kupcima na području Brčko Distrikta BiH. 

Član 7. 
(Završne odredbe) 

(1) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje 
se od 1. januara 2017. godine. 

(2) Dispozitiv odluke objavljuje se u "Službenom glasniku 
BiH" i službenom glasilu Brčko Distrikta BiH. 

Broj 04-28-5-150-25/16 
22. decembra 2016. godine 

Tuzla
Predsjedavajući Komisije 

Suad Zeljković, s. r.
 
 

Na temelju čl. 4.2 i 4.8. Zakona o prijenosu, regulatoru i 
operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini 
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("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11) i članka 
33. Metodologije za izradbu tarifa za usluge distribucije 
električne energije u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine 
("Službeni glasnik BiH", br. 89/11 i 90/14), rješavajući po 
zahtjevu Javnog poduzeća za komunalne djelatnosti "Komunalno 
Brčko" d.o.o., Brčko, broj 03-02088/16 od 10. svibnja 2016. 
godine, na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu 
energiju, održanoj 22. prosinca 2016. godine, donijeta je 

ODLUKA 
O TARIFAMA ZA USLUGE DISTRIBUCIJE 

ELEKTRIČNE ENERGIJE U BRČKO DISTRIKTU 
BOSNE I HERCEGOVINE 

Članak 1. 
(Predmet) 

Ovom odlukom utvrđuju se tarife, odnosno cijene 
distribucije električne energije izražene kroz tarifne stavke, koje 

služe za obračun i naplatu usluga distribucije električne energije 
od kupaca električne energije u Brčko Distriktu Bosne i 
Hercegovine. 

Članak 2. 
(Potrebni godišnji prihod) 

Javnom poduzeću Komunalno Brčko d.o.o. Brčko za 
djelatnost distribucije električne energije određuje se potrebni 
godišnji prihod u iznosu od 12.613.908,10 KM. 

 
 

 
Članak 3. 

(Tarifni stavci) 
Tarifni stavci za usluge distribucije električne energije za kupce u Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine su sljedeći: 

Opis 
Tarifni stavci za usluge distribucije električne energije* 

Obračunska snaga Aktivna električna energija 
Prekomjerno preuzeta reaktivna 

električna energija 

Kategorije potrošnje i grupe kupaca 
Jedinica mjere KM/kW/mjesec feninga/kWh feninga/kvarh 

Sezona VS 
(zima) 

NS 
(ljeto) 

VS 
(zima) 

NS 
(ljeto) 

VS 
(zima) 

NS 
(ljeto) Naziv kategorije Naziv grupe Doba dana 

35 kV   
VT 

2,69 
0,73 

2,40 
MT 0,37 

10 kV   
VT 

6,81 
1,57 

3,02 
MT 0,78 

0,4 kV - javna rasvjeta   ST   6,16   

0,4 kV - ostala 
potrošnja 

1 TG 
VT 

11,50 
2,22 

4,19 
MT 1,11 

2 TG SТ 
3,41 2,62 

4,95 3,81     

3 TG 
VT 5,64 4,34 

4,30 3,31 
MT 2,82 2,17 

0,4 kV - kućanstva 
1 TG ST 

1,95 1,50 
4,40 3,39     

2 TG 
VT 4,97 3,83     
MT 2,49 1,91     

*Tarifni stavci ne sadrže iznos poreza na dodanu vrijednost. 
 

Članak 4. 
(Obračunska snaga) 

Obračunska snaga iznosi 5 kW za tarifne grupe kupaca iz 
kategorija potrošnje na 0,4 kV kod kojih se obračunska snaga ne 
utvrđuje mjerenjem (2. i 3. tarifna grupa iz kategorije ostala 
potrošnja, 1. i 2. tarifna grupa iz kategorije kućanstva). 

Članak 5. 
(Tarifni stavci prema sezonama i dobu dana) 

(1) Tarifni stavci za aktivnu energiju primjenjuju se prema 
sezoni, i to: 
a) u višoj sezoni (VS) od 1. listopada do 31. ožujka, 
b) u nižoj sezoni (NS) od 1. travnja do 30. rujna. 

(2) Tarifni stavci za aktivnu energiju primjenjuju se prema 
dobu dana, i to: 
a) veći dnevni tarifni stavci (VT) od 6 do 22 sata tijekom 

zimskog računanja vremena, odnosno od 7 do 23 sata 
tijekom ljetnog računanja vremena, 

b) manji dnevni tarifni stavci (MT) od 22 do 6 sati 
tijekom zimskog računanja vremena, odnosno od 23 
do 7 sati tijekom ljetnog računanja vremena. 

(3) Iznimno od stavka (2) ovog članka, za kategoriju potrošnje 
kućanstva tarifni stavci za aktivnu energiju primjenjuju se 
prema dobu dana, i to: 
a) veći dnevni tarifni stavci (VT) od 7 do 13 sati i od 16 

do 22 sata tijekom zimskog računanja vremena, 

odnosno od 8 do 14 sati i od 17 do 23 sata tijekom 
ljetnog računanja vremena, 

b) manji dnevni tarifni stavci (MT) od 13 do 16 sati i od 
22 do 7 sati tijekom zimskog računanja vremena, 
odnosno od 14 do 17 sati i od 23 do 8 sati tijekom 
ljetnog računanja vremena, te nedjeljom. 

Članak 6. 
(Obveza objave tarifnih stavaka) 

Javno poduzeće za komunalne djelatnosti "Komunalno 
Brčko" d.o.o., Brčko, dužno je na odgovarajući način objaviti 
tarifne stavke i relevantne odredbe ove odluke, te ih učiniti 
dostupnim svim kupcima na području Brčko Distrikta BiH. 

Članak 7. 
(Završne odredbe) 

(1) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje 
se od 1. siječnja 2017. godine. 

(2) Izreka odluke objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i 
službenom glasilu Brčko Distrikta BiH. 

Broj 04-28-5-150-25/16 
22. prosinca 2016. godine 

Tuzla
Predsjedatelj Komisije 
Suad Zeljković, v. r.

 

1391 
На основу чл. 4.2 и 4.8, Закона о преносу, регулатору и 

оператору система електричне енергије у Босни и 
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Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 7/02, 13/03, 
76/09 и 1/11), и члана 18. Методологије за одређивање 
тарифа за снабдијевање електричном енергијом у оквиру 
јавне услуге у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине 
("Службени гласник БиХ", број 90/14), рјешавајући по 
захтјеву јавног предузећа за комуналне дјелатности 
"Комунално Брчко" д.о.о., Брчко, број 03-02088/16 од 10. 
маја 2016. године, на сједници Државне регулаторне 
комисије за електричну енергију, одржаној 22. децембра 
2016. године, донијета је 

ОДЛУКА 
О ТАРИФАМА ЗА СНАБДИЈЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ 
ЕНЕРГИЈОМ У ОКВИРУ УНИВЕРЗАЛНЕ УСЛУГЕ У 
БРЧКО ДИСТРИКТУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1. 
(Предмет) 

Овом одлуком утврђују се тарифе, односно цијене 
електричне енергије изражене кроз тарифне ставове, који 
служе за обрачун и наплату електричне енергије од купаца 
електричне енергије који се снабдијевају у оквиру 
универзалне услуге у Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине. 

Члан 2. 
(Потребни годишњи приход) 

Јавном предузећу Комунално Брчко д.о.о Брчко за 
дјелатност снабдијевања електричном енергијом у оквиру 
универзалне услуге одређује се потребни годишњи приход у 
износу од 2.175.200 КМ. 

 
Члан 3. 

(Тарифни ставови) 
Тарифни ставови за испоручену електричну енергију за купце који се снабдијевају у оквиру универзалне услуге у Брчко 

Дистрикту Босне и Херцеговине су сљедећи: 

Опис 

Тарифни ставови за снабдијевање у оквиру универзалне услуге* 

Обрачунска снага Активна електрична енергија Мјерно мјесто купца 
Прекомјерно преузета 
реактивна електрична 

енергија 
Категорије потрошње и групе 

купаца 
Јединица мјере КМ/kW/мјесец фенинга/kWh КМ/мјесец фенинга/kvarh 

Сезона 
ВС 

(зима) 
НС 

(љето) 
ВС 

(зима) 
НС 

(љето) 
ВС 

(зима) 
НС 

(љето) 
ВС 

(зима) 
НС 

(љето) Назив 
категорије 

Назив групе Доба дана 

0,4 kV - 
остала 

потрошња 

1 ТГ 
ВТ 

11,50 
7,54 

5,15 

4,19 
МТ 3,77 

2 ТГ СТ 
3,41 2,62 

16,54 12,72     

3 ТГ 
ВТ 19,07 14,67 

4,30 3,31 
МТ 9,53 7,33 

0,4 kV - 
домаћинства 

1 ТГ СТ 
1,95 1,50 

11,27 8,67 
5,15 

    

2 ТГ 
ВТ 12,78 9,83     
МТ 6,39 4,91     

*Тарифни ставови не садрже износ пореза на додату вриједност 
. 

Члан 4. 
(Обрачунска снага) 

Обрачунска снага износи 5 kW за тарифне групе купаца 
из категорија потрошње на 0,4 кВ код којих се обрачунска 
снага не утврђује мјерењем (2. и 3. тарифна група из 
категорије остала потрошња, 1. и 2. тарифна група из 
категорије домаћинства). 

Члан 5. 
(Тарифни ставови према сезонама и добу дана) 

(1) Тарифни ставови за активну енергију примјењују се 
према сезони, и то: 
a) у вишој сезони (ВС) од 1. октобра до 31. марта, 
b) у нижој сезони (НС) од 1. априла до 30. септембра. 

(2) Тарифни ставови за активну енергију примјењују се 
према добу дана, и то: 
a) већи дневни тарифни ставови (ВТ) од 6 до 22 сата 

током зимског рачунања времена, односно од 7 до 
23 сата током љетног рачунања времена, 

b) мањи дневни тарифни ставови (МТ) од 22 до 6 
сати током зимског рачунања времена, односно од 
23 до 7 сати током љетног рачунања времена. 

(3) Изузетно од става (2) овог члана, за категорију 
потрошње домаћинства тарифни ставови за активну 
енергију примјењују се према добу дана, и то: 
a) већи дневни тарифни ставови (ВТ) од 7 до 13 сати 

и од 16 до 22 сата током зимског рачунања 

времена, односно од 8 до 14 сати и од 17 до 23 
сата током љетног рачунања времена, 

b) мањи дневни тарифни ставови (МТ) од 13 до 16 
сати и од 22 до 7 сати током зимског рачунања 
времена, односно од 14 до 17 сати и од 23 до 8 
сати током љетног рачунања времена, те 
недјељом. 

Члан 6. 
(Обавеза објаве тарифних ставова) 

Јавно предузеће за комуналне дјелатности "Комунално 
Брчко" д.о.о., Брчко, дужно је на одговарајући начин 
објавити тарифне ставове и релевантне одредбе ове одлуке, 
те их учинити доступним свим купцима на подручју Брчко 
Дистрикта БиХ. 

Члан 7. 
(Завршне одредбе) 

(1) Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 
примјењује се од 1. јануара 2017. године. 

(2) Диспозитив одлуке објављује се у "Службеном 
гласнику БиХ" и службеном гласилу Брчко Дистрикта 
БиХ. 

Број 04-28-5-150-26/16 
22. децембра 2016. године 

Тузла
Предсједавајући Комисије 
Суад Зељковић, с. р.
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Na osnovu čl. 4.2 i 4.8, Zakona o prijenosu, regulatoru i 

operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini 
("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), i člana 18. 
Metodologije za određivanje tarifa za snabdijevanje električnom 
energijom u okviru javne usluge u Brčko Distriktu Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 90/14), rješavajući po 
zahtjevu javnog preduzeća za komunalne djelatnosti "Komunalno 
Brčko" d.o.o., Brčko, broj 03-02088/16 od 10. maja 2016. 
godine, na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu 
energiju održanoj 22. decembra 2016. godine, donijeta je 

ODLUKA 
O TARIFAMA ZA SNABDIJEVANJE ELEKTRIČNOM 
ENERGIJOM U OKVIRU UNIVERZALNE USLUGE U 

BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE 

Član 1. 
(Predmet) 

Ovom odlukom utvrđuju se tarife, odnosno cijene električne 
energije izražene kroz tarifne stavove, koji služe za obračun i 
naplatu električne energije od kupaca električne energije koji se 
snabdijevaju u okviru univerzalne usluge u Brčko Distriktu 
Bosne i Hercegovine. 

Član 2. 
(Potrebni godišnji prihod) 

Javnom preduzeću Komunalno Brčko d.o.o Brčko za 
djelatnost snabdijevanja električnom energijom u okviru 
univerzalne usluge određuje se potrebni godišnji prihod u iznosu 
od 2.175.200 KM. 

 
Član 3. 

(Tarifni stavovi) 
Tarifni stavovi za isporučenu električnu energiju za kupce koji se snabdijevaju u okviru univerzalne usluge u Brčko Distriktu 

Bosne i Hercegovine su sljedeći: 

Opis 
Tarifni stavovi za snabdijevanje u okviru univerzalne usluge* 

Obračunska snaga Aktivna električna energija Mjerno mjesto kupca 
Prekomjerno preuzeta reaktivna 

električna energija 
Kategorije potrošnje i grupe 

kupaca 
Jedinica mjere KM/kW/mjesec feninga/kWh KM/mjesec feninga/kvarh 

Sezona VS 
(zima) 

NS 
(ljeto) 

VS 
 (zima) 

NS 
(ljeto) 

VS 
(zima) 

NS 
(ljeto) 

VS 
(zima) 

NS 
(ljeto) Naziv kategorije Naziv grupe Doba dana 

0,4 kV - ostala 
potrošnja 

1 TG 
VT 

11,50 
7,54 

5,15 

4,19 
MT 3,77 

2 TG SТ 
3,41 2,62 

16,54 12,72     

3 TG 
VT 19,07 14,67 

4,30 3,31 
MT 9,53 7,33 

0,4 kV - 
domaćinstva 

1 TG ST 
1,95 1,50 

11,27 8,67 
5,15 

    

2 TG 
VT 12,78 9,83     
MT 6,39 4,91     

*Tarifni stavovi ne sadrže iznos poreza na dodatu vrijednost. 
 

Član 4. 
(Obračunska snaga) 

Obračunska snaga iznosi 5 kW za tarifne grupe kupaca iz 
kategorija potrošnje na 0,4 kV kod kojih se obračunska snaga ne 
utvrđuje mjerenjem (2. i 3. tarifna grupa iz kategorije ostala 
potrošnja, 1. i 2. tarifna grupa iz kategorije domaćinstva). 

Član 5. 
(Tarifni stavovi prema sezonama i dobu dana) 

(1) Tarifni stavovi za aktivnu energiju primjenjuju se prema 
sezoni, i to: 
a) u višoj sezoni (VS) od 1. oktobra do 31. marta, 
b) u nižoj sezoni (NS) od 1. aprila do 30. septembra. 

(2) Tarifni stavovi za aktivnu energiju primjenjuju se prema 
dobu dana, i to: 
a) veći dnevni tarifni stavovi (VT) od 6 do 22 sata tokom 

zimskog računanja vremena, odnosno od 7 do 23 sata 
tokom ljetnog računanja vremena, 

b) manji dnevni tarifni stavovi (MT) od 22 do 6 sati 
tokom zimskog računanja vremena, odnosno od 23 do 
7 sati tokom ljetnog računanja vremena. 

(3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, za kategoriju potrošnje 
domaćinstva tarifni stavovi za aktivnu energiju primjenjuju 
se prema dobu dana, i to: 
a) veći dnevni tarifni stavovi (VT) od 7 do 13 sati i od 16 

do 22 sata tokom zimskog računanja vremena, 
odnosno od 8 do 14 sati i od 17 do 23 sata tokom 
ljetnog računanja vremena, 

b) manji dnevni tarifni stavovi (MT) od 13 do 16 sati i 
od 22 do 7 sati tokom zimskog računanja vremena, 

odnosno od 14 do 17 sati i od 23 do 8 sati tokom 
ljetnog računanja vremena, te nedjeljom. 

Član 6. 
(Obaveza objave tarifnih stavova) 

Javno preduzeće za komunalne djelatnosti "Komunalno 
Brčko" d.o.o., Brčko, dužno je na odgovarajući način objaviti 
tarifne stavove i relevantne odredbe ove odluke, te ih učiniti 
dostupnim svim kupcima na području Brčko Distrikta BiH. 

Član 7. 
(Završne odredbe) 

(1) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje 
se od 1. januara 2017. godine. 

(2) Dispozitiv odluke objavljuje se u "Službenom glasniku 
BiH" i službenom glasilu Brčko Distrikta BiH. 

Broj 04-28-5-150-26/16 
22. decembra 2016. godine 

Tuzla
Predsjedavajući Komisije 

Suad Zeljković, s. r.
 
 

Na temelju čl. 4.2 i 4.8, Zakona o prijenosu, regulatoru i 
operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini 
("Službeni glasnik BiH", br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), i članka 
18. Metodologije za određivanje tarifa za opskrbu električnom 
energijom u okviru javne usluge u Brčko Distriktu Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 90/14), rješavajući po 
zahtjevu javnog poduzeća za komunalne djelatnosti "Komunalno 
Brčko" d.o.o., Brčko, broj 03-02088/16 od 10. svibnja 2016. 
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godine, na sjednici Državne regulatorne komisije za električnu 
energiju održanoj 22. prosinca 2016. godine, donijeta je 

ODLUKA 
O TARIFAMA ZA OPRSKRBU ELEKTRIČNOM 

ENERGIJOM U OKVIRU UNIVERZALNE USLUGE U 
BRČKO DISTRIKTU BOSNE I HERCEGOVINE 

Članak 1. 
(Predmet) 

Ovom odlukom utvrđuju se tarife, odnosno cijene električne 
energije izražene kroz tarifne stavke, koje služe za obračun i 

naplatu električne energije od kupaca električne energije koji se 
opskrbljuju u okviru univerzalne usluge u Brčko Distriktu Bosne 
i Hercegovine. 

Članak 2. 
(Potrebni godišnji prihod) 

Javnom poduzeću Komunalno Brčko d.o.o Brčko za 
djelatnost opskrbe električnom energijom u okviru univerzalne 
usluge određuje se potrebni godišnji prihod u iznosu od 
2.175.200 KM. 

Članak 3. 
(Tarifni stavci) 

Tarifni stavci za isporučenu električnu energiju za kupce koji se opskrbljuju u okviru univerzalne usluge u Brčko Distriktu Bosne 
i Hercegovine su sljedeći: 

 

Opis 

Tarifni stavci za opskrbu u okviru univerzalne usluge* 

Obračunska snaga Aktivna električna energija Mjerno mjesto kupca 
Prekomjerno preuzeta 
reaktivna električna 

energija 
Kategorije potrošnje i 

grupe kupaca 
Jedinica mjere KM/kW/mjesec feninga/kWh KM/mjesec feninga/kvarh 

Sezona 
VS 

(zima) 
NS 

(ljeto) 
VS 

(zima) 
NS 

(ljeto) 
VS 

(zima) 

NS 

(ljeto) 

VS 
(zima) 

NS 
(ljeto) Naziv 

kategorije 
Naziv grupe Doba dana 

0,4 kV - 
ostala 

potrošnja 

1 TG 
VT 

11,50 
7,54 

5,15 

4,19 
MT 3,77 

2 TG SТ 
3,41 2,62 

16,54 12,72     

3 TG 
VT 19,07 14,67 

4,30 3,31 
MT 9,53 7,33 

0,4 kV - 
kućanstva 

1 TG ST 
1,95 1,50 

11,27 8,67 
5,15 

    

2 TG 
VT 12,78 9,83     
MT 6,39 4,91     

*Tarifni stavci ne sadrže iznos poreza na dodanu vrijednost. 
 

Članak 4. 
(Obračunska snaga) 

Obračunska snaga iznosi 5 kW za tarifne grupe kupaca iz 
kategorija potrošnje na 0,4 kV kod kojih se obračunska snaga ne 
utvrđuje mjerenjem (2. i 3. tarifna grupa iz kategorije ostala 
potrošnja, 1. i 2. tarifna grupa iz kategorije kućanstva). 

Članak 5. 
(Tarifni stavci prema sezonama i dobu dana) 

(1) Tarifni stavci za aktivnu energiju primjenjuju se prema 
sezoni, i to: 
a) u višoj sezoni (VS) od 1. listopada do 31. ožujka, 
b) u nižoj sezoni (NS) od 1. travnja do 30. rujna. 

(2) Tarifni stavci za aktivnu energiju primjenjuju se prema 
dobu dana, i to: 
a) veći dnevni tarifni stavci (VT) od 6 do 22 sata tijekom 

zimskog računanja vremena, odnosno od 7 do 23 sata 
tijekom ljetnog računanja vremena, 

b) manji dnevni tarifni stavci (MT) od 22 do 6 sati 
tijekom zimskog računanja vremena, odnosno od 23 
do 7 sati tijekom ljetnog računanja vremena. 

(3) Iznimno od stavka (2) ovog članka, za kategoriju potrošnje 
kućanstva tarifni stavci za aktivnu energiju primjenjuju se 
prema dobu dana, i to: 
a) veći dnevni tarifni stavci (VT) od 7 do 13 sati i od 16 

do 22 sata tijekom zimskog računanja vremena, 
odnosno od 8 do 14 sati i od 17 do 23 sata tijekom 
ljetnog računanja vremena, 

b) manji dnevni tarifni stavci (MT) od 13 do 16 sati i od 
22 do 7 sati tijekom zimskog računanja vremena, 
odnosno od 14 do 17 sati i od 23 do 8 sati tijekom 
ljetnog računanja vremena, te nedjeljom. 

Članak 6. 
(Obveza objave tarifnih stavaka) 

Javno poduzeće za komunalne djelatnosti "Komunalno 
Brčko" d.o.o., Brčko, dužno je na odgovarajući način objaviti 
tarifne stavke i relevantne odredbe ove odluke, te ih učiniti 
dostupnim svim kupcima na području Brčko Distrikta BiH. 

Članak 7. 
(Završne odredbe) 

(1) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje 
se od 1. siječnja 2017. godine. 

(2) Izreka odluke objavljuje se u "Službenom glasniku BiH" i 
službenom glasilu Brčko Distrikta BiH. 

Broj 04-28-5-150-26/16 
22. prosinca 2016. godine 

Tuzla
Predsjedatelj Komisije 
Suad Zeljković, v. r.

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ВИСОКОГ 
ОБРАЗОВАЊА И ОБЕЗБЈЕЂИВАЊЕ 

КВАЛИТЕТЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1392 
На основу члана 61. Закона о управи ("Службени 

гласник БиХ", број 32/02 и 102/09), члана 48. алинеја 1) 
Оквирног закона о високом образовању у Босни и 
Херцеговини ("Службени гласник БиХ", бр. 57/07 и 57/09), у 
вези са чланом 1. и 3. Одлуке о усвајању докумената 
потребних за даљу имплементацију Болоњског процеса у 
БиХ ("Службени гласник БиХ", бр. 13/08), члана 6. и члана 
12. Статута Агенције за развој високог образовања и 
обезбјеђивање квалитета ("Службени гласник БиХ", бр. 
86/09), директор Агенције за развој високог образовања и 
обезбјеђивање квалитета уз сагласност Управног одбора 
Агенције за развој високог образовања и обезбјеђивање 
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квалитета БиХ датој на 35. сједници, одржаној 23.11.2016. 
године, донио је 

ОДЛУКУ 
О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ 

ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА У БОСНИ И 
ХЕРЦЕГОВИНИ 

Члан 1. 
(Предмет Одлуке) 

(1) Овом Одлуком утврђују се критеријуми за 
акредитацију високошколских установа у Босни и 
Херцеговини. 

(2) Критеријуми за акредитацију високошколских установа 
у Босни и Херцеговини су саставни дио ове Одлуке. 

Члан 2. 
(Примјена) 

Критеријуми за акредитацију високошколских установа 
примјењују се у поступцима акредитације свих високошкол-
ских установа у Босни и Херцеговини. 

Члан 3. 
(Ступање на снагу) 

(1) Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
објављује се у "Службеном гласнику БиХ". 

(2) Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи 
Одлука о критеријумима за акредитацију високо-
школских установа у Босни и Херцеговини ("Службени 
гласник БиХ", бр. 75/10 и 44/13). 

Број 05-33-1-720-1/16 
23. новембра 2016. године 

Директор 
Проф. др Енвер Халиловић

 

КРИТЕРИЈУМИ 
ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ВИСОКОШКОЛСКИХ 
УСТАНОВА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

Критеријуми за акредитацију високошколских установа 
у Босни и Херцеговини су: 

1. Политика обезбјеђивања квалитете 

1) високошколска установа дефинише своју визију и 
мисију којима дјелотворно води своје активности. 
Визија и мисија су израђене и ревидиране у 
консултацијама са релевантним заинтересованим 
странама и јавно су доступне, 

2) високошколска установа има дјелотворан систем и 
процедуре за провођење, праћење и даљи развој своје 
стратегије и акционих планова. Високошколска 
установа израђује и редовно ревидира своју стратегију, 
у консултацијама са свим релевантним 
заинтересованим странама. Стратегија се формално 
усваја и јавно је доступна. Она се односи на наставни 
процес, истраживачки рад/развој умјетности и 
допринос развоју друштва, укључујући конкретне и 
оствариве стратешке циљеве и активности 
високошколске установе, 

3) високошколска установа има формално дефинисану и 
јавно доступну политику и процедуре за унутрашње 
обезбјеђивање квалитета, које обухватају и јасне 
одговорности. Те процедуре су у складу са стратегијом 
високошколске установе, 

4) унутрашње обезбјеђивање квалитета користи мишљења 
унутрашњих и спољашњих заинтересованих страна, те 
податке из информационих и система за праћење и 
евалуације, 

5) систем унутрашњег обезбјеђивања квалитета је 
усмјерен ка сталном унапређењу високошколске 
установе и пружа подршку побољшању наставног 

процеса, истраживачког рада/развоја умјетности, 
доприносу развоју друштва и управљачким и 
административним процесима, 

6) високошколска установа има стратегију за међународне 
аспекте рада која је усклађена са стратегијом установе 
и у којој је дат преглед њених међународних 
активности као што су међународни пројекти, 
билатерални споразуми, заједнички програми, итд. 

2. Израда и одобравање програма 

1) високошколска установа има успостављене процедуре 
за креирање и усвајање студијских програма које су у 
складу са стратегијом високошколске установе, 

2) високошколска установа има успостављене процедуре 
којима осигурава да су планирани исходи учења и 
коришћење система кредита изражених кроз ECTS 
бодове у складу са важећим квалификационим 
оквиром, да се примјењују на све студијске програме, 
те да су предвиђене прилике за стицања знања и 
вјештина ван установе, 

3. Учење, подучавање и вредновање усмјерено на 
студента 

1) високошколска установа примјењује процедуре којима 
се гарантује правичан, транспарентан и досљедан начин 
оцјењивања студената и којима се предвиђа могућност 
жалби студената. Процедуре су формализоване и јавно 
су доступне, 

2) високошколска установа подстиче активан ангажман 
студената у процесима управљања, 

3) високошколска установа подстиче и обезбјеђује 
међународну мобилност студената и запослених, те 
руководи системом за ширење њихових искустава и 
примјера добре праксе. 

4. Упис и напредовање студената, признавање и 
сертификовање 

1) високошколска установа обезбјеђује адекватне услове и 
пружа подршку академском напредовању студената, 
обезбјеђујући једнаке могућности, 

2) високошколска установа има успостављен систем за 
признавање квалификација и периода студирања у 
складу са Лисабонском конвенцијом о признавању 
квалификација, те претходног учења, 

3) високошколска установа правовремено студентима 
обезбјеђује потврду/увјерење о дипломирању, 
укључујући додатак дипломи. 

5. Наставно особље 

1) високошколска установа запошљава довољан број 
академског особља, 

2) високошколска установа припрема план запошљавања 
и планирање развоја каријере, у складу са анализом која 
се редовно проводи, 

3) високошколска установа примјењује правичне и 
транспарентне процесе и процедуре код запошљавања 
и унапређења запослених. Процедуре су утврђене 
унапријед, јавно су доступне и усклађене су са важећим 
законским прописима. Чланови у саставу комисије за 
избор у звање академског особља су компетентни у 
датој научној/умјетничкој области (пољима и гранама) 
у којој кандидат тражи избор у звање, 

4) високошколска установа пружа прилике за 
професионални развој свих својих запослених, те их 
подстиче да те прилике искористе, 

5) високошколска установа академском особљу пружа 
адекватне услове за активан ангажман у области 
истраживачког рада. 
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6. Ресурси за учење и подршка студентима 

1) високошколска установа има довољно ресурса 
(учионице, лабораторије и лабораторијске опреме, 
рачунари, појединачни и групни простори за учење, 
итд.) и услова за комплетно особље и све студенте, 

2) високошколска установа има библиотеку опремљену 
адекватним бројем библиотечких ресурса у штампаном 
и електронском облику и одговарајући простор и 
опрему за коришћење библиотечких услуга и за 
академско особље и за студенте, 

3) високошколска установа систематски и дјелотворно 
планира, користи и провјерава своје ресурсе, у складу 
са стратешким планом, 

4) високошколска установа запошљава довољан број 
административног и помоћног особља, 

5) високошколска установа има адекватне процедуре и 
ресурсе за провођење своје стратегије за међународне 
аспекте рада. 

7. Управљање информацијама 

1) високошколска установа користи информационе 
системе у циљу прикупљања, анализирања и 
коришћења информација ради дјелотворности и 
унапређења наставног процеса, истраживачког 
рада/развоја умјетности, доприноса развоју друштва, 
управљачких и административних дјелатности, 

2) високошколска установа редовно прикупља и 
анализира податке о напредовању студената кроз 
студије, стопи успјешности и напуштања студија, 
омјеру студената и наставног особља, итд, 

3) високошколска установа редовно прикупља и 
анализира податке о раду, старосној структури и 
квалификацијама академског особља, укључујући омјер 
властитог и гостујућег особља. 

8. Информисање јавности 

1) високошколска установа на својој интернетској 
страници објављује релевантне информације о својим 
активностима, укључујући информације о студијским 
програмима и звањима које нуди, а које су јасне, тачне, 
објективне, актуелне и лако доступне. Информације се 
објављују на једном од службених језика у Босни и 
Херцеговини и на енглеском језику, 

2) високошколска установа на својој интернетској 
страници пружа информације о дјелатностима у 
области истраживачког рада и информације о раду свог 
академског особља (публикације, пројекти, 
конференције, итд.), 

3) високошколска установа обезбјеђује систематску 
комуникацију са спољашњим заинтересованим 
странама. 

9. Континуирано праћење и периодична ревизија 
програма 

1) високошколска установа редовно прати и даље развија 
своје студијске програме, уз ангажман заинтересованих 
страна, 

2) високошколска установа има дефинисане и усвојене 
процедуре за редовно праћење реализације студијских 
програма, 

3) високошколска установа анализира на који начин су 
процедуре прикупљања информација и предузетих 
активности утицале на унапређење студијског 
програма. 

10. Периодично спољашње обезбјеђивање квалитета 

1) високошколске установе требају периодично пролазити 
поступак спољашњег обезбјеђивања квалитета. 

 
 

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik 
BiH", broj 32/02 i 102/09), člana 48. alineja 1) Okvirnog zakona 
o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik 
BiH", br. 57/07 i 57/09), u vezi sa članom 1. i 3. Odluke o 
usvajanju dokumenata potrebnih za dalju implementaciju 
Bolonjskog procesa u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 13/08), 
člana 6. i člana 12. Statuta Agencije za razvoj visokog 
obrazovanja i osiguranje kvaliteta ("Službeni glasnik BiH", br. 
86/09), direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i 
osiguranje kvaliteta BiH uz saglasnost Upravnog odbora 
Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta 
BiH datoj na 35. sjednici, održanoj 23.11.2016. godine, donio je 

ODLUKU 
O KRITERIJIMA ZA AKREDITACIJU 

VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U BOSNI I 
HERCEGOVINI 

Član 1. 
(Predmet Odluke) 

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za akreditaciju 
visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. 

(2) Kriteriji za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i 
Hercegovini su sastavni dio ove Odluke. 

Član 2. 
(Primjena) 

Kriteriji za akreditaciju visokoškolskih ustanova 
primjenjuju se u postupcima akreditacije svih visokoškolskih 
ustanova u Bosni i Hercegovini. 

Član 3. 
(Stupanje na snagu) 

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 
se u "Službenom glasniku BiH". 

(2) Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka o 
kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni 
i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 75/10 i 44/13). 

Broj 05-33-1-720-1/16 
23. novembra 2016. godine

Direktor 
Prof. dr. Enver Halilović

 

KRITERIJI 
ZA AKREDITACIJU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U 

BOSNI I HERCEGOVINI 

Kriteriji za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i 
Hercegovini su: 

1. Politika osiguranja kvaliteta 

1) visokoškolska ustanova definiše svoju viziju i misiju kojima 
djelotvorno vodi svoje aktivnosti. Vizija i misija su izrađene 
i revidirane u konsultacijama sa relevantnim 
zainteresovanim stranama i javno su dostupne, 

2) visokoškolska ustanova ima djelotvoran sistem i procedure 
za provođenje, praćenje i dalji razvoj svoje strategije i 
akcionih planova. Visokoškolska ustanova izrađuje i 
redovno revidira svoju strategiju, u konsultacijama sa svim 
relevantnim zainteresovanim stranama. Strategija se 
formalno usvaja i javno je dostupna. Ona se odnosi na 
nastavni proces, istraživački rad/razvoj umjetnosti i 
doprinos razvoju društva, uključujući konkretne i ostvarive 
strateške ciljeve i aktivnosti visokoškolske ustanove, 

 



Број 96 - Страна 114 С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К   Б и Х Четвртак, 29. 12. 2016. 

 

3) visokoškolska ustanova ima formalno definisanu i javno 
dostupnu politiku i procedure za unutrašnje osiguranje 
kvaliteta, koje obuhvataju i jasne odgovornosti. Te proce-
dure su u skladu sa strategijom visokoškolske ustanove, 

4) unutrašnje oosiguranje kvaliteta koristi mišljenja unutraš-
njih i vanjskih zainteresovanih strana, te podatke iz 
informa-cionih i sistema za praćenje i evaluacije, 

5) sistem unutrašnjeg osiguranja kvaliteta je usmjeren ka stal-
nom unapređenju visokoškolske ustanove i pruža podršku 
poboljšanju nastavnog procesa, istraživačkog rada/razvoja 
umjetnosti, doprinosu razvoju društva i upravljačkim i 
administrativnim procesima, 

6) visokoškolska ustanova ima strategiju za međunarodne 
aspekte rada koja je usklađena sa strategijom ustanove i u 
kojoj je dat pregled njenih međunarodnih aktivnosti kao što 
su međunarodni projekti, bilateralni sporazumi, zajednički 
programi, itd. 

2. Izrada i odobravanje programa 

1) visokoškolska ustanova ima uspostavljene procedure za 
kreiranje i usvajanje studijskih programa koje su u skladu sa 
strategijom visokoškolske ustanove, 

2) visokoškolska ustanova ima uspostavljene procedure 
kojima osigurava da su planirani ishodi učenja i korištenje 
sistema kredita izraženih kroz ECTS bodove u skladu sa 
važećim kvalifikacionim okvirom, da se primjenjuju na sve 
studijske programe, te da su predviđene prilike za sticanja 
znanja i vještina van ustanove. 

3. Učenje, podučavanje i vrednovanje usmjereni na studenta 

1) visokoškolska ustanova primjenjuje procedure kojima se 
garantuje pravičan, transparentan i dosljedan način 
ocjenjivanja studenata i kojima se predviđa mogućnost 
žalbi studenata. Procedure su formalizovane i javno su 
dostupne, 

2) visokoškolska ustanova podstiče aktivan angažman 
studenata u procesima upravljanja, 

3) visokoškolska ustanova podstiče i osigurava međunarodnu 
mobilnost studenata i zaposlenih, te rukovodi sistemom za 
širenje njihovih iskustava i primjera dobre prakse. 

4. Upis i napredovanje studenata, priznavanje i certificaranje 

1) visokoškolska ustanova osigurava adekvatne uslove i pruža 
podršku akademskom napredovanju studenata, osigura-
vajući jednake mogućnosti, 

2) visokoškolska ustanova ima uspostavljen sistem za 
priznavanje kvalifikacija i perioda studiranja u skladu sa 
Lisabonskom konvencijom o priznavanju kvalifikacija, te 
prethodnog učenja, 

3) visokoškolska ustanova pravovremeno studentima 
obezbjeđuje potvrdu/uvjerenje o diplomiranju, uključujući 
dodatak diplomi. 

5. Nastavno osoblje 

1) visokoškolska ustanova zapošljava dovoljan broj 
akademskog osoblja, 

2) visokoškolska ustanova priprema plan zapošljavanja i 
planiranje razvoja karijere, u skladu sa analizom koja se 
redovno provodi, 

3) visokoškolska ustanova primjenjuje pravične i transpa-
rentne procese i procedure kod zapošljavanja i unapređenja 
zaposlenih. Procedure su utvrđene unaprijed, javno su 
dostupne i usklađene su sa važećim zakonskim propisima. 
Članovi u sastavu komisije za izbor u zvanje akademskog 
osoblja su kompetentni u datoj naučnoj/umjetničkoj oblasti 
(poljima i granama) u kojoj kandidat traži izbor u zvanje, 

4) visokoškolska ustanova pruža prilike za profesionalni 
razvoj svih svojih zaposlenih, te ih podstiče da te prilike 
iskoriste, 

5) visokoškolska ustanova akademskom osoblju pruža 
adekvatne uslove za aktivan angažman u oblasti 
istraživačkog rada. 

6. Resursi za učenje i podrška studentima 

1) visokoškolska ustanova ima dovoljno resursa (učionice, 
laboratorije i laboratorijska oprema, računari, pojedinačni i 
grupni prostori za učenje, itd.) i uslova za kompletno 
osoblje i sve studente, 

2) visokoškolska ustanova ima biblioteku opremljenu 
adekvatnim brojem bibliotečkih resursa u štampanom i 
elektronskom obliku i odgovarajući prostor i opremu za 
korišćenje bibliotečkih usluga i za akademsko osoblje i za 
studente, 

3) visokoškolska ustanova sistematski i djelotvorno planira, 
koristi i provjerava svoje resurse, u skladu sa strateškim 
planom, 

4) visokoškolska ustanova zapošljava dovoljan broj 
administrativnog i pomoćnog osoblja 

5) visokoškolska ustanova ima adekvatne procedure i resurse 
za provođenje svoje strategije za međunarodne aspekte 
rada. 

7. Upravljanje informacijama 

1) visokoškolska ustanova koristi informacione sisteme u cilju 
prikupljanja, analiziranja i korištenja informacija radi 
djelotvornosti i unapređenja nastavnog procesa, 
istraživačkog rada/razvoja umjetnosti, doprinosa razvoju 
društva, upravljačkih i administrativnih djelatnosti, 

2) visokoškolska ustanova redovno prikuplja i analizira 
podatke o napredovanju studenata kroz studije, stopi 
uspješnosti i napuštanja studija, omjeru studenata i 
nastavnog osoblja, itd, 

3) visokoškolska ustanova redovno prikuplja i analizira 
podatke o radu, starosnoj strukturi i kvalifikacijama 
akademskog osoblja, uključujući omjer vlastitog i 
gostujućeg osoblja. 

8. Informisanje javnosti 

1) visokoškolska ustanova na svojoj internetskoj stranici 
objavljuje relevantne informacije o svojim aktivnostima, 
uključujući informacije o studijskim programima i zvanjima 
koje nudi, a koje su jasne, tačne, objektivne, aktuelne i lako 
dostupne. Informacije se objavljuju na jednom od službenih 
jezika u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku, 

2) visokoškolska ustanova na svojoj internetskoj stranici pruža 
informacije o djelatnostima u oblasti istraživačkog rada i 
informacije o radu svog akademskog osoblja (publikacije, 
projekti, konferencije, itd.), 

3) visokoškolska ustanova osigurava sistematsku 
komunikaciju sa vanjskim zainteresovanim stranama. 

9. Kontinuirano praćenje i periodična revizija programa 

1) visokoškolska ustanova redovno prati i dalje razvija svoje 
studijske programe, uz angažman zainteresovanih strana, 

2) visokoškolska ustanova ima definisane i usvojene 
procedure za redovno praćenje realizacije studijskih 
programa, 

3) visokoškolska ustanova analizira na koji način su procedure 
prikupljanja informacija i preduzetih aktivnosti uticale na 
unapređenje studijskog programa. 

10. Periodično vanjsko osiguranje kvaliteta 

Visokoškolske ustanove trebaju periodično prolaziti 
postupak vanjskog osiguranja kvaliteta. 
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Na osnovu članka 61. Zakona o upravi ("Službeni glasnik 

BiH", broj 32/02 i 102/09), člana 48. alineja 1) Okvirnog zakona 
o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik 
BiH", br. 57/07 i 57/09), u vezi sa člankom 1. i 3. Odluke o 
usvajanju dokumenata potrebnih za dalju implementaciju 
Bolonjskog procesa u BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 13/08), 
članka 6. i članka 12. Statuta Agencije za razvoj visokog 
obrazovanja i osiguranje kvalitete ("Službeni glasnik BiH", br. 
86/09), ravnatelj Agencije za razvoj visokog obrazovanja i 
osiguranje kvalitete BiH uz saglasnost Upravnog odbora 
Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvalitete 
BiH datoj na 35. sjednici, održanoj 23.11.2016. godine, donio je 

ODLUKU 
O KRITERIJIMA ZA AKREDITACIJU 

VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U BOSNI I 
HERCEGOVINI 

Članak 1. 
(Predmet Odluke) 

(1) Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za akreditaciju 
visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini. 

(2) Kriteriji za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i 
Hercegovini su sastavni dio ove Odluke. 

Članak 2. 
(Primjena) 

Kriteriji za akreditaciju visokoškolskih ustanova 
primjenjuju se u postupcima akreditacije svih visokoškolskih 
ustanova u Bosni i Hercegovini. 

Članak 3. 
(Stupanje na snagu) 

(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 
se u "Službenom glasniku BiH". 

(2) Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka o 
kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni 
i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 75/10 i 44/13). 

Broj 05-33-1-720-1/16 
23. studenoga 2016. godine 

Ravnatelj 
Prof. dr. Enver Halilović

 

KRITERIJI 
ZA AKREDITACIJU VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA U 

BOSNI I HERCEGOVINI 

Kriteriji za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Bosni i 
Hercegovini su: 

1. Politika osiguravanja kvalitete 

1) visokoškolska ustanova definira svoju viziju i misiju kojima 
djelotvorno vodi svoje aktivnosti. Vizija i misija su izrađene 
i revidirane u konsultacijama sa relevantnim 
zainteresiranim stranama i javno su dostupne, 

2) visokoškolska ustanova ima djelotvoran sistem i procedure 
za provođenje, praćenje i daljnji razvoj svoje strategije i 
akcijskih planova. Visokoškolska ustanova izrađuje i 
redovno revidira svoju strategiju, u konsultacijama sa svim 
relevantnim zainteresiranim stranama. Strategija se 
formalno usvaja i javno je dostupna. Ona se odnosi na 
nastavni proces, istraživački rad/razvoj umjetnosti i 
doprinos razvoju društva, uključujući konkretne i ostvarive 
strateške ciljeve i aktivnosti visokoškolske ustanove, 

3) visokoškolska ustanova ima formalno definiranu i javno 
dostupnu politiku i procedure za unutarnje osiguranje 
kvalitete, koje obuhvataju i jasne odgovornosti. Te 
procedure su u skladu sa strategijom visokoškolske 
ustanove, 

4) unutarnje osiguranje kvalitete koristi mišljenja unutarnjih i 
vanjskih zainteresiranih strana, te podatke iz informacijskih 
i sustava za praćenje i evaluacije, 

5) sistem unutarnjeg osiguranja kvalitete je usmjeren ka 
stalnom unaprjeđenju visokoškolske ustanove i pruža 
podršku poboljšanju nastavnog procesa, istraživačkog 
rada/razvoja umjetnosti, doprinosu razvoju društva i 
upravljačkim i administrativnim procesima, 

6) visokoškolska ustanova ima strategiju za međunarodne 
aspekte rada koja je usklađena sa strategijom ustanove i u 
kojoj je dat pregled njenih međunarodnih aktivnosti kao što 
su međunarodni projekti, bilateralni sporazumi, zajednički 
programi, itd. 

2. Izrada i odobravanje programa 

1) visokoškolska ustanova ima uspostavljene procedure za 
kreiranje i usvajanje studijskih programa koje su u skladu sa 
strategijom visokoškolske ustanove, 

2) visokoškolska ustanova ima uspostavljene procedure 
kojima osigurava da su planirani ishodi učenja i korištenje 
sistema kredita izraženih kroz ECTS bodove sukladno 
važećim kvalifikacijskim okvirom, da se primjenjuju na sve 
studijske programe, te da su predviđene prilike za stjecanja 
znanja i vještina van ustanove. 

3. Učenje, podučavanje i vrednovanje usmjereni na studenta 

1) visokoškolska ustanova primjenjuje procedure kojima se 
garantuje pravičan, transparentan i dosljedan način ocjenji-
vanja studenata i kojima se predviđa mogućnost žalbi 
studenata. Procedure su formalizirane i javno su dostupne, 

2) visokoškolska ustanova podstiče aktivan angažman stude-
nata u procesima upravljanja, 

3) visokoškolska ustanova podstiče i osigurava međunarodnu 
mobilnost studenata i zaposlenih, te rukovodi sistemom za 
širenje njihovih iskustava i primjera dobre prakse. 

4. Upis i napredovanje studenata, priznavanje i certificaranje 

1) visokoškolska ustanova osigurava adekvatne uslove i pruža 
podršku akademskom napredovanju studenata, 
osiguravajući jednake mogućnosti, 

2) visokoškolska ustanova ima uspostavljen sistem za 
priznavanje kvalifikacija i perioda studiranja u skladu sa 
Lisabonskom konvencijom o priznavanju kvalifikacija, te 
prethodnog učenja, 

3) visokoškolska ustanova pravovremeno studentima 
obezbjeđuje potvrdu/uvjerenje o diplomiranju, uključujući 
dodatak diplomi. 

5. Nastavno osoblje 

1) visokoškolska ustanova zapošljava dovoljan broj 
akademskog osoblja, 

2) visokoškolska ustanova priprema plan zapošljavanja i 
planiranje razvoja karijere, sukladno analizi koja se redovno 
provodi, 

3) visokoškolska ustanova primjenjuje pravične i transparen-
tne procese i procedure kod zapošljavanja i unaprjeđenja 
zaposlenih. Procedure su utvrđene unaprijed, javno su 
dostupne i usklađene su sa važećim zakonskim propisima. 
Članovi u sastavu komisije za izbor u zvanje akademskog 
osoblja su kompetentni u datoj znanstvenoj/umjetničkoj 
oblasti (poljima i granama) u kojoj kandidat traži izbor u 
zvanje, 

4) visokoškolska ustanova pruža prilike za profesionalni 
razvoj svih svojih uposlenih, te ih podstiče da te prilike 
iskoriste, 

5) visokoškolska ustanova akademskom osoblju pruža 
adekvatne uslove za aktivan angažman u oblasti 
istraživačkog rada. 
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6. Resursi za učenje i podrška studentima 

1) visokoškolska ustanova ima dovoljno resursa (učionice, 
laboratorije i laboratorijska oprema, računala, pojedinačni i 
grupni prostori za učenje, itd.) i uslova za kompletno 
osoblje i sve studente, 

2) visokoškolska ustanova ima knjižnicu opremljenu 
adekvatnim brojem bibliotečkih resursa u štampanom i 
elektronskom obliku i odgovarajući prostor i opremu za 
korištenje usluga knjižnice i za akademsko osoblje i za 
studente, 

3) visokoškolska ustanova sistemski i djelotvorno planira, 
koristi i provjerava svoje resurse, u skladu sa strateškom 
planom, 

4) visokoškolska ustanova zapošljava dovoljan broj 
administrativnog i pomoćnog osoblja, 

5) visokoškolska ustanova ima adekvatne procedure i resurse 
za provođenje svoje strategije za međunarodne aspekte 
rada. 

7. Upravljanje informacijama 

1) visokoškolska ustanova koristi informacijske sisteme u cilju 
prikupljanja, analiziranja i korištenja informacija radi 
djelotvornosti i unaprjeđenja nastavnog procesa, 
istraživačkog rada/razvoja umjetnosti, doprinosa razvoju 
društva, upravljačkih i administrativnih djelatnosti, 

2) visokoškolska ustanova redovito prikuplja i analizira 
podatke o napredovanju studenata kroz studije, stopi 
uspješnosti i napuštanja studija, omjeru studenata i 
nastavnog osoblja, itd., 

3) visokoškolska ustanova redovito prikuplja i analizira 
podatke o radu, starosnoj strukturi i kvalifikacijama 
akademskog osoblja, uključujući omjer vlastitog i 
gostujućeg osoblja. 

8. Informiranje javnosti 

1) visokoškolska ustanova na svojoj internetskoj stranici 
objavljuje relevantne informacije o svojim aktivnostima, 
uključujući informacije o studijskim programima i zvanjima 
koje nudi, a koje su jasne, tačne, objektivne, aktualne i lako 
dostupne. Informacije se objavljuju na jednom od službenih 
jezika u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku, 

2) visokoškolska ustanova na svojoj internetskoj stranici pruža 
informacije o djelatnostima u oblasti istraživačkog rada i 
informacije o radu svog akademskog osoblja (publikacije, 
projekti, konferencije, itd), 

3) visokoškolska ustanova osigurava sistematsku komunika-
ciju sa vanjskim zainteresovanim stranama. 

9. Kontinuirano praćenje i periodična revizija programa 

1) visokoškolska ustanova redovno prati i dalje razvija svoje 
studijske programe, uz angažiranje zainteresiranih strana, 

2) visokoškolska ustanova ima definirane i usvojene procedure 
za redovito praćenje realizacije studijskih programa, 

3) visokoškolska ustanova analizira na koji način su procedure 
prikupljanja informacija i preduzetih aktivnosti uticale na 
unaprjeđenje studijskog programa. 

10. Periodično vanjsko osiguravanje kvalitete 

Visokoškolske ustanove trebaju periodično prolaziti 
postupak vanjskog osiguranja kvalitete. 

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЦИВИЛНО 
ВАЗДУХОПЛОВСТВО 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1393 
На основу члана 16. и 61. став (2) Закона о управи 

("Службени гласник БиХ", број 32/02 и 102/09) и члана 14. 
став (1) Закона о ваздухопловству Босне и Херцеговине 
("Службени гласник БиХ", број 39/09), чланова М.А.202 и 
145.А.60 Правилника о континуираној пловидбености вазду-
хоплова и аеронаутичких производа, дијелова и уређаја, те о 
одобравању организација и особља које се бави овим 
пословима ("Службени гласник БиХ", број 44/14 и 94/15), 
чланова М.А.202 и 145.А.60 Правилника о континуираној 
пловидбености ваздухоплова и аеронаутичких производа, 
дијелова и уређаја, те о одобравању организација и особља 
које се бави овим пословима и нису обухваћени EASA 
прописима ("Службени гласник БиХ", број 93/15), генерални 
директор Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и 
Херцеговине доноси 

ИНСТРУКЦИЈУ 
О ИЗВЈЕШТАВАЊУ О НЕОДОБРЕНИМ 
ВАЗДУХОПЛОВНИМ ДИЈЕЛОВИМА 

Члан 1. 
(Предмет) 

Овом инструкцијом се утврђује начин извјештавања о 
неодобреним дијеловима у складу са Правилником о 
извјештавању о догађајима ("Службени гласник БиХ", број 
57/15). 

Члан 2. 
(Појам) 

Појам који се употребљава у овој инструкцији има 
сљедеће значење: 

Неодобрени дио ("Unapproved part") -Производ, дио, 
уређај или материјал за који постоји намјера уградње на 
сертификовани ваздухоплов или ваздухопловни производ, а 
који није: 

a) произведен према одобреним процедурама; или 
b) усклађен са одобреним дизајном типа; или 
c) усклађен са техничким спецификацијама или 

прихваћеним стандардима у индустрији (нпр. 
"стандардни дијелови"). 

Члан 3. 
(Извјештавање о неодобреним дијеловима) 

Сва правна или физичка лица укључена у процесе 
вођења континуиране пловидбености, одржавања ваздухо-
плова или компоненти, складиштења или дистрибуције 
ваздухопловних производа, дијелова, уређаја или материјала 
требају извијестити BHDCA и носиоца типског сертификата 
о појави неодобрених дијелова, на обрасцу који је наведен у 
Додатку I ове инструкције. 

Члан 4. 
(Савјетодавни материјал) 

Савјетодавни материјал наведен је у Додатку II ове 
инструкције. 

Члан 5. 
(Ступање на снагу) 

Ова инструкција ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

Број 1-3-2-911-1/16 
07. децембра 2016. године 

Бања Лука
Генерални директор 

Ђорђе Ратковица, с. р.
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Додатак II - Савјетодавни материјал 
1. Шта све спада у неодобрене дијелове (Suspected 
Unapproved Parts)? 

Неодобрени дијелови могу бити: 
- дијелови одбачени током производње; 
- дијелови за које недостаје одговарајућа 

документација; 
- дијелови који нису одржавани у складу са 

одобреним подацима (maintenance data) 
произвођача; 

- дијелови који нису складиштени на одговарајући 
начин; 

- дијелови које је одржавала, поправљала или 
ремонтовала неодобрена правна или физичка 
особа; 

- дијелови са војних ваздухоплова за које не постоји 
доказ о усклађености са цивилним стандардима; 

- дијелови које подуговарач, који производи 
дијелове за одобреног произвођача, пошаље 
директно крајњем кориснику без овлашћења 
одобреног произвођача; 

- кривотворени дијелови, лажно представљени као 
да су дизајнирани и произведени у складу са 
одобреним процедурама; 
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- дијелови којима је истекао животни вијек утврђен 
током дизајна (design life limit) или који су 
непоправљиво оштећени, али измијењени и лажно 
представљени као одобрени дијелови; 

- дијелови спецификовани у илустрованом каталогу 
дијелова (IPC - Illustrated Parts Catalogue), али који 
су били произведени, враћени или повучени а 
затим обиљежени од неовлашћене особе и 
снабдијевени са документацијом која погрешно 
наводи да су дијелови оригинални и усклађени са 
одобреним типски дизајном, односно, посебним 
индустријским стандардом. 

2. Како идентификовати потенцијални неодобрени дио? 

Свака особа која врши одржавање треба извршити 
процјену снабдјевача и формирати листу одобрених 
снабдјевача (qualified suppliers). 

Сљедећи критеријуми могу бити корисни приликом те 
процјене: 

1. Неразумно ниске цијене - ако су цијене значајно 
ниже од цијена других снабдјевача истог дијела; 

2. Сумњиво брза услуга - ако је вријеме испоруке за 
дио којег нема на складишту значајно краћи него 
код других снабдјевача; 

3. Недостатак података - ако снабдјевач није у 
могућности или не жели да потврди усклађеност 
дијела са стандардима; 

4. Некомплетност документације - ако снабдјевач 
није у могућности да достави документацију која 
потврђује да је дио одобрен. 

3. Шта урадити у случају двоумљења? 

- извршити преглед паковања производа: да ли постоје 
оштећења, да ли је дио испоручен од другог снабјевача 
и да ли постоје наљепнице о пошиљаоцу дијела; 

- упоредити наруџбе са потврдама о испоруци, како би се 
провјерио пријем траженог фабричког броја производа 
(part number), као и исправне документације о историји 
компонентe (component history card); 

- развити систем праћења складишног (shelf life) и 
употребног животног вијека (service life), с циљем 
спречавања ненамјерног кориштења дијела којем је 
истекао вијек; 

- провјерити да ознаке за идентификовање дијела нису 
мијењане или фалсификоване; 

- прегледати дијелове на визуелне дефекте или 
абнормалности: измијењено или неоубичајено стање 
површине, неодостатак или непотпуна површинска 
заштита, било какав видљив показатељ претходне 
употребе, нова боја, постојеће огреботине, корозија или 
било који знак покушаја неовлашћене оправке дијела; 

- извршити audit снабдјевача с циљем провјере да ли су 
успостављени и одржавани захтјеви квалитета 
спецификовани у наруџби. 

4. Који су елементи неопходни за спречавање уласка 
неодобрених дијелова у систем? 

- правилно квалификовано особље за пријем дијелова; 
- одобравање и надзор снабдјевача; 
- одобравање и надзор организација за одржавање 

дијелова; 

- стално информисање о појави неодобрених дијелова на 
web страницама цивилних ваздухопловних власти. 

 
 

Na osnovu člana 16. i 61. stav (2) Zakona o upravi 
("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09) i člana 14. stav (1) 
Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik 
BiH", broj 39/09), članova M.A.202 i 145.A.60 Pravilnika o 
kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih 
proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i 
osoblja koje se bavi ovim poslovima ("Službeni glasnik BiH", 
broj 44/14 i 94/15), članova M.A.202 i 145.A.60 Pravilnika o 
kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih 
proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i 
osoblja koje se bavi ovim poslovima i nisu obuhvaćeni EASA 
propisima ("Službeni glasnik BiH", broj 93/15), generalni 
direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine 
donosi 

INSTRUKCIJU 
O IZVJEŠTAVANJU O NEODOBRENIM 

ZRAKOPLOVNIM DIJELOVIMA 

Član 1. 
(Predmet) 

Ovom instrukcijom se utvrđuje način izvještavanja o 
neodobrenim dijelovima u skladu sa Pravilnikom o izvještavanju 
o događajima ("Službeni glasnik BiH", broj 57/15). 

Član 2. 
(Pojam) 

Pojam koji se upotreblјava u ovoj instrukciji ima slјedeće 
značenje: 

Neodobreni dio ("Unapproved part") - Proizvod, dio, uređaj 
ili materijal za koji postoji namjera ugradnje na certificirani 
zrakoplov ili zrakoplovni proizvod, a koji nije: 

a) proizveden prema odobrenim procedurama; ili 
b) usklađen sa odobrenim dizajnom tipa; ili 
c) usklađen sa tehničkim specifikacijama ili prihvaćenim 

standardima u industriji (npr. "standardni dijelovi"). 

Član 3. 
(Izvještavanje o neodobrenim dijelovima) 

Sva pravna ili fizička lica uključena u procese vođenja 
kontinuirane plovidbenosti, održavanja zrakoplova ili 
komponenti, skladištenja ili distribucije zrakoplovnih proizvoda, 
dijelova, uređaja ili materijala trebaju izvijestiti BHDCA i 
nositelja tipskog certifikata o pojavi neodobrenih dijelova, na 
obrascu koji je naveden u Dodatku I ove instrukcije. 

Član 4. 
(Savjetodavni materijal) 

Savjetodavni materijal naveden je u Dodatku II ove 
instrukcije. 

Član 5. 
(Stupanje na snagu) 

Ova instrukcija stupa na snagu osmog dana od dana objave 
u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 1-3-02-911-1/16 
07. decembra 2016. godine 

Banja Luka
Generalni direktor 

Đorđe Ratkovica, s. r.
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Dodatak II - Savjetodavni materijal 
1. Šta sve spada u neodobrene dijelove (Suspected 
Unapproved Parts)? 

Neodobreni dijelovi mogu biti: 
- dijelovi odbačeni tokom proizvodnje; 
- dijelovi za koje nedostaje odgovarajuća 

dokumentacija; 
- dijelovi koji nisu održavani u skladu sa odobrenim 

podacima (maintenance data) proizvođača; 
- dijelovi koji nisu skladišteni na odgovarajući način; 
- dijelovi koje je održavala, popravljala ili remontovala 

neodobrena pravna ili fizička osoba; 
- dijelovi sa vojnih zrakoplova za koje ne postoji dokaz 

o usklađenosti sa civilnim standardima; 

- dijelovi koje podugovarač, koji proizvodi dijelove za 
odobrenog proizvođača, pošalje direktno krajnjem 
korisniku bez ovlaštenja odobrenog proizvođača; 

- krivotvoreni dijelovi, lažno predstavljeni kao da su 
dizajnirani i proizvedeni u skladu sa odobrenim 
procedurama; 

- dijelovi kojima je istekao životni vijek utvrđen tokom 
dizajna (design life limit) ili koji su nepopravljivo 
oštećeni, ali izmijenjeni i lažno predstavljeni kao 
odobreni dijelovi; 

- dijelovi specificirani u ilustrovanom katalogu dijelova 
(IPC - Illustrated Parts Catalogue), ali koji su bili 
proizvedeni, vraćeni ili povučeni a zatim obilježeni od 
neovlaštene osobe i snabdijeveni sa dokumentacijom 
koja pogrešno navodi da su dijelovi originalni i 
usklađeni sa odobrenim tipski dizajnom, odnosno, 
posebnim industrijskim standardom. 
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2. Kako identificirati potencijalni neodobreni dio? 

Svaka osoba koja vrši održavanje treba izvršiti procjenu 
snabdjevača i formirati listu odobrenih snabdjevača (qualified 
suppliers). 

Sljedeći kriteriji mogu biti korisni prilikom te procjene: 
1. Nerazumno niske cijene - ako su cijene značajno niže 

od cijena drugih snabdjevača istog dijela; 
2. Sumnjivo brza usluga - ako je vrijeme isporuke za dio 

kojeg nema na skladištu značajno kraći nego kod 
drugih snabdjevača; 

3. Nedostatak podataka - ako snabdjevač nije u 
mogućnosti ili ne želi da potvrdi usklađenost dijela sa 
standardima; 

4. Nekompletnost dokumentacije - ako snabdjevač nije u 
mogućnosti da dostavi dokumentaciju koja potvrđuje 
da je dio odobren. 

3. Šta uraditi u slučaju dvoumljenja? 

- izvršiti pregled pakovanja proizvoda: da li postoje 
oštećenja, da li je dio isporučen od drugog snabdjevača i da 
li postoje naljepnice o pošiljatelju dijela; 

- uporediti narudžbe sa potvrdama o isporuci, kako bi se 
provjerio prijem traženog fabričkog broja proizvoda (part 
number), kao i ispravne dokumentacije o istoriji 
komponente (component history card); 

- razviti sistem praćenja skladišnog (shelf life) i upotrebnog 
životnog vijeka (service life), s ciljem sprječavanja 
nenamjernog korištenja dijela kojemu je istekao vijek; 

- provjeriti da oznake za identificiranje dijela nisu mijenjane 
ili falsifikovane; 

- pregledati dijelove na vizuelne defekte ili abnormalnosti: 
izmijenjeno ili neoubičajeno stanje površine, neodostatak ili 
nepotpuna površinska zaštita, bilo kakav vidljiv pokazatelj 
prethodne upotrebe, nova boja, postojeće ogrebotine, 
korozija ili bilo koji znak pokušaja neovlaštene opravke 
dijela; 

- izvršiti audit snabdjevača s ciljem provjere da li su 
uspostavljeni i održavani zahtjevi kvaliteta specificirani u 
narudžbi. 

4. Koji su elementi neophodni za sprječavanje ulaska 
neodobrenih dijelova u sistem? 

- pravilno kvalificirano osoblje za prijem dijelova; 
- odobravanje i nadzor snabdjevača; 
- odobravanje i nadzor organizacija za održavanje dijelova; 
- stalno informiranje o pojavi neodobrenih dijelova na web 

stranicama civilnih zrakoplovnih vlasti. 
 

 
Temeljem članka 16. i 61. stavak (2) Zakona o upravi 

("Službeni glasnik BiH", broj 32/02 i 102/09) i članka 14. stavak 
(1) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni 
glasnik BiH", broj 39/09), članka M.A.202 i 145.A.60 Pravilnika 

o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih 
proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i 
osoblja koje se bavi ovim poslovima ("Službeni glasnik BiH", 
broj 44/14 i 94/15), članka M.A.202 i 145.A.60 Pravilnika o 
kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih 
proizvoda, dijelova i uređaja, te o odobravanju organizacija i 
osoblja koje se bavi ovim poslovima i nisu obuhvaćeni EASA 
propisima ("Službeni glasnik BiH", broj 93/15), generalni 
ravnatelj Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine 
donosi 

INSTRUKCIJU 
O IZVJEŠĆIVANJU O NEODOBRENIM 

ZRAKOPLOVNIM DIJELOVIMA 

Članak 1. 
(Predmet) 

Ovom instrukcijom se utvrđuje način izvješćivanja o 
neodobrenim dijelovima sukladno Pravilniku o izvješćivanju o 
događajima ("Službeni glasnik BiH", broj 57/15). 

Članak 2. 
(Pojam) 

Pojam koji se upotreblјava u ovoj instrukciji ima slјedeće 
značenje: 

Neodobreni dio ("Unapproved part") - Proizvod, dio, uređaj 
ili materijal za koji postoji namjera ugradnje na certificirani 
zrakoplov ili zrakoplovni proizvod, a koji nije: 

a) proizveden prema odobrenim procedurama; ili 
b) usklađen sa odobrenim dizajnom tipa; ili 
c) usklađen sa tehničkim specifikacijama ili prihvaćenim 

standardima u industriji (npr. "standardni dijelovi"). 

Članak 3. 
(Izvješćivanje o neodobrenim dijelovima) 

Sva pravna ili fizička lica uključena u procese vođenja 
kontinuirane plovidbenosti, održavanja zrakoplova ili 
komponenti, skladištenja ili distribucije zrakoplovnih proizvoda, 
dijelova, uređaja ili materijala trebaju izvijestiti BHDCA i 
nositelja tipskog certifikata o pojavi neodobrenih dijelova, na 
obrascu koji je naveden u Dodatku I ove instrukcije. 

Članak 4. 
(Savjetodavni materijal) 

Savjetodavni materijal naveden je u Dodatku II ove 
instrukcije. 

Članak 5. 
(Stupanje na snagu) 

Ova instrukcija stupa na snagu osmog dana od dana objave 
u "Službenom glasniku BiH". 

Broj 1-3-02-911-1/16 
07. prosinca 2016. godine 

Banja Luka
Generalni ravnatelj 

Đorđe Ratkovica, v. r.
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Dodatak II - Savjetodavni materijal 
1. Šta sve spada u neodobrene dijelove (Suspected 
Unapproved Parts)? 

Neodobreni dijelovi mogu biti: 
- dijelovi odbačeni tijekom proizvodnje; 
- dijelovi za koje nedostaje odgovarajuća 

dokumentacija; 
- dijelovi koji nisu održavani sukladno odobrenim 

podacima (maintenance data) proizvođača; 
- dijelovi koji nisu skladišteni na odgovarajući način; 
- dijelovi koje je održavala, popravljala ili remontovala 

neodobrena pravna ili fizička osoba; 
- dijelovi sa vojnih zrakoplova za koje ne postoji dokaz 

o usklađenosti sa civilnim standardima; 

- dijelovi koje podugovarač, koji proizvodi dijelove za 
odobrenog proizvođača, pošalje izravno krajnjem 
korisniku bez ovlaštenja odobrenog proizvođača; 

- krivotvoreni dijelovi, lažno predstavljeni kao da su 
dizajnirani i proizvedeni sukladno odobrenim 
procedurama; 

- dijelovi kojima je istekao životni vijek utvrđen 
tijekom dizajna (design life limit) ili koji su 
nepopravljivo oštećeni, ali izmijenjeni i lažno 
predstavljeni kao odobreni dijelovi; 

- dijelovi specificirani u ilustriranom katalogu dijelova 
(IPC - Illustrated Parts Catalogue), ali koji su bili 
proizvedeni, vraćeni ili povučeni a zatim obilježeni od 
neovlaštene osobe i snabdijeveni sa dokumentacijom 
koja pogrešno navodi da su dijelovi originalni i 
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usklađeni sa odobrenim tipski dizajnom, odnosno, 
posebnim industrijskim standardom. 

2. Kako identificirati potencijalni neodobreni dio? 

Svaka osoba koja vrši održavanje treba izvršiti procjenu 
snabdjevača i formirati listu odobrenih snabdjevača (qualified 
suppliers). 

Sljedeći kriteriji mogu biti korisni prilikom te procjene: 
1. Nerazumno niske cijene - ako su cijene značajno niže 

od cijena drugih snabdjevača istog dijela; 
2. Sumnjivo brza usluga - ako je vrijeme isporuke za dio 

kojeg nema na skladištu značajno kraći nego kod 
drugih snabdjevača; 

3. Nedostatak podataka - ako snabdjevač nije u 
mogućnosti ili ne želi da potvrdi usklađenost dijela sa 
standardima; 

4. Nekompletnost dokumentacije - ako snabdjevač nije u 
mogućnosti da dostavi dokumentaciju koja potvrđuje 
da je dio odobren. 

3. Šta uraditi u slučaju dvoumljenja? 

- izvršiti pregled pakiranja proizvoda: da li postoje oštećenja, 
da li je dio isporučen od drugog snabdjevača i da li postoje 
naljepnice o pošiljatelju dijela; 

- usporediti narudžbe sa potvrdama o isporuci, kako bi se 
provjerio prijem traženog fabričkog broja proizvoda (part 
number), kao i ispravne dokumentacije o povijesti 
komponente (component history card); 

- razviti sustav praćenja skladišnog (shelf life) i uporabnog 
životnog vijeka (service life), s ciljem sprječavanja 
nenamjernog korištenja dijela kojemu je istekao vijek; 

- provjeriti da oznake za identificiranje dijela nisu mijenjane 
ili falsificirane; 

- pregledati dijelove na vizuelne defekte ili abnormalnosti: 
izmijenjeno ili neoubičajeno stanje površine, neodostatak ili 
nepotpuna površinska zaštita, bilo kakav vidljiv pokazatelj 
prethodne uporabe, nova boja, postojeće ogrebotine, 
korozija ili bilo koji znak pokušaja neovlaštene opravke 
dijela; 

- izvršiti audit snabdjevača s ciljem provjere da li su 
uspostavljeni i održavani zahtjevi kvalitete specificirani u 
narudžbi. 

4. Koji su elementi neophodni za sprječavanje ulaska 
neodobrenih dijelova u sustav? 

- pravilno kvalificirano osoblje za prijem dijelova; 
- odobravanje i nadzor snabdjevača; 
- odobravanje i nadzor organizacija za održavanje dijelova; 
- stalno informiranje o pojavi neodobrenih dijelova na web 

stranicama civilnih zrakoplovnih vlasti. 

ВИСОКИ СУДСКИ И ТУЖИЛАЧКИ 
САВЈЕТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
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На основу члана 17. тачке 22., 25. и 26. Закона о 

Високом судском и тужилачком савјету Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 25/04, 93/05, 
48/07 и 15/08) и члана 22. Правилника о оријентационим 
мјерилима за рад тужилаца у тужилаштвима у БиХ 
("Службени гласник БиХ", број 64/16), Високи судски и 
тужилачки савјет Босне и Херцеговине, на сједници 
одржаној 14.12.2016. године, донио је 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНИ ПРАВИЛНИКА О ОРИЈЕНТАЦИОНИМ 

МЈЕРИЛИМА ЗА РАД ТУЖИЛАЦА У 
ТУЖИЛАШТВИМА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

Члан 1. 
У Правилнику о оријентационим мјерилима за рад 

тужилаца у тужилаштвима у Босни и Херцеговини 
("Службени гласник БиХ", број 64/16) врши се слиједећа 
измјена: 

У члану 9. у ставу (2), иза ријечи "члановима" број 8. 
брише се, а ријеч "члановима" замјењује се ријечју "чланом". 

Члан 2. 
Све остале одредбе Правилника о оријентационим 

мјерилима за рад тужилаца у тужилаштвима у Босни и 
Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 64/16) остају 
непромијењене. 

Члан 3. 
Овај Правилник о измјени Правилника о оријентаци-

оним мјерилима за рад тужилаца у тужилаштвима у Босни и 
Херцеговини ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у "Службеном гласнику БиХ", а примјењује се од 1.1.2016. 
године. 

Број 13-02-2-2132-5//2016 
19. децембра 2016. године 

Сарајево
Предсједник 

Милан Тегелтија
 

 
Na osnovu člana 17. tačke 22., 25. i 26. Zakona o Visokom 

sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni 
glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i člana 22. 
Pravilnika o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u 
tužilaštvima u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 64/16), Visoko 
sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine, na sjednici 
održanoj 14.12.2016. godine, donijelo je 

PRAVILNIK 
O IZMJENI PRAVILNIKA O ORIJENTACIONIM 

MJERILIMA ZA RAD TUŽILACA U TUŽILAŠTVIMA U 
BOSNI I HERCEGOVINI 

Član 1. 
U Pravilniku o orijentacionim mjerilima za rad tužilaca u 

tužilaštvima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH" broj 
64/16) vrši se slijedeća izmjena: 

U članu 9. u stavu (2), iza riječi "članovima" broj 8. briše 
se, a riječ "članovima" zamjenjuje se riječju "članom". 

Član 2. 
Sve ostale odredbe Pravilnika o orijentacionim mjerilima za 

rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini ("Službeni 
glasnik BiH", broj 64/16) ostaju nepromijenjene. 

Član 3. 
Ovaj Pravilnik o izmjeni Pravilnika o orijentacionim 

mjerilima za rad tužilaca u tužilaštvima u Bosni i Hercegovini 
stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom 
glasniku BiH", a primjenjuje se od 1.1.2016. godine. 

Broj 13-02-2-2132-5//2016 
19. decembra 2016. godine 

Sarajevo
Predsjednik 

Milan Tegeltija
 

 
Na temelju članka 17. točke 22., 25. i 26. Zakona o 

Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću Bosne i Hercegovine 
("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i članka 
22. Pravilnika o orijentacijskim mjerilima za rad tužitelja u 
tužiteljstvima u BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 64/16), 
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Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće Bosne i Hercegovine, na 
sjednici održanoj 14.12.2016. godine, donijelo je 

PRAVILNIK 
O IZMJENI PRAVILNIKA O ORIJENTACIJSKIM 

MJERILIMA ZA RAD TUŽITELJA U TUŽITELJSTVIMA 
U BOSNI I HERCEGOVINI 

Članak 1. 
U Pravilniku o orijentacijskim mjerilima za rad tužitelja u 

tužiteljstvima u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", 
broj 64/16) vrši se slijedeća izmjena: 

U članku 9. u stavku (2), iza riječi "člancima" broj 8. briše 
se, a riječ "člancima" zamjenjuje se riječju "člankom". 

Članak 2. 
Sve ostale odredbe Pravilnika orijentacijskim mjerilima za 

rad tužitelja u tužiteljstvima u Bosni i Hercegovini ("Službeni 
glasnik BiH", broj 64/16) ostaju nepromijenjene. 

Članak 3. 
Ovaj Pravilnik o izmjeni Pravilnika o orijentacijskim 

mjerilima za rad tužitelja u tužiteljstvima u Bosni i Hercegovini 
stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom 
glasniku BiH", a primjenjuje se od 1.1.2016. godine. 

Broj 13-02-2-2132-5//2016 
19. prosinca 2016. godine 

Predsjednik 
Milan Tegeltija

 

УСТАВНИ СУД 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1395 
Уставни суд Босне и Херцеговине у Великом вијећу, у 

предмету број АП 1985/14, рјешавајући апелацију Младена 
Милановића, на основу члана VI/3б) Устава Босне и 
Херцеговине, члана 57 став (2) тачка б), члана 59 ст. (1) и (2) 
и члана 62 став (1) Правила Уставног суда Босне и 
Херцеговине - пречишћени текст ("Службени гласник Босне 
и Херцеговине" број 94/14), у саставу: 

Мирсад Ћеман, предсједник 
Мато Тадић, потпредсједник 
Златко М. Кнежевић, потпредсједник 
Валерија Галић, судија 
Миодраг Симовић, судија 
Сеада Палаврић, судија 
на сједници одржаној 23. новембра 2016. године донио 

је 

ОДЛУКУ О ДОПУСТИВОСТИ И МЕРИТУМУ 
Усваја се апелација Младена Милановића. 
Утврђује се повреда члана II/3е) Устава Босне и 

Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције за 
заштиту људских права и основних слобода. 

Укида се Пресуда Врховног суда Федерације Босне и 
Херцеговине број 09 0 К 000748 13 Кжж од 19. децембра 
2013. године. 

Предмет се враћа Врховном суду Федерације Босне и 
Херцеговине који је дужан да по хитном поступку донесе 
нову одлуку у складу са чланом II/3е) Устава Босне и 
Херцеговине и чланом 6 став 1 Европске конвенције за 
заштиту људских права и основних слобода. 

Налаже се Врховном суду Федерације Босне и 
Херцеговине да, у складу са чланом 72 став (5) Правила 
Уставног суда Босне и Херцеговине, у року од 90 дана од 
дана достављања ове одлуке обавијести Уставни суд Босне и 
Херцеговине о предузетим мјерама с циљем извршења ове 
одлуке. 

Одлуку објавити у "Службеном гласнику Босне и 
Херцеговине", "Службеним новинама Федерације Босне и 
Херцеговине", "Службеном гласнику Републике Српске" и 
"Службеном гласнику Дистрикта Брчко Босне и 
Херцеговине". 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
I. Увод 

1. Младен Милановић (у даљњем тексту: апелант) из 
Сарајева, настањен у Аустрији, којег заступа Рефик 
Сердаревић, адвокат из Сарајева, поднио је 29. априла 2014. 
године апелацију Уставном суду Босне и Херцеговине (у 
даљњем тексту: Уставни суд) против Пресуда Врховног суда 
Федерације Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Врховни 
суд) бр. 09 0 К 000748 13 Кжж од 19. децембра 2013. године 
и 09 0 К 000748 11 Кжк од 15. фебруара 2013. године. 

II. Поступак пред Уставним судом 

2. На основу члана 23 Правила Уставног суда, од 
Врховног суда и Федералног тужилаштва Босне и 
Херцеговине (у даљњем тексту: Федерално тужилаштво) 
затражено је 12. октобра 2016. године да доставе одговоре на 
апелацију. 

3. Врховни суд и Кантонално тужилаштво су доставили 
одговоре на апелацију 14. и 19. октобра 2016. године. 

III. Чињенично стање 

4. Чињенице предмета које произлазе из апелантових 
навода и докумената предочених Уставном суду могу да се 
сумирају на сљедећи начин: 

5. Оптужницом Тужилаштва Босне и Херцеговине (у 
даљњем тексту: Тужилаштво), Посебног одјела за ратне 
злочине број Кт-РЗ-155/06 од 6. децембра 2007. године 
апеланту је стављено на терет извршење кривичних дјела 
ратни злочин против цивилног становништва из члана 173 
став 1 тач. а) и ц) у вези са чланом 180 Кривичног закона 
Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: КЗБиХ) и ратни 
злочин против цивилног становништва из члана 173 став 1 
тач. а) и ц) у вези са чл. 31 став 1 и 180 став 1 КЗБиХ. 

6. Рјешењем Суда Босне и Херцеговине (у даљњем 
тексту: Суд БиХ) од 10. јануара 2008. године усвојен је 
приједлог Тужилаштва, те је вођење кривичног поступка 
против апеланта пренесено на Кантонални суд у Сарајеву (у 
даљњем тексту: Кантонални суд) као мјесно надлежни суд. 

7. Пресудом Кантоналног суда број 09 0 К 000748 08 К 
од 10. новембра 2008. године апелант је на основу члана 299 
тачка ц) Закона о кривичном поступку ФБиХ (у даљњем 
тексту: ЗКПФБиХ) ослобођен оптужбе да је учинио 
кривична дјела ратни злочин против цивилног 
становништва. 

8. Рјешењем Врховног суда број 09 0 К 000748 09 Кж 
од 13. априла 2011. године, у вијећу састављеном од судија 
Зорице Гогале као предсједнице вијећа, Љиљане Филиповић 
и Ниџаре Злотрг као чланова вијећа, уважена је жалба 
Кантоналног тужилаштва у Сарајеву (у даљњем тексту: 
Кантонално тужилаштво), па је Пресуда Кантоналног суда 
број 09 0 К 000748 08 К од 10. новембра 2008. године 
укинута и одређено одржавање претреса пред Врховним 
судом. У образложењу рјешења је наведено да је жалбом 
основано указано на недостатак образложења о одлучним 
чињеницама и да је тиме учињена битна повреда одредаба 
кривичног поступка. 

9. Врховни суд је након одржаног претреса на којем су 
изведени докази преузети из првостепеног поступка пред 
Кантоналним судом и непосредно изведених доказа донио 
Пресуду број 09 0 К 000748 11 Кжк од 15. фебруара 2013. 
године којом је апелант проглашен кривим да је на начин 
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описан у изреци пресуде починио продужено кривично дјело 
ратни злочин против цивилног становништва из члана 142 
став 1 Кривичног закона СФРЈ (у даљњем тексту: КЗСФРЈ) 
који је законом преузет као републички закон, за које му је 
утврђена казна затвора у трајању од једне године у коју му 
је, на основу члана 50 став 1 истог закона, урачунато вријеме 
проведено у притвору почев од 27. јула 2007. до 10. 
новембра 2008. године. Оцјеном преузетих и непосредно 
изведених доказа Врховни суд је утврдио да је у периоду од 
јуна до јула 1992. године апелант вршио дужност стражара у 
логору "Бункер" у Семизовцу у којем су се налазили 
заточени цивили бошњачке националности, да је био 
униформисан и наоружан и да се у конкретном случају 
радило о незаконито заточеним цивилима. При одмјеравању 
казне за дјело за које је апелант проглашен кривим, Врховни 
суд је, имајући у виду сврху кажњавања, узео у обзир све 
околности које су од значаја за одмјеравање казне. С тим у 
вези, како је наведено у образложењу пресуде, цијењене су 
олакшавајуће околности, при чему су узете у обзир 
апелантове породичне прилике и ранија неосуђиваност, које 
су у својој укупности добиле карактер нарочито 
олакшавајућих околности у смислу члана 42 тачка 2 
преузетог КЗСФРЈ. При томе отежавајуће околности нису 
пронађене, па је апеланту ублажена законом прописана казна 
и уз примјену члана 43 став 1 тачка 1 КЗСФРЈ апелант је 
осуђен на казну затвора у трајању од једне године. Врховни 
суд је оцијенио да ће се изреченом казном постићи циљеви 
генералне и специјалне превенције. 

10. Апелант, његов бранилац и Федерално тужилаштво 
су против пресуде Врховног суда од 15. фебруара 2013. 
године изјавили жалбе. Врховни суд је, у трећестепеном 
вијећу састављеном од судије Малика Хаџиомеровића као 
предсједника вијећа, судије Божидарке Додик и судије 
Ниџаре Злотрг као чланова вијећа, донио Пресуду број 09 0 
К 000748 13 Кжж од 19. децембра 2013. године којом је 
апелантова и жалба његовог браниоца одбијена, док је жалба 
Федералног тужилаштва уважена у одлуци о 
кривичноправној санкцији и пресуда Врховног суда од 15. 
фебруара 2013. године преиначена тако што је апелант за 
продужено кривично дјело ратни злочин против цивилног 
становништва из члана 142 став 1 преузетог КЗСФРЈ за које 
је том пресудом проглашен кривим осуђен на казну затвора 
у трајању од једне године и четири мјесеца. У осталом 
дијелу, другостепена одлука је остала неизмијењена. 

11. Трећестепено вијеће Врховног суда је на основу 
члана 321 ЗКПФБиХ испитало побијану другостепену 
пресуду у границама жалбених навода Федералног 
тужилаштва, апеланта и његовог браниоца, те по службеној 
дужности да ли је на штету апеланта повријеђен кривични 
закон. Након тога је у погледу свих истакнутих навода 
апеланта и његовог браниоца, анализом сваког жалбеног 
навода, закључило да нису основани и да је другостепени 
суд навео сасвим јасне и одређене разлоге из којих је 
произашао и правилан закључак другостепеног суда о 
апелантовој кривици. 

12. У вези са одлуком о кривичноправној санкцији и 
жалбеним приговорима Федералног тужилаштва, 
трећестепено вијеће Врховног суда је оцијенило да је овом 
жалбом основано указано да је изречена казна затвора 
апеланту у трајању од једне године преблаго одмјерена. С 
тим у вези је истакнуто да је правилно другостепени суд 
приликом одмјеравања казне као олакшавајуће околности на 
страни апеланта цијенио његову ранију неосуђиваност, као и 
породичне прилике, не нашавши отежавајућих околности, 
као и да је наведеним олакшавајућим околностима правилно 
дао карактер нарочито олакшавајућих. Међутим, основано 

је, према мишљењу Врховног суда, у жалби Федералног 
тужилаштва указано да је наведеним нарочито 
олакшавајућим околностима другостепени суд дао 
превелики значај јер не само да је изречену казну ублажио 
испод законом прописаног минимума већ ју је ублажио и до 
најниже законом прописане мјере. Стога је, на основу члана 
329 ЗКПФБиХ, трећестепено вијеће донијело пресуду којом 
су жалбе апеланта и његовог браниоца одбијене као 
неосноване, док је жалба Федералног тужилаштва 
дјелимично уважена и побијана пресуда преиначена у 
одлуци о казни тако што је, на основу чл. 41 став 1, 42 тачка 
2 и 43 став 1 тачка 1 КЗСФРЈ, имајући у виду сврху 
кажњавања и цијенећи утврђене олакшавајуће околности на 
страни апеланта, апелант осуђен на казну затвора у трајању 
од једне године и четири мјесеца. Трећестепено вијеће 
Врховног суда је истакло да сматра да изречена казна није 
благо, а ни строго одмјерена и да у свему одговара тежини 
учињеног кривичног дјела, степену кривичне одговорности 
апеланта као учиниоца, која је довољна, али и потребна за 
остварење сврхе кажњавања. 

IV. Апелација 
а) Наводи из апелације 

13. Апелант сматра да му је пресудом Врховног суда 
повријеђено право на правично суђење из члана II/3е) Устава 
Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције 
за заштиту људских права и основних слобода (у даљњем 
тексту: Европска конвенција). У исцрпним наводима 
апелације указује на непотпуно и погрешно утврђено 
чињенично стање, погрешну примјену права и на кршење 
права на суђење пред непристрасним судом с образложењем 
да је иста судија била члан вијећа Врховног суда приликом 
доношења одлуке о укидању ослобађајуће пресуде и вијећа 
Врховног суда које је одбило његову и жалбу његовог 
браниоца, док је жалба Федералног тужилаштва уважена у 
погледу казне. Осим тога, апелацијом се указује на бројне 
пропусте учињене како у другостепеном тако и у 
трећестепеном поступку, прије свега на начин утврђивања 
чињеница и закључака који су на основу чињеница утврђени, 
оцјену доказа на његову штету, кршења принципа in dubio 
pro reo и коначно погрешну примјену материјалног права. 

б) Одговор на апелацију 

14. Врховни суд је навео да су наводи апелације у 
односу на другостепену одлуку Врховног суда идентични 
жалбеним приговорима против те пресуде о којима је 
одлучило трећестепено вијеће истог суда. У погледу 
неоснованости навода којима је указано на непристрастан 
суд, Врховни суд је истакао да је тачно да је као члан судског 
вијећа које је донијело рјешење којим је укинута пресуда 
Кантоналног суда учествовала судија Ниџара Злотрг. Судија 
Ниџара Злотрг је, како је даље наведено, учествовала и као 
члан трећестепеног вијећа које је одлучивало о жалби против 
другостепене пресуде. Међутим, та чињеница, према оцјени 
Врховног суда, не може аутоматски довести у сумњу 
непристрасност судије, нити су у апелацији понуђени 
конкретни аргументи за такав закључак. Питање 
непристрасности је потребно сагледати у свјетлу постојећих 
законских одредби које се односе на изузеће судије, а 
прописане су у одредби члана 39 ЗКПФБиХ. С тим у вези, 
Врховни суд сматра да не постоји нити једна околност која 
би изазивала разумну сумњу у непристрасност судије, а осим 
тога на постојање таквих околности потребно је 
аргументовано указати. Првостепена пресуда на коју се 
апелант позива је укинута због формално-правних 
недостатака, конкретно битних повреда одредаба кривичног 
поступка, при чему се вијеће чији је члан била судија Ниџара 
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Злотрг није упуштало у било какво изјашњење о 
чињеничним питањима, па стога ни у апелантову кривицу. 
Стога, Врховни суд сматра да су неосновани наводи 
апелације да је учешћем судије поводом жалбе против 
првостепене пресуде и у трећестепеном поступку поводом 
жалбе против другостепене пресуде дошло до кршења 
апелантовог права на суђење пред непристрасним судом. 

15. Федерално тужилаштво сматра да је апелација 
неоснована и да су оспореном пресудом Врховног суда 
детаљно образложени и прецизирани разлози на основу 
којих су утврђене одлучне чињенице, што је поткријепљено 
доказима оцијењеним појединачно, међусобно и у њиховој 
укупности. У погледу тврдњи које се тичу кршења принципа 
непристрасности суда, Федерално тужилаштво сматра да су 
те тврдње паушалне јер нису образложене и аргументоване, 
већ су само констатоване. Предложено је да се апелација 
одбије. 

V. Релевантни прописи 

16. У Закону о кривичном поступку Федерације 
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације Босне 
и Херцеговине" бр. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 
27/07, 53/07, 9/09, 12/10 и 8/13) релевантне одредбе гласе: 

Члан 39. 
Разлози за изузимање 

Судија не може вршити судијску дужност: 
[...] 
е) ако је у истом предмету учествовао у доношењу 

одлуке која се побија правним лијеком, и 
ф) ако постоје околности које изазивају разумну сумњу 

у његову непристрасност. 
Члан 312. 

Битне повреде одредаба кривичног поступка 
(1) Битна повреда одредаба кривичног поступка 

постоји: 
[...] 
б) ако је на главном претресу учествовао судија који се 

морао изузети; 
[...] 

VI. Допустивост 

17. У складу са чланом VI/3б) Устава Босне и 
Херцеговине, Уставни суд, такође, има апелациону 
надлежност у питањима која су садржана у овом уставу када 
она постану предмет спора због пресуде било којег суда у 
Босни и Херцеговини. 

18. У складу са чланом 18 став (1) Правила Уставног 
суда, Уставни суд може да разматра апелацију само ако су 
против пресуде, односно одлуке која се њом побија, 
исцрпљени сви дјелотворни правни лијекови могући према 
закону и ако се поднесе у року од 60 дана од дана када је 
подносилац апелације примио одлуку о посљедњем 
дјелотворном правном лијеку који је користио. 

19. У конкретном случају предмет оспоравања 
апелацијом је Пресуда Врховног суда број 09 0 К 000748 13 
Кжж од 19. децембра 2013. године против које нема других 
дјелотворних правних лијекова могућих према закону. 
Затим, оспорену пресуду апелант је примио 3. марта 2014. 
године, а апелација је поднесена 29. априла 2014. године, тј. 
у року од 60 дана, како је прописано чланом 18 став (1) 
Правила Уставног суда. Коначно, апелација испуњава и 
услове из члана 18 ст. (3) и (4) Правила Уставног суда јер не 
постоји неки формални разлог због којег апелација није 
допустива, нити је очигледно (prima facie) неоснована. 

20. Имајући у виду одредбе члана VI/3б) Устава Босне 
и Херцеговине, члана 18 ст. (1), (3) и (4) Правила Уставног 

суда, Уставни суд је утврдио да предметна апелација 
испуњава услове у погледу допустивости. 

VII. Меритум 

21. Апелант оспорава пресуду Врховног суда указујући 
да му је том пресудом повријеђено право из члана II/3е) 
Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске 
конвенције. 

Право на правично суђење 

22. Члан II/3 Устава Босне и Херцеговине у 
релевантном дијелу гласи: 

Сва лица на територији Босне и Херцеговине уживају 
људска права и основне слободе из става 2 овог члана, а она 
обухватају: 

е) Право на правичан поступак у грађанским и 
кривичним стварима и друга права у вези с кривичним 
поступком. 

Члан 6 Европске конвенције у релевантном дијелу 
гласи: 

1) Приликом утврђивања његових грађанских права и 
обавеза или кривичне оптужбе против њега, свако има 
право на правичну и јавну расправу у разумном року пред 
независним и непристрасним судом установљеним законом. 
[…] 

23. Уставни суд, прије свега, запажа да се у конкретном 
случају ради о кривичном поступку против апеланта који је 
окончан оспореном пресудом којом је апелант проглашен 
кривим за продужено кривично дјело ратни злочин против 
цивилног становништва и осуђен на казну затвора у трајању 
од једне године и четири мјесеца. Дакле, исход поступка је 
био од одлучујућег значаја за утврђивање "основаности било 
какве кривичне оптужбе" против апеланта, па апелант у 
предметном поступку ужива гаранције права на правично 
суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 
Европске конвенције. Стога, Уставни суд треба испитати да 
ли је оспореном пресудом повријеђено апелантово право на 
правично суђење на које је апелацијом указано. 

24. Из навода апелације произлази да апелација, између 
осталог, покреће питање повреде права на правично суђење 
са аспекта непристрасности суда с обзиром на то да је у 
поступку иста судија Ниџара Злотрг била члан вијећа 
Врховног суда приликом доношења одлуке о укидању 
пресуде Кантоналног суда и члан вијећа Врховног суда које 
је коначном пресудом одбило његову и жалбу његовог 
браниоца, док је жалба Федералног тужилаштва уважена у 
погледу казне. 

25. У контексту наведеног, Уставни суд, прије свега, 
истиче да је постојање процедуре за обезбјеђивање 
непристрасности суда, односно правила која се тичу 
искључења или изузећа судија у одређеним случајевима, 
релевантан фактор који се мора узети у обзир. Према правној 
пракси Европског суда за људска права (у даљњем тексту: 
Европски суд), постојање таквих правила у релевантном 
закону показује настојање законодавца да отклони разумну 
сумњу у непристрасност судија или судова, односно 
представља покушај да се непристрасност обезбиједи 
елиминисањем узрока који би могли резултовати таквом 
сумњом. У складу с наведеним, пропуст да се поштују 
правила о изузећу судија може значити да је поступак водио 
суд чија се непристрасност може довести у сумњу (види 
Европски суд, Межнарић против Хрватске, пресуда од 15. 
јула 2005. године, апликација број 71615/01, став 27). 

26. У конкретном случају правила у вези са изузећем 
судија конституисана су у члану 39 ЗКПФБиХ, дакле 
релевантни закон прописује правила којима се желе 
уклонити узроци који би могли да резултују разумном 
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сумњом у непристрасност суда, односно судије у 
појединачним предметима. Међутим, како је у пракси 
Европског суда наглашено, задатак Европског суда, па дакле 
ни Уставног суда, није да испитује та правила или праксу in 
abstracto, већ да испитује да ли начин на који су та правила 
примијењена према апеланту, или на који су утицала на 
исход поступка према апеланту, покреће питање кршења 
права из члана 6 став 1 Европске конвенције (види Европски 
суд, Fey против Аустрије, пресуда од 24. фебруара 1993. 
године, Серија А, број 255, став 27 и Уставни суд, Одлука 
број АП 1187/06 од 13. септембра 2007. године, објављена у 
"Службеном гласнику БиХ" број 86/07). 

27. Према утврђеној пракси Европског и Уставног суда, 
постојање непристрасности у сврху члана 6 став 1 Европске 
конвенције мора се оцјењивати према субјективном тесту. 
То значи да се треба утврдити да ли постоје личне 
предрасуде судије који је судио у одређеном предмету. 
Такође, постојање непристрасности оцјењује се и према 
објективном тесту, што значи да се утврђује да ли је суд, 
између осталог, и својим саставом пружио довољне 
гаранције да се искључи оправдана сумња у вези с његовом 
непристрасношћу (op. cit., Межнарић, став 29 и Уставни суд, 
Одлука број АП 1785/06 од 30. марта 2006. године, објављена 
у "Службеном гласнику БиХ" број 57/07). 

28. Апелант у конкретном случају није довео у питање 
субјективну непристрасност судије Ниџаре Злотрг, тако да се 
Уставни суд неће ни бавити тим питањем. Апелант је указао 
на пристрасност судије према објективном принципу јер је 
иста судија Ниџара Злотрг била члан вијећа Врховног суда 
приликом доношења одлуке о укидању ослобађајуће пресуде 
Кантоналног суда и члан вијећа Врховног суда које је 
донијело коначну осуђујућу пресуду, при чему је његова 
жалба одбијена, а жалба Федералног тужилаштва уважена у 
погледу казне тако што је казна повећана с једне године 
(другостепена пресуда) на једну годину и четири мјесеца. 

29. Што се тиче објективне непристрасности, мора се 
утврдити да ли се, независно од понашања одређеног судије, 
могу утврдити чињенице које могу довести у сумњу његову 
непристрасност. Међутим, при одлучивању да ли у 
конкретном случају постоје оправдани разлози за бојазан да 
одређени судија није непристрастан, апелантово становиште 
јесте важно, али није одлучујуће. Оно што је одлучујуће 
јесте да ли се таква бојазан може објективно оправдати (op. 
cit., Межнарић, став 31). У вези с тим, чак је и утисак који 
суд оставља у јавности од одређене важности, односно 
правда се не треба само спровести већ се мора и видјети да 
се она спроводи (види Европски суд, De Cubber против 
Белгије, пресуда од 26. октобра 1984. године, Серија А, број 
86, став 26). Дакле, важно је повјерење које судови морају да 
уживају и подстичу у јавности у демократском друштву. 
Такође, према пракси Европског суда, чињеница да је 
одређени судија имао различите улоге у појединим фазама 
одређеног предмета може у одређеним околностима довести 
у питање непристрасност суда, што се оцјењује у сваком 
конкретном случају. Тако је Уставни суд у својој пракси, а 
слиједећи становишта Европског суда, закључио да 
чињеница да су одређене судије учествовале у вијећу које је 
доносило законом прописане одлуке у фази која је 
претходила кривичном поступку пред првостепеним судом 
(одлука о притвору) није сметња да те судије учествују у 
вијећу другостепеног суда које одлучује о жалби против 
првостепене пресуде (види Уставни суд, Одлука број АП 
525/04 од 18. јануара 2005. године). Оно што је одлучујуће 
јесте да ли се један те исти судија директно бавио 
одлучивањем о питањима која су релевантна за одлучивање, 
односно меритумом предмета (види Европски суд, 

Oberschlick против Аустрије, Одлука број 1 од 23. маја 1991. 
године, Серија А, број 204). У вези с наведеним, Европски 
суд је јасно истакао да је сваки конкретни предмет у којем је 
један судија учествовао у више фаза случај за себе који треба 
да буде појединачно испитан. 

30. Доводећи наведена становишта у везу с 
чињеницама конкретног предмета, Уставни суд запажа да је 
судија Ниџара Злотрг у својству члана судског вијећа 
учествовала у доношењу Рјешења Врховног суда број 09 0 К 
000748 09 Кж од 13. априла 2011. године којим је уважена 
жалба Кантоналног тужилаштва и укинута пресуда 
Кантоналног суда којом је апелант ослобођен оптужбе да је 
починио кривична дјела која су му стављена на терет, те је 
одређено одржавање претреса пред Врховним судом. Након 
одржавања претреса пред Врховним судом, апелант је 
Пресудом број 09 0 К 000748 11 Кжк од 15. фебруара 2013. 
године проглашен кривим да је починио продужено 
кривично дјело ратни злочин против цивилног становништва 
за које је осуђен на казну затвора у трајању од једне године. 
Одлучујући о жалбама апеланта, његовог браниоца и 
Федералног тужилаштва, Врховни суд је у трећестепеном 
вијећу, у чијем је саставу била судија Ниџара Злотрг као 
члан вијећа, донио Пресуду број 09 0 К 000748 13 Кжж од 
19. децембра 2013. године којом је апелантова и жалба 
његовог браниоца одбијена, док је жалба Федералног 
тужилаштва уважена и апелант за кривично дјело за које је 
другостепеном пресудом проглашен кривим осуђен на казну 
затвора у трајању од једне године и четири мјесеца. 

31. У одговору на апелацију Врховни суд је потврдио 
тачност навода према којима је судија Ниџара Злотрг 
учествовала у вијећу у којем је поводом жалбе Кантоналног 
тужилаштва укинута пресуда Кантоналног суда и одређено 
одржавање претреса пред Врховним судом и у 
трећестепеном вијећу које је донијело пресуду поводом 
жалбе против другостепене пресуде, али да та чињеница не 
може аутоматски довести у сумњу непристрасност судије о 
којој је ријеч, чиме је, према оцјени Уставног суда, указано 
на субјективну непристрасност судије коју апелант у 
апелационим наводима није довео у питање. Осим напријед 
наведеног, Уставни суд примјећује да из одговора Врховног 
суда произлази и то да се питање непристрасности суда 
треба сагледати са аспекта постојећих одредби које се односе 
на изузеће судије, прије свега одредбе члана 39 ЗКПФБиХ 
према којој, како је навео Врховни суд, није постојао нити 
један разлог за изузеће наведене судије. Наиме, рјешење на 
које се апелант позива, којим је укинута пресуда 
Кантоналног суда о ослобађању од оптужбе и одређен 
претрес пред Врховним судом, не садржи ниједан навод из 
којег би се могло посумњати у постојање предубјеђења о 
његовој кривици. 

32. Међутим, Уставни суд запажа да се, без обзира на 
наводе Врховног суда из одговора на апелацију, ради о 
истом кривичном поступку против апеланта који је 
оспореном пресудом проглашен кривим за продужено 
кривично дјело и чији је исход био од одлучујућег значаја за 
утврђивање основаности кривичне оптужбе против апеланта, 
у којем је судија Ниџара Злотрг у својству члана вијећа 
поступала два пута поводом правних лијекова - жалбе 
против пресуде Кантоналног суда која је усвојена и одређен 
претрес пред Врховним судом и жалбе против пресуде 
Врховног суда, што је, према оцјени Уставног суда, у 
супротности са одредбом члана 39 тачка е) ЗКПФБиХ јер је 
у истом поступку два пута учествовала по правном лијеку. С 
тим у вези, имајући при томе у виду већ наведена 
становишта Европског суда, као и релевантне одредбе 
ЗКПФБиХ које се односе на суђење у појединим фазама 
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поступка, Уставни суд напомиње да се принцип 
непристрасности у објективном смислу не може тумачити 
само у односу на одлуку која се оспорава већ и на претходне 
фазе поступка. У конкретном случају је то поступање 
поводом жалбе (Федералног тужилаштва) и доношења 
рјешења којим је укинута пресуда којом је апелант био 
ослобођен оптужбе, а затим, у сљедећој фази, поводом жалбе 
(апеланта, његовог браниоца и Федералног тужилаштва) у 
доношењу пресуде којом је уважена жалба Федералног 
тужилаштва и осуђујућа пресуда против апеланта 
преиначена у одлуци о казни тако што је казна повећана. 
Осим тога, Уставни суд напомиње да релевантна одредба 
члана 39 ЗКПФБиХ налази своје оправдање у 
недопустивости да судија сам себе контролише у раду, 
односно да два или више пута по правним лијековима 
испитује одлуке у истом поступку, те с обзиром на садржај 
ове одредбе, Уставни суд цијени да је трећестепено вијеће 
Врховног суда које је одлучивало у конкретном случају 
морало да пази на свој састав, имајући при томе у виду 
принцип непристрасности суда са аспекта објективности 
суда из члана 6 став 1 Европске конвенције како би се 
искључила и најмања сумња у његову објективност. Због 
тога, Уставни суд сматра да је чињеница да је иста судија у 
истом предмету два пута учествовала поводом правних 
лијекова, и то први пут као члан судског вијећа у поступку 
поводом жалбе, при чему је пресуда којом је апелант био 
ослобођен оптужбе укинута те одређено одржавање претреса 
пред Врховним судом и други пут поводом жалби свих 
странака у поступку као члан трећестепеног вијећа Врховног 
суда, при чему је жалба Федералног тужилаштва уважена у 
одлуци о казни, створила ситуацију која може да потакне 
легитимне сумње у погледу непристрасности суда и доведе у 
питање принцип непристрасности суда из члана 6 став 1 
Европске конвенције. 

33. Уставни суд напомиње да је питање права на 
непристрастан суд разматрао у предметима бр. АП 504/08 и 
АП 2107/12 (види Уставни суд, Одлука број АП 504/08 од 12. 
октобра 2011. године, "Службени гласник БиХ" број 99/11, 
тачка 48 и Одлука број АП 2107/12 од 24. априла 2015. 
године "Службени гласник БиХ" број 44/15 од 2. јуна 2015. 
године, доступне и на www.ustavnisud.ba) у којима је 
закључио да је повријеђено апеланткињино право на 
правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и Херцеговине 
и члана 6 став 1 Европске конвенције пред непристрасним 
судом јер је у истом предмету иста судија учествовала у 
саставу вијећа у којем је донесена одлука о жалби којом је 
укинута првостепена пресуда и предмет враћен 
првостепеном суду на поновни поступак, као и у саставу 
судског вијећа које је одлучивало о ревизији у поновљеном 
поступку. 

34. Аналогно томе, имајући при томе у виду конкретне 
апелационе наводе, као и становиште Уставног суда поводом 
разматрања права на непристрастан суд у предметима бр. 
АП 504/08 и 2107/12, Уставни суд закључује да је у 
околностима конкретног случаја повријеђено апелантово 
право на непристрастан суд у смислу члана II/3е) Устава 
Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције. 

Остали наводи 

35. С обзиром на то да је утврђена повреда права на 
правично суђење са аспекта права на непристрасност суда, 
Уставни суд сматра да нема потребе да испитује наводе о 
кршењу осталих аспеката права на правично суђење из члана 
II/3е) Устава Босне и Херцеговине и члана 6 став 1 Европске 
конвенције. 

VIII. Закључак 

36. Уставни суд закључује да је повријеђено апелантово 
право на правично суђење из члана II/3е) Устава Босне и 
Херцеговине и члана 6 став 1 Европске конвенције пред 
непристрасним судом јер је у истом предмету иста судија 
учествовала у саставу вијећа у којем је донесена одлука о 
жалби којом је укинута првостепена пресуда (којом је 
апелант ослобођен оптужбе да је починио кривична дјела) и 
одређено одржавање претреса пред другостепеним судом, 
као и у саставу трећестепеног судског вијећа које је 
одлучивало о жалби против другостепене пресуде. 

37. На основу члана 59 ст. (1) и (2) и члана 62 став (1) 
Правила Уставног суда, Уставни суд је одлучио као у 
диспозитиву ове одлуке. 

38. Према члану VI/5 Устава Босне и Херцеговине, 
одлуке Уставног суда су коначне и обавезујуће. 

Предсједник 
Уставног суда Босне и Херцеговине 

Мирсад Ћеман, с. р.
 

 
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Velikom vijeću, u 

predmetu broj AP 1985/14, rješavajući apelaciju Mladena 
Milanovića, na osnovu člana VI/3.b) Ustava Bosne i 
Hercegovine, člana 57. stav (2) tačka b), člana 59. st. (1) i (2) i 
člana 62. stav (1) Pravila Ustavnog suda Bosne i Hercegovine - 
prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine" broj 
94/14), u sastavu: 

Mirsad Ćeman, predsjednik 
Mato Tadić, potpredsjednik 
Zlatko M. Knežević, potpredsjednik 
Valerija Galić, sutkinja 
Miodrag Simović, sudija 
Seada Palavrić, sutkinja 
na sjednici održanoj 23. novembra 2016. godine donio je 

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU 
Usvaja se apelacija Mladena Milanovića. 
Utvrđuje se povreda člana II/3.e) Ustava Bosne i 

Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i osnovnih sloboda. 

Ukida se Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i 
Hercegovine broj 09 0 K 000748 13 Kžž od 19. decembra 2013. 
godine. 

Predmet se vraća Vrhovnom sudu Federacije Bosne i 
Hercegovine koji je dužan da po hitnom postupku donese novu 
odluku u skladu sa članom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i 
članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i 
osnovnih sloboda. 

Nalaže se Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine 
da, u skladu sa članom 72. stav (5) Pravila Ustavnog suda Bosne i 
Hercegovine, u roku od 90 dana od dana dostavljanja ove odluke 
obavijesti Ustavni sud Bosne i Hercegovine o preduzetim 
mjerama s ciljem izvršenja ove odluke. 

Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i 
Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i 
Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i 
"Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine". 

OBRAZLOŽENJE 
I. Uvod 

1. Mladen Milanović (u daljnjem tekstu: apelant) iz 
Sarajeva, nastanjen u Austriji, kojeg zastupa Refik Serdarević, 
advokat iz Sarajeva, podnio je 29. aprila 2014. godine apelaciju 
Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ustavni 
sud) protiv Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i 
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Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) br. 09 0 K 000748 
13 Kžž od 19. decembra 2013. godine i 09 0 K 000748 11 Kžk 
od 15. februara 2013. godine. 

II. Postupak pred Ustavnim sudom 

2. Na osnovu člana 23. Pravila Ustavnog suda, od 
Vrhovnog suda i Federalnog tužilaštva Bosne i Hercegovine (u 
daljnjem tekstu: Federalno tužilaštvo) zatraženo je 12. oktobra 
2016. godine da dostave odgovore na apelaciju. 

3. Vrhovni sud i Kantonalno tužilaštvo su dostavili 
odgovore na apelaciju 14. i 19. oktobra 2016. godine. 

III. Činjenično stanje 

4. Činjenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda 
i dokumenata predočenih Ustavnom sudu mogu se sumirati na 
sljedeći način: 

5. Optužnicom Tužilaštva Bosne i Hercegovine (u daljnjem 
tekstu: Tužilaštvo), Posebnog odjela za ratne zločine broj Kt-RZ-
155/06 od 6. decembra 2007. godine apelantu je stavljeno na teret 
izvršenje krivičnih djela ratni zločin protiv civilnog stanovništva 
iz člana 173. stav 1. tač. a) i c) u vezi sa članom 180. Krivičnog 
zakona Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: KZBiH) i ratni 
zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 173. stav 1. tač. a) i c) 
u vezi sa čl. 31. stav 1. i 180. stav 1. KZBiH. 

6. Rješenjem Suda Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: 
Sud BiH) od 10. januara 2008. godine usvojen je prijedlog 
Tužilaštva, te je vođenje krivičnog postupka protiv apelanta 
preneseno na Kantonalni sud u Sarajevu (u daljnjem tekstu: 
Kantonalni sud) kao mjesno nadležni sud. 

7. Presudom Kantonalnog suda broj 09 0 K 000748 08 K od 
10. novembra 2008. godine apelant je na osnovu člana 299. tačka 
c) Zakona o krivičnom postupku FBiH (u daljnjem tekstu: 
ZKPFBiH) oslobođen optužbe da je učinio krivična djela ratni 
zločin protiv civilnog stanovništva. 

8. Rješenjem Vrhovnog suda broj 09 0 K 000748 09 Kž od 
13. aprila 2011. godine, u vijeću sastavljenom od sutkinja Zorice 
Gogale kao predsjednice vijeća, Ljiljane Filipović i Nidžare 
Zlotrg kao članova vijeća, uvažena je žalba Kantonalnog 
tužilaštva u Sarajevu (u daljnjem tekstu: Kantonalno tužilaštvo), 
pa je Presuda Kantonalnog suda broj 09 0 K 000748 08 K od 10. 
novembra 2008. godine ukinuta i određeno održavanje pretresa 
pred Vrhovnim sudom. U obrazloženju rješenja je navedeno da je 
žalbom osnovano ukazano na nedostatak obrazloženja o 
odlučnim činjenicama i da je time učinjena bitna povreda 
odredaba krivičnog postupka. 

9. Vrhovni sud je nakon održanog pretresa na kojem su 
izvedeni dokazi preuzeti iz prvostepenog postupka pred 
Kantonalnim sudom i neposredno izvedenih dokaza donio 
Presudu broj 09 0 K 000748 11 Kžk od 15. februara 2013. godine 
kojom je apelant proglašen krivim da je na način opisan u izreci 
presude počinio produženo krivično djelo ratni zločin protiv 
civilnog stanovništva iz člana 142. stav 1. Krivičnog zakona 
SFRJ (u daljnjem tekstu: KZSFRJ) koji je zakonom preuzet kao 
republički zakon, za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju 
od jedne godine u koju mu je, na osnovu člana 50. stav 1. istog 
zakona, uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 27. 
jula 2007. do 10. novembra 2008. godine. Ocjenom preuzetih i 
neposredno izvedenih dokaza Vrhovni sud je utvrdio da je u 
periodu od juna do jula 1992. godine apelant vršio dužnost 
stražara u logoru "Bunker" u Semizovcu u kojem su se nalazili 
zatočeni civili bošnjačke nacionalnosti, da je bio uniformisan i 
naoružan i da se u konkretnom slučaju radilo o nezakonito 
zatočenim civilima. Pri odmjeravanju kazne za djelo za koje je 
apelant proglašen krivim, Vrhovni sud je, imajući u vidu svrhu 
kažnjavanja, uzeo u obzir sve okolnosti koje su od značaja za 
odmjeravanje kazne. S tim u vezi, kako je navedeno u 
obrazloženju presude, cijenjene su olakšavajuće okolnosti, pri 

čemu su uzete u obzir apelantove porodične prilike i ranija 
neosuđivanost, koje su u svojoj ukupnosti dobile karakter 
naročito olakšavajućih okolnosti u smislu člana 42. tačka 2. 
preuzetog KZSFRJ. Pri tome otežavajuće okolnosti nisu 
pronađene, pa je apelantu ublažena zakonom propisana kazna i uz 
primjenu člana 43. stav 1. tačka 1. KZSFRJ apelant je osuđen na 
kaznu zatvora u trajanju od jedne godine. Vrhovni sud je ocijenio 
da će se izrečenom kaznom postići ciljevi generalne i specijalne 
prevencije. 

10. Apelant, njegov branilac i Federalno tužilaštvo su protiv 
presude Vrhovnog suda od 15. februara 2013. godine izjavili 
žalbe. Vrhovni sud je, u trećestepenom vijeću sastavljenom od 
sudije Malika Hadžiomerovića kao predsjednika vijeća, sutkinje 
Božidarke Dodik i sutkinje Nidžare Zlotrg kao članova vijeća, 
donio Presudu broj 09 0 K 000748 13 Kžž od 19. decembra 2013. 
godine kojom je apelantova i žalba njegovog branioca odbijena, 
dok je žalba Federalnog tužilaštva uvažena u odluci o 
krivičnopravnoj sankciji i presuda Vrhovnog suda od 15. februara 
2013. godine preinačena tako što je apelant za produženo 
krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 
142. stav 1. preuzetog KZSFRJ za koje je tom presudom 
proglašen krivim osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne 
godine i četiri mjeseca. U ostalom dijelu, drugostepena odluka je 
ostala neizmijenjena. 

11. Trećestepeno vijeće Vrhovnog suda je na osnovu člana 
321. ZKPFBiH ispitalo pobijanu drugostepenu presudu u 
granicama žalbenih navoda Federalnog tužilaštva, apelanta i 
njegovog branioca, te po službenoj dužnosti da li je na štetu 
apelanta povrijeđen krivični zakon. Nakon toga je u pogledu svih 
istaknutih navoda apelanta i njegovog branioca, analizom svakog 
žalbenog navoda, zaključilo da nisu osnovani i da je drugostepeni 
sud naveo sasvim jasne i određene razloge iz kojih je proizašao i 
pravilan zaključak drugostepenog suda o apelantovoj krivici. 

12. U vezi sa odlukom o krivičnopravnoj sankciji i 
žalbenim prigovorima Federalnog tužilaštva, trećestepeno vijeće 
Vrhovnog suda je ocijenilo da je ovom žalbom osnovano 
ukazano da je izrečena kazna zatvora apelantu u trajanju od jedne 
godine preblago odmjerena. S tim u vezi je istaknuto da je 
pravilno drugostepeni sud prilikom odmjeravanja kazne kao 
olakšavajuće okolnosti na strani apelanta cijenio njegovu raniju 
neosuđivanost, kao i porodične prilike, ne našavši otežavajućih 
okolnosti, kao i da je navedenim olakšavajućim okolnostima 
pravilno dao karakter naročito olakšavajućih. Međutim, osnovano 
je, prema mišljenju Vrhovnog suda, u žalbi Federalnog tužilaštva 
ukazano da je navedenim naročito olakšavajućim okolnostima 
drugostepeni sud dao preveliki značaj jer ne samo da je izrečenu 
kaznu ublažio ispod zakonom propisanog minimuma već ju je 
ublažio i do najniže zakonom propisane mjere. Stoga je, na 
osnovu člana 329. ZKPFBiH, trećestepeno vijeće donijelo 
presudu kojom su žalbe apelanta i njegovog branioca odbijene 
kao neosnovane, dok je žalba Federalnog tužilaštva djelimično 
uvažena i pobijana presuda preinačena u odluci o kazni tako što 
je, na osnovu čl. 41. stav 1, 42. tačka 2. i 43. stav 1. tačka 1. 
KZSFRJ, imajući u vidu svrhu kažnjavanja i cijeneći utvrđene 
olakšavajuće okolnosti na strani apelanta, apelant osuđen na 
kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i četiri mjeseca. 
Trećestepeno vijeće Vrhovnog suda je istaklo da smatra da 
izrečena kazna nije blago, a ni strogo odmjerena i da u svemu 
odgovara težini učinjenog krivičnog djela, stepenu krivične 
odgovornosti apelanta kao učinioca, koja je dovoljna, ali i 
potrebna za ostvarenje svrhe kažnjavanja. 

IV. Apelacija 
a) Navodi iz apelacije 

13. Apelant smatra da mu je presudom Vrhovnog suda 
povrijeđeno pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava 
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Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda (u daljnjem tekstu: 
Evropska konvencija). U iscrpnim navodima apelacije ukazuje na 
nepotpuno i pogrešno utvrđeno činjenično stanje, pogrešnu 
primjenu prava i na kršenje prava na suđenje pred nepristrasnim 
sudom s obrazloženjem da je ista sutkinja bila član vijeća 
Vrhovnog suda prilikom donošenja odluke o ukidanju 
oslobađajuće presude i vijeća Vrhovnog suda koje je odbilo 
njegovu i žalbu njegovog branioca, dok je žalba Federalnog 
tužilaštva uvažena u pogledu kazne. Osim toga, apelacijom se 
ukazuje na brojne propuste učinjene kako u drugostepenom tako i 
u trećestepenom postupku, prije svega na način utvrđivanja 
činjenica i zaključaka koji su na osnovu činjenica utvrđeni, 
ocjenu dokaza na njegovu štetu, kršenja načela in dubio pro reo i 
konačno pogrešnu primjenu materijalnog prava. 

b) Odgovor na apelaciju 

14. Vrhovni sud je naveo da su navodi apelacije u odnosu 
na drugostepenu odluku Vrhovnog suda identični žalbenim 
prigovorima protiv te presude o kojima je odlučilo trećestepeno 
vijeće istog suda. U pogledu neosnovanosti navoda kojima je 
ukazano na nepristrasan sud, Vrhovni sud je istakao da je tačno 
da je kao član sudskog vijeća koje je donijelo rješenje kojim je 
ukinuta presuda Kantonalnog suda učestvovala sutkinja Nidžara 
Zlotrg. Sutkinja Nidžara Zlotrg je, kako je dalje navedeno, 
učestvovala i kao član trećestepenog vijeća koje je odlučivalo o 
žalbi protiv drugostepene presude. Međutim, ta činjenica, prema 
ocjeni Vrhovnog suda, ne može automatski dovesti u sumnju 
nepristrasnost sutkinje, niti su u apelaciji ponuđeni konkretni 
argumenti za takav zaključak. Pitanje nepristrasnosti je potrebno 
sagledati u svjetlu postojećih zakonskih odredbi koje se odnose 
na izuzeće sudije, a propisane su u odredbi člana 39. ZKPFBiH. S 
tim u vezi, Vrhovni sud smatra da ne postoji niti jedna okolnost 
koja bi izazivala razumnu sumnju u nepristrasnost sudije, a osim 
toga na postojanje takvih okolnosti potrebno je argumentirano 
ukazati. Prvostepena presuda na koju se apelant poziva je ukinuta 
zbog formalno-pravnih nedostataka, konkretno bitnih povreda 
odredaba krivičnog postupka, pri čemu se vijeće čiji je član bila 
sutkinja Nidžara Zlotrg nije upuštalo u bilo kakvo izjašnjenje o 
činjeničnim pitanjima, pa stoga ni u apelantovu krivicu. Stoga, 
Vrhovni sud smatra da su neosnovani navodi apelacije da je 
učešćem sutkinje povodom žalbe protiv prvostepene presude i u 
trećestepenom postupku povodom žalbe protiv drugostepene 
presude došlo do kršenja apelantovog prava na suđenje pred 
nepristrasnim sudom. 

15. Federalno tužilaštvo smatra da je apelacija neosnovana i 
da su osporenom presudom Vrhovnog suda detaljno obrazloženi i 
precizirani razlozi na osnovu kojih su utvrđene odlučne činjenice, 
što je potkrijepljeno dokazima ocijenjenim pojedinačno, 
međusobno i u njihovoj ukupnosti. U pogledu tvrdnji koje se tiču 
kršenja načela nepristrasnosti suda, Federalno tužilaštvo smatra 
da su te tvrdnje paušalne jer nisu obrazložene i argumentirane, 
već su samo konstatirane. Predloženo je da se apelacija odbije. 

V. Relevantni propisi 

16. U Zakonu o krivičnom postupku Federacije Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i 
Hercegovine" br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 
53/07, 9/09, 12/10 i 8/13) relevantne odredbe glase: 

Član 39. 
Razlozi za izuzeće 

Sudija ne može vršiti sudijsku dužnost: 
[...] 
e) ako je u istom predmetu učestvovao u donošenju odluke 

koja se pobija pravnim lijekom, i 

f) ako postoje okolnosti koje izazivaju razumnu sumnju u 
njegovu nepristrasnost. 

Član 312. 
Bitne povrede odredaba krivičnog postupka 

(1) Bitna povreda odredaba krivičnog postupka postoji: 
[...] 
b) ako je na glavnom pretresu učestvovao sudija koji se 

morao izuzeti; 
[...] 

VI. Dopustivost 

17. U skladu sa članom VI/3.b) Ustava Bosne i 
Hercegovine, Ustavni sud, također, ima apelacionu nadležnost u 
pitanjima koja su sadržana u ovom ustavu kada ona postanu 
predmet spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i 
Hercegovini. 

18. U skladu sa članom 18. stav (1) Pravila Ustavnog suda, 
Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv 
presude, odnosno odluke koja se njom pobija, iscrpljeni svi 
djelotvorni pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako se 
podnese u roku od 60 dana od dana kada je podnosilac apelacije 
primio odluku o posljednjem djelotvornom pravnom lijeku koji je 
koristio. 

19. U konkretnom slučaju predmet osporavanja apelacijom 
je Presuda Vrhovnog suda broj 09 0 K 000748 13 Kžž od 19. 
decembra 2013. godine protiv koje nema drugih djelotvornih 
pravnih lijekova mogućih prema zakonu. Zatim, osporenu 
presudu apelant je primio 3. marta 2014. godine, a apelacija je 
podnesena 29. aprila 2014. godine, tj. u roku od 60 dana, kako je 
propisano članom 18. stav (1) Pravila Ustavnog suda. Konačno, 
apelacija ispunjava i uvjete iz člana 18. st. (3) i (4) Pravila 
Ustavnog suda jer ne postoji neki formalni razlog zbog kojeg 
apelacija nije dopustiva, niti je očigledno (prima facie) 
neosnovana. 

20. Imajući u vidu odredbe člana VI/3.b) Ustava Bosne i 
Hercegovine, člana 18. st. (1), (3) i (4) Pravila Ustavnog suda, 
Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete u 
pogledu dopustivosti. 

VII. Meritum 

21. Apelant osporava presudu Vrhovnog suda ukazujući da 
mu je tom presudom povrijeđeno pravo iz člana II/3.e) Ustava 
Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije. 

Pravo na pravično suđenje 

22. Član II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom 
dijelu glasi: 

Sva lica na teritoriji Bosne i Hercegovine uživaju ljudska 
prava i slobode iz stava 2. ovog člana, što uključuje: 

e) Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim 
stvarima i druga prava u vezi sa krivičnim postupkom. 

Član 6. Evropske konvencije u relevantnom dijelu glasi: 
1) Prilikom utvrđivanja njegovih građanskih prava i 

obaveza ili krivične optužbe protiv njega, svako ima pravo na 
pravičnu i javnu raspravu u razumnom roku pred nezavisnim i 
nepristrasnim sudom ustanovljenim zakonom. […] 

23. Ustavni sud, prije svega, zapaža da se u konkretnom 
slučaju radi o krivičnom postupku protiv apelanta koji je okončan 
osporenom presudom kojom je apelant proglašen krivim za 
produženo krivično djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva 
i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i četiri 
mjeseca. Dakle, ishod postupka je bio od odlučujućeg značaja za 
utvrđivanje "osnovanosti bilo kakve krivične optužbe" protiv 
apelanta, pa apelant u predmetnom postupku uživa garancije 
prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i 
Hercegovine i člana 6. Evropske konvencije. Stoga, Ustavni sud 
treba ispitati da li je osporenom presudom povrijeđeno 
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apelantovo pravo na pravično suđenje na koje je apelacijom 
ukazano. 

24. Iz navoda apelacije proizlazi da apelacija, između 
ostalog, pokreće pitanje povrede prava na pravično suđenje sa 
aspekta nepristrasnosti suda s obzirom na to da je u postupku ista 
sutkinja Nidžara Zlotrg bila član vijeća Vrhovnog suda prilikom 
donošenja odluke o ukidanju presude Kantonalnog suda i član 
vijeća Vrhovnog suda koje je konačnom presudom odbilo 
njegovu i žalbu njegovog branioca, dok je žalba Federalnog 
tužilaštva uvažena u pogledu kazne. 

25. U kontekstu navedenog, Ustavni sud, prije svega, ističe 
da je postojanje procedure za osiguravanje nepristrasnosti suda, 
odnosno pravila koja se tiču isključenja ili izuzeća sudija u 
određenim slučajevima, relevantan faktor koji se mora uzeti u 
obzir. Prema pravnoj praksi Evropskog suda za ljudska prava (u 
daljnjem tekstu: Evropski sud), postojanje takvih pravila u 
relevantnom zakonu pokazuje nastojanje zakonodavca da otkloni 
razumnu sumnju u nepristrasnost sudija ili sudova, odnosno 
predstavlja pokušaj da se nepristrasnost osigura eliminiranjem 
uzroka koji bi mogli rezultirati takvom sumnjom. U skladu s 
navedenim, propust da se poštuju pravila o izuzeću sudija može 
značiti da je postupak vodio sud čija se nepristrasnost može 
dovesti u sumnju (vidi Evropski sud, Mežnarić protiv Hrvatske, 
presuda od 15. jula 2005. godine, aplikacija broj 71615/01, stav 
27). 

26. U konkretnom slučaju pravila u vezi sa izuzećem sudija 
konstituirana su u članu 39. ZKPFBiH, dakle relevantni zakon 
propisuje pravila kojima se žele ukloniti uzroci koji bi mogli 
rezultirati razumnom sumnjom u nepristrasnost suda, odnosno 
sudije u pojedinačnim predmetima. Međutim, kako je u praksi 
Evropskog suda naglašeno, zadatak Evropskog suda, pa dakle ni 
Ustavnog suda, nije da ispituje ta pravila ili praksu in abstracto, 
već da ispituje da li način na koji su ta pravila primijenjena prema 
apelantu, ili na koji su utjecala na ishod postupka prema apelantu, 
pokreće pitanje kršenja prava iz člana 6. stav 1. Evropske 
konvencije (vidi Evropski sud, Fey protiv Austrije, presuda od 
24. februara 1993. godine, Serija A, broj 255, stav 27. i Ustavni 
sud, Odluka broj AP 1187/06 od 13. septembra 2007. godine, 
objavljena u "Službenom glasniku BiH" broj 86/07). 

27. Prema utvrđenoj praksi Evropskog i Ustavnog suda, 
postojanje nepristrasnosti u svrhu člana 6. stav 1. Evropske 
konvencije mora se ocjenjivati prema subjektivnom testu. To 
znači da se treba utvrditi da li postoje lične predrasude sudije koji 
je sudio u određenom predmetu. Također, postojanje 
nepristrasnosti ocjenjuje se i prema objektivnom testu, što znači 
da se utvrđuje da li je sud, između ostalog, i svojim sastavom 
pružio dovoljne garancije da se isključi opravdana sumnja u vezi 
s njegovom nepristrasnošću (op. cit., Mežnarić, stav 29. i Ustavni 
sud, Odluka broj AP 1785/06 od 30. marta 2006. godine, 
objavljena u "Službenom glasniku BiH" broj 57/07). 

28. Apelant u konkretnom slučaju nije doveo u pitanje 
subjektivnu nepristrasnost sutkinje Nidžare Zlotrg, tako da se 
Ustavni sud neće ni baviti tim pitanjem. Apelant je ukazao na 
pristrasnost sutkinje prema objektivnom načelu jer je ista sutkinja 
Nidžara Zlotrg bila član vijeća Vrhovnog suda prilikom 
donošenja odluke o ukidanju oslobađajuće presude Kantonalnog 
suda i član vijeća Vrhovnog suda koje je donijelo konačnu 
osuđujuću presudu, pri čemu je njegova žalba odbijena, a žalba 
Federalnog tužilaštva uvažena u pogledu kazne tako što je kazna 
povećana s jedne godine (drugostepena presuda) na jednu godinu 
i četiri mjeseca. 

29. Što se tiče objektivne nepristrasnosti, mora se utvrditi 
da li se, nezavisno od ponašanja određenog sudije, mogu utvrditi 
činjenice koje mogu dovesti u sumnju njegovu nepristrasnost. 
Međutim, pri odlučivanju da li u konkretnom slučaju postoje 
opravdani razlozi za bojazan da određeni sudija nije nepristrasan, 

apelantovo stanovište jeste važno, ali nije odlučujuće. Ono što je 
odlučujuće jeste da li se takva bojazan može objektivno opravdati 
(op. cit., Mežnarić, stav 31). U vezi s tim, čak je i utisak koji sud 
ostavlja u javnosti od određene važnosti, odnosno pravda se ne 
treba samo provesti već se mora i vidjeti da se ona provodi (vidi 
Evropski sud, De Cubber protiv Belgije, presuda od 26. oktobra 
1984. godine, Serija A, broj 86, stav 26). Dakle, važno je 
povjerenje koje sudovi moraju uživati i podsticati u javnosti u 
demokratskom društvu. Također, prema praksi Evropskog suda, 
činjenica da je određeni sudija imao različite uloge u pojedinim 
fazama određenog predmeta može u određenim okolnostima 
dovesti u pitanje nepristrasnost suda, što se ocjenjuje u svakom 
konkretnom slučaju. Tako je Ustavni sud u svojoj praksi, a 
slijedeći stavove Evropskog suda, zaključio da činjenica da su 
određene sudije učestvovale u vijeću koje je donosilo zakonom 
propisane odluke u fazi koja je prethodila krivičnom postupku 
pred prvostepenim sudom (odluka o pritvoru) nije smetnja da te 
sudije učestvuju u vijeću drugostepenog suda koje odlučuje o 
žalbi protiv prvostepene presude (vidi Ustavni sud, Odluka broj 
AP 525/04 od 18. januara 2005. godine). Ono što je odlučujuće 
jeste da li se jedan te isti sudija direktno bavio odlučivanjem o 
pitanjima koja su relevantna za odlučivanje, odnosno meritumom 
predmeta (vidi Evropski sud, Oberschlick protiv Austrije, Odluka 
broj 1 od 23. maja 1991. godine, Serija A, broj 204). U vezi s 
navedenim, Evropski sud je jasno istakao da je svaki konkretni 
predmet u kojem je jedan sudija učestvovao u više faza slučaj za 
sebe koji treba biti pojedinačno ispitan. 

30. Dovodeći navedene stavove u vezu s činjenicama 
konkretnog predmeta, Ustavni sud zapaža da je sutkinja Nidžara 
Zlotrg u svojstvu člana sudskog vijeća učestvovala u donošenju 
Rješenja Vrhovnog suda broj 09 0 K 000748 09 Kž od 13. aprila 
2011. godine kojim je uvažena žalba Kantonalnog tužilaštva i 
ukinuta presuda Kantonalnog suda kojom je apelant oslobođen 
optužbe da je počinio krivična djela koja su mu stavljena na teret, 
te je određeno održavanje pretresa pred Vrhovnim sudom. Nakon 
održavanja pretresa pred Vrhovnim sudom, apelant je Presudom 
broj 09 0 K 000748 11 Kžk od 15. februara 2013. godine 
proglašen krivim da je počinio produženo krivično djelo ratni 
zločin protiv civilnog stanovništva za koje je osuđen na kaznu 
zatvora u trajanju od jedne godine. Odlučujući o žalbama 
apelanta, njegovog branioca i Federalnog tužilaštva, Vrhovni sud 
je u trećestepenom vijeću, u čijem je sastavu bila sutkinja Nidžara 
Zlotrg kao član vijeća, donio Presudu broj 09 0 K 000748 13 Kžž 
od 19. decembra 2013. godine kojom je apelantova i žalba 
njegovog branioca odbijena, dok je žalba Federalnog tužilaštva 
uvažena i apelant za krivično djelo za koje je drugostepenom 
presudom proglašen krivim osuđen na kaznu zatvora u trajanju 
od jedne godine i četiri mjeseca. 

31. U odgovoru na apelaciju Vrhovni sud je potvrdio 
tačnost navoda prema kojima je sutkinja Nidžara Zlotrg 
učestvovala u vijeću u kojem je povodom žalbe Kantonalnog 
tužilaštva ukinuta presuda Kantonalnog suda i određeno 
održavanje pretresa pred Vrhovnim sudom i u trećestepenom 
vijeću koje je donijelo presudu povodom žalbe protiv 
drugostepene presude, ali da ta činjenica ne može automatski 
dovesti u sumnju nepristrasnost sutkinje o kojoj je riječ, čime je, 
prema ocjeni Ustavnog suda, ukazano na subjektivnu 
nepristrasnost sutkinje koju apelant u apelacionim navodima nije 
doveo u pitanje. Osim naprijed navedenog, Ustavni sud 
primjećuje da iz odgovora Vrhovnog suda proizlazi i to da se 
pitanje nepristrasnosti suda treba sagledati sa aspekta postojećih 
odredbi koje se odnose na izuzeće sudije, prije svega odredbe 
člana 39. ZKPFBiH prema kojoj, kako je naveo Vrhovni sud, nije 
postojao niti jedan razlog za izuzeće navedene sutkinje. Naime, 
rješenje na koje se apelant poziva, kojim je ukinuta presuda 
Kantonalnog suda o oslobađanju od optužbe i određen pretres 
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pred Vrhovnim sudom, ne sadrži nijedan navod iz kojeg bi se 
moglo posumnjati u postojanje predubjeđenja o njegovoj krivici. 

32. Međutim, Ustavni sud zapaža da se, bez obzira na 
navode Vrhovnog suda iz odgovora na apelaciju, radi o istom 
krivičnom postupku protiv apelanta koji je osporenom presudom 
proglašen krivim za produženo krivično djelo i čiji je ishod bio 
od odlučujućeg značaja za utvrđivanje osnovanosti krivične 
optužbe protiv apelanta, u kojem je sutkinja Nidžara Zlotrg u 
svojstvu člana vijeća postupala dva puta povodom pravnih 
lijekova - žalbe protiv presude Kantonalnog suda koja je 
usvojena i određen pretres pred Vrhovnim sudom i žalbe protiv 
presude Vrhovnog suda, što je, prema ocjeni Ustavnog suda, u 
suprotnosti sa odredbom člana 39. tačka e) ZKPFBiH jer je u 
istom postupku dva puta učestvovala po pravnom lijeku. S tim u 
vezi, imajući pri tome u vidu već navedene stavove Evropskog 
suda, kao i relevantne odredbe ZKPFBiH koje se odnose na 
suđenje u pojedinim fazama postupka, Ustavni sud napominje da 
se načelo nepristrasnosti u objektivnom smislu ne može tumačiti 
samo u odnosu na odluku koja se osporava već i na prethodne 
faze postupka. U konkretnom slučaju je to postupanje povodom 
žalbe (Federalnog tužilaštva) i donošenja rješenja kojim je 
ukinuta presuda kojom je apelant bio oslobođen optužbe, a zatim, 
u sljedećoj fazi, povodom žalbe (apelanta, njegovog branioca i 
Federalnog tužilaštva) u donošenju presude kojom je uvažena 
žalba Federalnog tužilaštva i osuđujuća presuda protiv apelanta 
preinačena u odluci o kazni tako što je kazna povećana. Osim 
toga, Ustavni sud napominje da relevantna odredba člana 39. 
ZKPFBiH nalazi svoje opravdanje u nedopustivosti da sudija sam 
sebe kontrolira u radu, odnosno da dva ili više puta po pravnim 
lijekovima ispituje odluke u istom postupku, te s obzirom na 
sadržaj ove odredbe, Ustavni sud cijeni da je trećestepeno vijeće 
Vrhovnog suda koje je odlučivalo u konkretnom slučaju moralo 
paziti na svoj sastav, imajući pri tome u vidu načelo 
nepristrasnosti suda sa aspekta objektivnosti suda iz člana 6. stav 
1. Evropske konvencije kako bi se isključila i najmanja sumnja u 
njegovu objektivnost. Zbog toga, Ustavni sud smatra da je 
činjenica da je ista sutkinja u istom predmetu dva puta 
učestvovala povodom pravnih lijekova, i to prvi put kao član 
sudskog vijeća u postupku povodom žalbe, pri čemu je presuda 
kojom je apelant bio oslobođen optužbe ukinuta te određeno 
održavanje pretresa pred Vrhovnim sudom i drugi put povodom 
žalbi svih stranaka u postupku kao član trećestepenog vijeća 
Vrhovnog suda, pri čemu je žalba Federalnog tužilaštva uvažena 
u odluci o kazni, stvorila situaciju koja može potaknuti legitimne 
sumnje u pogledu nepristrasnosti suda i dovesti u pitanje načelo 
nepristrasnosti suda iz člana 6. stav 1. Evropske konvencije. 

33. Ustavni sud napominje da je pitanje prava na 
nepristrasan sud razmatrao u predmetima br. AP 504/08 i AP 
2107/12 (vidi Ustavni sud, Odluka broj AP 504/08 od 12. oktobra 
2011. godine, "Službeni glasnik BiH" broj 99/11, tačka 48. i 
Odluka broj AP 2107/12 od 24. aprila 2015. godine "Službeni 
glasnik BiH" broj 44/15 od 2. juna 2015. godine, dostupne i na 
www.ustavnisud.ba) u kojima je zaključio da je povrijeđeno 
apelanticino pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava 
Bosne i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije pred 
nepristrasnim sudom jer je u istom predmetu ista sutkinja 
učestvovala u sastavu vijeća u kojem je donesena odluka o žalbi 
kojom je ukinuta prvostepena presuda i predmet vraćen 
prvostepenom sudu na ponovni postupak, kao i u sastavu sudskog 
vijeća koje je odlučivalo o reviziji u ponovljenom postupku. 

34. Analogno tome, imajući pri tome u vidu konkretne 
apelacione navode, kao i stav Ustavnog suda povodom 
razmatranja prava na nepristrasan sud u predmetima br. AP 
504/08 i 2107/12, Ustavni sud zaključuje da je u okolnostima 
konkretnog slučaja povrijeđeno apelantovo pravo na nepristrasan 

sud u smislu člana II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i člana 6. 
stav 1. Evropske konvencije. 

Ostali navodi 

35. S obzirom na to da je utvrđena povreda prava na 
pravično suđenje sa aspekta prava na nepristrasnost suda, Ustavni 
sud smatra da nema potrebe da ispituje navode o kršenju ostalih 
aspekata prava na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne 
i Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije. 

VIII. Zaključak 

36. Ustavni sud zaključuje da je povrijeđeno apelantovo 
pravo na pravično suđenje iz člana II/3.e) Ustava Bosne i 
Hercegovine i člana 6. stav 1. Evropske konvencije pred 
nepristrasnim sudom jer je u istom predmetu ista sutkinja 
učestvovala u sastavu vijeća u kojem je donesena odluka o žalbi 
kojom je ukinuta prvostepena presuda (kojom je apelant 
oslobođen optužbe da je počinio krivična djela) i određeno 
održavanje pretresa pred drugostepenim sudom, kao i u sastavu 
trećestepenog sudskog vijeća koje je odlučivalo o žalbi protiv 
drugostepene presude. 

37. Na osnovu člana 59. st. (1) i (2) i člana 62. stav (1) 
Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlučio kao u dispozitivu 
ove odluke. 

38. Prema članu VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, odluke 
Ustavnog suda su konačne i obavezujuće. 

Predsjednik 
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 

Mirsad Ćeman, s. r.
 

 
Ustavni sud Bosne i Hercegovine u Velikom vijeću, u 

predmetu broj AP 1985/14, rješavajući apelaciju Mladena 
Milanovića, na temelju članka VI/3.b) Ustava Bosne i 
Hercegovine, članka 57. stavak (2) točka b), članka 59. st. (1) i 
(2) i članka 62. stavak (1) Pravila Ustavnog suda Bosne i 
Hercegovine - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik Bosne i 
Hercegovine" broj 94/14), u sastavu: 

Mirsad Ćeman, predsjednik 
Mato Tadić, dopredsjednik 
Zlatko M. Knežević, dopredsjednik 
Valerija Galić, sutkinja 
Miodrag Simović, sudac 
Seada Palavrić, sutkinja 
na sjednici održanoj 23. studenog 2016. godine donio je 

ODLUKU O DOPUSTIVOSTI I MERITUMU 
Usvaja se apelacija Mladena Milanovića. 
Utvrđuje se povreda članka II/3.e) Ustava Bosne i 

Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu 
ljudskih prava i temeljnih sloboda. 

Ukida se Presuda Vrhovnog suda Federacije Bosne i 
Hercegovine broj 09 0 K 000748 13 Kžž od 19. prosinca 2013. 
godine. 

Predmet se vraća Vrhovnom sudu Federacije Bosne i 
Hercegovine koji je dužan po žurnom postupku donijeti novu 
odluku u skladu sa člankom II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i 
člankom 6. stavak 1. Europske konvencije za zaštitu ljudskih 
prava i temeljnih sloboda. 

Nalaže se Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine 
da, u skladu sa člankom 72. stavak (5) Pravila Ustavnog suda 
Bosne i Hercegovine, u roku od 90 dana od dana dostave ove 
odluke obavijesti Ustavni sud Bosne i Hercegovine o poduzetim 
mjerama s ciljem izvršenja ove odluke. 

Odluku objaviti u "Službenom glasniku Bosne i 
Hercegovine", "Službenim novinama Federacije Bosne i 
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Hercegovine", "Službenom glasniku Republike Srpske" i 
"Službenom glasniku Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine". 

OBRAZLOŽENJE 
I. Uvod 

1. Mladen Milanović (u daljnjem tekstu: apelant) iz 
Sarajeva, nastanjen u Austriji, kojeg zastupa Refik Serdarević, 
odvjetnik iz Sarajeva, podnio je 29. travnja 2014. godine 
apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine (u daljnjem 
tekstu: Ustavni sud) protiv Presuda Vrhovnog suda Federacije 
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vrhovni sud) br. 09 0 K 
000748 13 Kžž od 19. prosinca 2013. godine i 09 0 K 000748 11 
Kžk od 15. veljače 2013. godine. 

II. Postupak pred Ustavnim sudom 

2. Na temelju članka 23. Pravila Ustavnog suda, od 
Vrhovnog suda i Federalnog tužiteljstva Bosne i Hercegovine (u 
daljnjem tekstu: Federalno tužiteljstvo) zatraženo je 12. listopada 
2016. godine da dostave odgovore na apelaciju. 

3. Vrhovni sud i Kantonalno tužiteljstvo su dostavili 
odgovore na apelaciju 14. i 19. listopada 2016. godine. 

III. Činjenično stanje 

4. Činjenice predmeta koje proizlaze iz apelantovih navoda 
i dokumenata predočenih Ustavnom sudu mogu se sumirati na 
sljedeći način: 

5. Optužnicom Tužiteljstva Bosne i Hercegovine (u 
daljnjem tekstu: Tužiteljstvo), Posebnog odjela za ratne zločine 
broj Kt-RZ-155/06 od 6. prosinca 2007. godine apelantu je 
stavljeno na teret izvršenje kaznenih djela ratni zločin protiv 
civilnog stanovništva iz članka 173. stavak 1. toč. a) i c) u svezi 
sa člankom 180. Kaznenog zakona Bosne i Hercegovine (u 
daljnjem tekstu: KZBiH) i ratni zločin protiv civilnog 
stanovništva iz članka 173. stavak 1. toč. a) i c) u svezi sa čl. 31. 
stavak 1. i 180. stavak 1. KZBiH. 

6. Rješenjem Suda Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: 
Sud BiH) od 10. siječnja 2008. godine usvojen je prijedlog 
Tužiteljstva, te je vođenje kaznenog postupka protiv apelanta 
preneseno na Kantonalni sud u Sarajevu (u daljnjem tekstu: 
Kantonalni sud) kao mjesno nadležni sud. 

7. Presudom Kantonalnog suda broj 09 0 K 000748 08 K od 
10. studenog 2008. godine apelant je na temelju članka 299. 
točka c) Zakona o kaznenom postupku FBiH (u daljnjem tekstu: 
ZKPFBiH) oslobođen optužbe da je učinio kaznena djela ratni 
zločin protiv civilnog stanovništva. 

8. Rješenjem Vrhovnog suda broj 09 0 K 000748 09 Kž od 
13. travnja 2011. godine, u vijeću sastavljenom od sutkinja 
Zorice Gogale kao predsjednice vijeća, Ljiljane Filipović i 
Nidžare Zlotrg kao članova vijeća, uvažen je priziv Kantonalnog 
tužiteljstva u Sarajevu (u daljnjem tekstu: Kantonalno 
tužiteljstvo), pa je Presuda Kantonalnog suda broj 09 0 K 000748 
08 K od 10. studenog 2008. godine ukinuta i određeno 
održavanje pretresa pred Vrhovnim sudom. U obrazloženju 
rješenja je navedeno da je prizivom utemeljeno ukazano na 
nedostatak obrazloženja o odlučnim činjenicama i da je time 
učinjena bitna povreda odredaba kaznenog postupka. 

9. Vrhovni sud je nakon održanog pretresa na kojem su 
izvedeni dokazi preuzeti iz prvostupanjskog postupka pred 
Kantonalnim sudom i neposredno izvedenih dokaza donio 
Presudu broj 09 0 K 000748 11 Kžk od 15. veljače 2013. godine 
kojom je apelant proglašen krivim da je na način opisan u izreci 
presude počinio produljeno kazneno djelo ratni zločin protiv 
civilnog stanovništva iz članka 142. stavak 1. Kaznenog zakona 
SFRJ (u daljnjem tekstu: KZSFRJ) koji je zakonom preuzet kao 
republički zakon, za koje mu je utvrđena kazna zatvora u trajanju 
od jedne godine u koju mu je, na temelju članka 50. stavak 1. 
istog zakona, uračunato vrijeme provedeno u pritvoru počev od 

27. srpnja 2007. do 10. studenog 2008. godine. Ocjenom 
preuzetih i neposredno izvedenih dokaza Vrhovni sud je utvrdio 
da je u razdoblju od lipnja do srpnja 1992. godine apelant 
obnašao dužnost stražara u logoru "Bunker" u Semizovcu u 
kojem su se nalazili zatočeni civili bošnjačke nacionalnosti, da je 
bio uniformisan i naoružan i da se u konkretnom slučaju radilo o 
nezakonito zatočenim civilima. Pri odmjeravanju kazne za djelo 
za koje je apelant proglašen krivim, Vrhovni sud je, imajući u 
vidu svrhu kažnjavanja, uzeo u obzir sve okolnosti koje su od 
značaja za odmjeravanje kazne. U svezi s tim, kako je navedeno 
u obrazloženju presude, cijenjene su olakotne okolnosti, pri čemu 
su uzete u obzir apelantove obiteljske prilike i ranija 
neosuđivanost, koje su u svojoj ukupnosti dobile karakter osobito 
olakotnih okolnosti u smislu članka 42. točka 2. preuzetog 
KZSFRJ. Pri tome otegotne okolnosti nisu pronađene, pa je 
apelantu ublažena zakonom propisana kazna i uz primjenu članka 
43. stavak 1. točka 1. KZSFRJ apelant je osuđen na kaznu 
zatvora u trajanju od jedne godine. Vrhovni sud je ocijenio da će 
se izrečenom kaznom postići ciljevi opće i specijalne prevencije. 

10. Apelant, njegov branitelj i Federalno tužiteljstvo su 
protiv presude Vrhovnog suda od 15. veljače 2013. godine 
izjavili prizive. Vrhovni sud je, u trećestupanjskom vijeću 
sastavljenom od suca Malika Hadžiomerovića kao predsjednika 
vijeća, sutkinje Božidarke Dodik i sutkinje Nidžare Zlotrg kao 
članova vijeća, donio Presudu broj 09 0 K 000748 13 Kžž od 19. 
prosinca 2013. godine kojom je apelantov i priziv njegova 
branitelja odbijen, dok je priziv Federalnog tužiteljstva uvažen u 
odluci o kaznenopravnoj sankciji i presuda Vrhovnog suda od 15. 
veljače 2013. godine preinačena tako što je apelant za produljeno 
kazneno djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz članka 
142. stavak 1. preuzetog KZSFRJ za koje je tom presudom 
proglašen krivim osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne 
godine i četiri mjeseca. U ostalom dijelu, drugostupanjska odluka 
je ostala neizmijenjena. 

11. Trećestupanjsko vijeće Vrhovnog suda je na temelju 
članka 321. ZKPFBiH ispitalo pobijanu drugostupanjsku presudu 
u granicama prizivnih navoda Federalnog tužiteljstva, apelanta i 
njegova branitelja, te po službenoj dužnosti je li na štetu apelanta 
povrijeđen kazneni zakon. Nakon toga je glede svih istaknutih 
navoda apelanta i njegova branitelja, analizom svakog prizivnog 
navoda, zaključilo da nisu utemeljeni i da je drugostupanjski sud 
naveo sasvim jasne i određene razloge iz kojih je proizašao i 
pravilan zaključak drugostupanjskog suda o apelantovoj krivnji. 

12. U svezi sa odlukom o krivičnopravnoj sankciji i 
prizivnim prigovorima Federalnog tužiteljstva, trećestupanjsko 
vijeće Vrhovnog suda je ocijenilo da je ovim prizivom 
utemeljeno ukazano da je izrečena kazna zatvora apelantu u 
trajanju od jedne godine preblago odmjerena. U svezi s tim je 
istaknuto da je pravilno drugostupanjski sud prilikom 
odmjeravanja kazne kao olakotne okolnosti na strani apelanta 
cijenio njegovu raniju neosuđivanost, kao i obiteljske prilike, ne 
našavši otegotnih okolnosti, kao i da je navedenim olakotnim 
okolnostima pravilno dao karakter osobito olakotnih. Međutim, 
utemeljeno je, prema mišljenju Vrhovnog suda, u prizivu 
Federalnog tužiteljstva ukazano da je navedenim osobito 
olakotnim okolnostima drugostupanjski sud dao preveliki značaj 
jer ne samo da je izrečenu kaznu ublažio ispod zakonom 
propisanog minimuma već ju je ublažio i do najniže zakonom 
propisane mjere. Stoga je, na temelju članka 329. ZKPFBiH, 
trećestupanjsko vijeće donijelo presudu kojom su prizivi apelanta 
i njegova branitelja odbijeni kao neutemeljeni, dok je priziv 
Federalnog tužiteljstva djelomično uvažen i pobijana presuda 
preinačena u odluci o kazni tako što je, na temelju čl. 41. stavak 
1., 42. točka 2. i 43. stavak 1. točka 1. KZSFRJ, imajući u vidu 
svrhu kažnjavanja i cijeneći utvrđene olakotne okolnosti na strani 
apelanta, apelant osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne 
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godine i četiri mjeseca. Trećestupanjsko vijeće Vrhovnog suda je 
istaknulo da smatra da izrečena kazna nije blago, a ni strogo 
odmjerena i da u svemu odgovara težini učinjenog kaznenog 
djela, stupnju kaznene odgovornosti apelanta kao učinitelja, koja 
je dovoljna, ali i potrebna za ostvarenje svrhe kažnjavanja. 

IV. Apelacija 
a) Navodi iz apelacije 

13. Apelant smatra da mu je presudom Vrhovnog suda 
povrijeđeno pravo na pravično suđenje iz članka II/3.e) Ustava 
Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije za 
zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (u daljnjem tekstu: 
Europska konvencija). U iscrpnim navodima apelacije ukazuje na 
nepotpuno i pogrešno utvrđeno činjenično stanje, pogrešnu 
primjenu prava i na kršenje prava na suđenje pred nepristranim 
sudom s obrazloženjem da je ista sutkinja bila član vijeća 
Vrhovnog suda prilikom donošenja odluke o ukidanju 
oslobađajuće presude i vijeća Vrhovnog suda koje je odbilo 
njegov i priziv njegova branitelja, dok je priziv Federalnog 
tužiteljstva uvažen glede kazne. Osim toga, apelacijom se 
ukazuje na brojne propuste učinjene kako u drugostupanjskom 
tako i u trećestupanjskom postupku, prije svega na način 
utvrđivanja činjenica i zaključaka koji su na temelju činjenica 
utvrđeni, ocjenu dokaza na njegovu štetu, kršenja načela in dubio 
pro reo i konačno pogrešnu primjenu materijalnog prava. 

b) Odgovor na apelaciju 

14. Vrhovni sud je naveo da su navodi apelacije u odnosu 
na drugostupanjsku odluku Vrhovnog suda identični prizivnim 
prigovorima protiv te presude o kojima je odlučilo 
trećestupanjsko vijeće istog suda. Glede neutemeljenosti navoda 
kojima je ukazano na nepristran sud, Vrhovni sud je istaknuo da 
je točno da je kao član sudskog vijeća koje je donijelo rješenje 
kojim je ukinuta presuda Kantonalnog suda sudjelovala sutkinja 
Nidžara Zlotrg. Sutkinja Nidžara Zlotrg je, kako je dalje 
navedeno, sudjelovala i kao član trećestupanjskog vijeća koje je 
odlučivalo o prizivu protiv drugostupanjske presude. Međutim, ta 
činjenica, prema ocjeni Vrhovnog suda, ne može automatski 
dovesti u sumnju nepristranost sutkinje, niti su u apelaciji 
ponuđeni konkretni argumenti za takav zaključak. Pitanje 
nepristranosti je potrebno sagledati u svjetlu postojećih zakonskih 
odredbi koje se odnose na izuzeće suca, a propisane su u odredbi 
članka 39. ZKPFBiH. U svezi s tim, Vrhovni sud smatra da ne 
postoji niti jedna okolnost koja bi izazivala razumnu sumnju u 
nepristranost suca, a osim toga na postojanje takvih okolnosti 
potrebno je argumentirano ukazati. Prvostupanjska presuda na 
koju se apelant poziva je ukinuta zbog formalno-pravnih 
nedostataka, konkretno bitnih povreda odredaba kaznenog 
postupka, pri čemu se vijeće čiji je član bila sutkinja Nidžara 
Zlotrg nije upuštalo u bilo kakvo izjašnjenje o činjeničnim 
pitanjima, pa stoga ni u apelantovu krivnju. Stoga, Vrhovni sud 
smatra da su neutemeljeni navodi apelacije da je sudjelovanjem 
sutkinje povodom priziva protiv prvostupanjske presude i u 
trećestupanjskom postupku povodom priziva protiv 
drugostupanjske presude došlo do kršenja apelantova prava na 
suđenje pred nepristranim sudom. 

15. Federalno tužiteljstvo smatra da je apelacija 
neutemeljena i da su osporenom presudom Vrhovnog suda 
detaljno obrazloženi i precizirani razlozi na temelju kojih su 
utvrđene odlučne činjenice, što je potkrijepljeno dokazima 
ocijenjenim pojedinačno, međusobno i u njihovoj ukupnosti. 
Glede tvrdnji koje se tiču kršenja načela nepristranosti suda, 
Federalno tužiteljstvo smatra da su te tvrdnje paušalne jer nisu 
obrazložene i argumentirane, već su samo konstatirane. 
Predloženo je da se apelacija odbije. 

V. Relevantni propisi 

16. U Zakonu o kaznenom postupku Federacije Bosne i 
Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i 
Hercegovine" br. 35/03, 37/03, 56/03, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 
53/07, 9/09, 12/10 i 8/13) relevantne odredbe glase: 

Članak 39. 
Razlozi za izuzeće 

Sudac ne može obavljati sudačku dužnost: 
[...] 
e) ako je u istom predmetu sudjelovao u donošenju odluke 

koja se pobija pravnim lijekom, i 
f) ako postoje okolnosti koje izazivaju razumnu sumnju u 

njegovu nepristranost. 
Članak 312. 

Bitne povrede odredaba kaznenog postupka 
(1) Bitna povreda odredaba kaznenog postupka postoji: 
[...] 
b) ako je na glavnoj raspravi sudjelovao sudac koji se 

morao izuzeti; 
[...] 

VI. Dopustivost 

17. U skladu sa člankom VI/3.b) Ustava Bosne i 
Hercegovine, Ustavni sud, također, ima apelacijsku nadležnost u 
pitanjima koja su sadržana u ovom ustavu kada ona postanu 
predmetom spora zbog presude bilo kojeg suda u Bosni i 
Hercegovini. 

18. U skladu sa člankom 18. stavak (1) Pravila Ustavnog 
suda, Ustavni sud može razmatrati apelaciju samo ako su protiv 
presude, odnosno odluke koja se njome pobija, iscrpljeni svi 
učinkoviti pravni lijekovi mogući prema zakonu i ako se podnese 
u roku od 60 dana od dana kada je podnositelj apelacije primio 
odluku o posljednjem učinkovitom pravnom lijeku koji je 
koristio. 

19. U konkretnom slučaju predmet osporavanja apelacijom 
je Presuda Vrhovnog suda broj 09 0 K 000748 13 Kžž od 19. 
prosinca 2013. godine protiv koje nema drugih učinkovitih 
pravnih lijekova mogućih prema zakonu. Zatim, osporenu 
presudu apelant je primio 3. ožujka 2014. godine, a apelacija je 
podnesena 29. travnja 2014. godine, tj. u roku od 60 dana, kako je 
propisano člankom 18. stavak (1) Pravila Ustavnog suda. 
Konačno, apelacija ispunjava i uvjete iz članka 18. st. (3) i (4) 
Pravila Ustavnog suda jer ne postoji neki formalni razlog zbog 
kojeg apelacija nije dopustiva, niti je očigledno (prima facie) 
neutemeljena. 

20. Imajući u vidu odredbe članka VI/3.b) Ustava Bosne i 
Hercegovine, članka 18. st. (1), (3) i (4) Pravila Ustavnog suda, 
Ustavni sud je utvrdio da predmetna apelacija ispunjava uvjete 
glede dopustivosti. 

VII. Meritum 

21. Apelant osporava presudu Vrhovnog suda ukazujući da 
mu je tom presudom povrijeđeno pravo iz članka II/3.e) Ustava 
Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije. 

Pravo na pravično suđenje 

22. Članak II/3. Ustava Bosne i Hercegovine u relevantnom 
dijelu glasi: 

Sve osobe na teritoriju Bosne i Hercegovine uživaju ljudska 
prava i temeljne slobode iz ovog članka, stavak 2 što uključuje: 

e) Pravo na pravično saslušanje u građanskim i krivičnim 
stvarima, i druga prava vezana za krivične postupke. 

Članak 6. Europske konvencije u relevantnom dijelu glasi: 
1) Prilikom utvrđivanja njegovih građanskih prava i obveza 

ili kaznene optužbe protiv njega, svatko ima pravo na pravičnu i 
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javnu raspravu u razumnom roku pred neovisnim i nepristranim 
sudom ustanovljenim zakonom. […] 

23. Ustavni sud, prije svega, zapaža da se u konkretnom 
slučaju radi o kaznenom postupku protiv apelanta koji je okončan 
osporenom presudom kojom je apelant proglašen krivim za 
produljeno kazneno djelo ratni zločin protiv civilnog stanovništva 
i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i četiri 
mjeseca. Dakle, ishod postupka je bio od odlučujućeg značaja za 
utvrđivanje "utemeljenosti bilo kakve kaznene optužbe" protiv 
apelanta, pa apelant u predmetnom postupku uživa garancije 
prava na pravično suđenje iz članka II/3.e) Ustava Bosne i 
Hercegovine i članka 6. Europske konvencije. Stoga, Ustavni sud 
treba ispitati je li osporenom presudom povrijeđeno apelantovo 
pravo na pravično suđenje na koje je apelacijom ukazano. 

24. Iz navoda apelacije proizlazi da apelacija, između 
ostalog, pokreće pitanje povrede prava na pravično suđenje sa 
aspekta nepristranosti suda s obzirom na to da je u postupku ista 
sutkinja Nidžara Zlotrg bila član vijeća Vrhovnog suda prilikom 
donošenja odluke o ukidanju presude Kantonalnog suda i član 
vijeća Vrhovnog suda koje je konačnom presudom odbilo njegov 
i priziv njegova branitelja, dok je priziv Federalnog tužiteljstva 
uvažen glede kazne. 

25. U kontekstu navedenog, Ustavni sud, prije svega, ističe 
da je postojanje procedure za osiguravanje nepristranosti suda, 
odnosno pravila koja se tiču isključenja ili izuzeća sudaca u 
određenim slučajevima, relevantan čimbenik koji se mora uzeti u 
obzir. Prema pravnoj praksi Europskog suda za ljudska prava (u 
daljnjem tekstu: Europski sud), postojanje takvih pravila u 
relevantnom zakonu pokazuje nastojanje zakonodavca da otkloni 
razumnu sumnju u nepristranost sudaca ili sudova, odnosno 
predstavlja pokušaj da se nepristranost osigura eliminiranjem 
uzroka koji bi mogli rezultirati takvom sumnjom. U skladu s 
navedenim, propust da se poštuju pravila o izuzeću sudaca može 
značiti da je postupak vodio sud čija se nepristranost može 
dovesti u sumnju (vidi Europski sud, Mežnarić protiv Hrvatske, 
presuda od 15. srpnja 2005. godine, aplikacija broj 71615/01, 
stavak 27.). 

26. U konkretnom slučaju pravila u svezi sa izuzećem 
sudaca konstituirana su u članku 39. ZKPFBiH, dakle relevantni 
zakon propisuje pravila kojima se žele ukloniti uzroci koji bi 
mogli rezultirati razumnom sumnjom u nepristranost suda, 
odnosno suca u pojedinačnim predmetima. Međutim, kako je u 
praksi Europskog suda naglašeno, zadatak Europskog suda, pa 
dakle ni Ustavnog suda, nije da ispituje ta pravila ili praksu in 
abstracto, već da ispituje pokreće li način na koji su ta pravila 
primijenjena prema apelantu, ili na koji su utjecala na ishod 
postupka prema apelantu, pitanje kršenja prava iz članka 6. 
stavak 1. Europske konvencije (vidi Europski sud, Fey protiv 
Austrije, presuda od 24. veljače 1993. godine, Serija A, broj 255, 
stavak 27. i Ustavni sud, Odluka broj AP 1187/06 od 13. rujna 
2007. godine, objavljena u "Službenom glasniku BiH" broj 
86/07). 

27. Prema utvrđenoj praksi Europskog i Ustavnog suda, 
postojanje nepristranosti u svrhu članka 6. stavak 1. Europske 
konvencije mora se ocjenjivati prema subjektivnom testu. To 
znači da se treba utvrditi postoje li osobne predrasude suca koji je 
sudio u određenom predmetu. Također, postojanje nepristranosti 
ocjenjuje se i prema objektivnom testu, što znači da se utvrđuje je 
li sud, između ostalog, i svojim sastavom pružio dovoljne 
garancije da se isključi opravdana sumnja u svezi s njegovom 
nepristranošću (op. cit., Mežnarić, stavak 29. i Ustavni sud, 
Odluka broj AP 1785/06 od 30. ožujka 2006. godine, objavljena u 
"Službenom glasniku BiH" broj 57/07). 

28. Apelant u konkretnom slučaju nije doveo u pitanje 
subjektivnu nepristranost sutkinje Nidžare Zlotrg, tako da se 
Ustavni sud neće ni baviti tim pitanjem. Apelant je ukazao na 

pristranost sutkinje prema objektivnom načelu jer je ista sutkinja 
Nidžara Zlotrg bila član vijeća Vrhovnog suda prilikom 
donošenja odluke o ukidanju oslobađajuće presude Kantonalnog 
suda i član vijeća Vrhovnog suda koje je donijelo konačnu 
osuđujuću presudu, pri čemu je njegov priziv odbijen, a priziv 
Federalnog tužiteljstva uvažen glede kazne tako što je kazna 
povećana s jedne godine (drugostupanjska presuda) na jednu 
godinu i četiri mjeseca. 

29. Što se tiče objektivne nepristranosti, mora se utvrditi 
mogu li se, neovisno o ponašanju određenog suca, utvrditi 
činjenice koje mogu dovesti u sumnju njegovu nepristranost. 
Međutim, pri odlučivanju postoje li u konkretnom slučaju 
opravdani razlozi za bojazan da određeni sudac nije nepristran, 
apelantovo stajalište jeste važno, ali nije odlučujuće. Ono što je 
odlučujuće jeste može li se takva bojazan objektivno opravdati 
(op. cit., Mežnarić, stavak 31.). U svezi s tim, čak je i dojam koji 
sud ostavlja u javnosti od određene važnosti, odnosno pravda se 
ne treba samo provesti već se mora i vidjeti da se ona provodi 
(vidi Europski sud, De Cubber protiv Belgije, presuda od 26. 
listopada 1984. godine, Serija A, broj 86, stavak 26.). Dakle, 
važno je povjerenje koje sudovi moraju uživati i podsticati u 
javnosti u demokratskom društvu. Također, prema praksi 
Europskog suda, činjenica da je određeni sudac imao različite 
uloge u pojedinim fazama određenog predmeta može u 
određenim okolnostima dovesti u pitanje nepristranost suda, što 
se ocjenjuje u svakom konkretnom slučaju. Tako je Ustavni sud u 
svojoj praksi, a slijedeći stajališta Europskog suda, zaključio da 
činjenica da su određeni suci sudjelovali u vijeću koje je donosilo 
zakonom propisane odluke u fazi koja je prethodila kaznenom 
postupku pred prvostupanjskim sudom (odluka o pritvoru) nije 
smetnja da ti suci sudjeluju u vijeću drugostupanjskog suda koje 
odlučuje o prizivu protiv prvostupanjske presude (vidi Ustavni 
sud, Odluka broj AP 525/04 od 18. siječnja 2005. godine). Ono 
što je odlučujuće jeste je li se jedan te isti sudac izravno bavio 
odlučivanjem o pitanjima koja su relevantna za odlučivanje, 
odnosno meritumom predmeta (vidi Europski sud, Oberschlick 
protiv Austrije, Odluka broj 1 od 23. svibnja 1991. godine, Serija 
A, broj 204). U svezi s navedenim, Europski sud je jasno 
istaknuo da je svaki konkretni predmet u kojem je jedan sudac 
sudjelovao u više faza slučaj za sebe koji treba biti pojedinačno 
ispitan. 

30. Dovodeći navedena stajališta u svezu s činjenicama 
konkretnog predmeta, Ustavni sud zapaža da je sutkinja Nidžara 
Zlotrg u svojstvu člana sudskog vijeća sudjelovala u donošenju 
Rješenja Vrhovnog suda broj 09 0 K 000748 09 Kž od 13. travnja 
2011. godine kojim je uvažen priziv Kantonalnog tužiteljstva i 
ukinuta presuda Kantonalnog suda kojom je apelant oslobođen 
optužbe da je počinio kaznena djela koja su mu stavljena na teret, 
te je određeno održavanje pretresa pred Vrhovnim sudom. Nakon 
održavanja pretresa pred Vrhovnim sudom, apelant je Presudom 
broj 09 0 K 000748 11 Kžk od 15. veljače 2013. godine 
proglašen krivim da je počinio produljeno kazneno djelo ratni 
zločin protiv civilnog stanovništva za koje je osuđen na kaznu 
zatvora u trajanju od jedne godine. Odlučujući o prizivima 
apelanta, njegova branitelja i Federalnog tužiteljstva, Vrhovni sud 
je u trećestupanjskom vijeću, u čijem je sastavu bila sutkinja 
Nidžara Zlotrg kao član vijeća, donio Presudu broj 09 0 K 
000748 13 Kžž od 19. prosinca 2013. godine kojom je apelantov 
i priziv njegova branitelja odbijen, dok je priziv Federalnog 
tužiteljstva uvažen i apelant za kazneno djelo za koje je 
drugostupanjskom presudom proglašen krivim osuđen na kaznu 
zatvora u trajanju od jedne godine i četiri mjeseca. 

31. U odgovoru na apelaciju Vrhovni sud je potvrdio 
točnost navoda prema kojima je sutkinja Nidžara Zlotrg 
sudjelovala u vijeću u kojem je povodom priziva Kantonalnog 
tužiteljstva ukinuta presuda Kantonalnog suda i određeno 
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održavanje pretresa pred Vrhovnim sudom i u trećestupanjskom 
vijeću koje je donijelo presudu povodom priziva protiv 
drugostupanjske presude, ali da ta činjenica ne može automatski 
dovesti u sumnju nepristranost sutkinje o kojoj je riječ, čime je, 
prema ocjeni Ustavnog suda, ukazano na subjektivnu 
nepristranost sutkinje koju apelant u apelacijskim navodima nije 
doveo u pitanje. Osim naprijed navedenog, Ustavni sud 
primjećuje da iz odgovora Vrhovnog suda proizlazi i to da se 
pitanje nepristranosti suda treba sagledati sa aspekta postojećih 
odredbi koje se odnose na izuzeće suca, prije svega odredbe 
članka 39. ZKPFBiH prema kojoj, kako je naveo Vrhovni sud, 
nije postojao niti jedan razlog za izuzeće navedene sutkinje. 
Naime, rješenje na koje se apelant poziva, kojim je ukinuta 
presuda Kantonalnog suda o oslobađanju od optužbe i određen 
pretres pred Vrhovnim sudom, ne sadrži nijedan navod iz kojeg 
bi se moglo posumnjati u postojanje predubjeđenja o njegovoj 
krivnji. 

32. Međutim, Ustavni sud zapaža da se, bez obzira na 
navode Vrhovnog suda iz odgovora na apelaciju, radi o istom 
kaznenom postupku protiv apelanta koji je osporenom presudom 
proglašen krivim za produljeno kazneno djelo i čiji je ishod bio 
od odlučujućeg značaja za utvrđivanje utemeljenosti kaznene 
optužbe protiv apelanta, u kojem je sutkinja Nidžara Zlotrg u 
svojstvu člana vijeća postupala dva puta povodom pravnih 
lijekova - priziva protiv presude Kantonalnog suda koji je 
usvojen i određen pretres pred Vrhovnim sudom i priziva protiv 
presude Vrhovnog suda, što je, prema ocjeni Ustavnog suda, u 
suprotnosti sa odredbom članka 39. točka e) ZKPFBiH jer je u 
istom postupku dva puta sudjelovala po pravnom lijeku. U svezi s 
tim, imajući pri tome u vidu već navedena stajališta Europskog 
suda, kao i relevantne odredbe ZKPFBiH koje se odnose na 
suđenje u pojedinim fazama postupka, Ustavni sud napominje da 
se načelo nepristranosti u objektivnom smislu ne može tumačiti 
samo u odnosu na odluku koja se osporava već i na prethodne 
faze postupka. U konkretnom slučaju je to postupanje povodom 
priziva (Federalnog tužiteljstva) i donošenja rješenja kojim je 
ukinuta presuda kojom je apelant bio oslobođen optužbe, a 
potom, u sljedećoj fazi, povodom priziva (apelanta, njegova 
branitelja i Federalnog tužiteljstva) u donošenju presude kojom je 
uvažen priziv Federalnog tužiteljstva i osuđujuća presuda protiv 
apelanta preinačena u odluci o kazni tako što je kazna povećana. 
Osim toga, Ustavni sud napominje da relevantna odredba članka 
39. ZKPFBiH nalazi svoje opravdanje u nedopustivosti da sudac 
sam sebe kontrolira u radu, odnosno da dva ili više puta po 
pravnim lijekovima ispituje odluke u istom postupku, te s 
obzirom na sadržaj ove odredbe, Ustavni sud cijeni da je 
trećestupanjsko vijeće Vrhovnog suda koje je odlučivalo u 
konkretnom slučaju moralo paziti na svoj sastav, imajući pri tome 
u vidu načelo nepristranosti suda sa aspekta objektivnosti suda iz 
članka 6. stavak 1. Europske konvencije kako bi se isključila i 
najmanja sumnja u njegovu objektivnost. Zbog toga, Ustavni sud 
smatra da je činjenica da je ista sutkinja u istom predmetu dva 
puta sudjelovala povodom pravnih lijekova, i to prvi put kao član 
sudskog vijeća u postupku povodom priziva, pri čemu je presuda 
kojom je apelant bio oslobođen optužbe ukinuta te određeno 
održavanje pretresa pred Vrhovnim sudom i drugi put povodom 
prizivâ svih stranaka u postupku kao član trećestupanjskog vijeća 
Vrhovnog suda, pri čemu je priziv Federalnog tužiteljstva uvažen 
u odluci o kazni, stvorila situaciju koja može potaknuti legitimne 
sumnje glede nepristranosti suda i dovesti u pitanje načelo 
nepristranosti suda iz članka 6. stavak 1. Europske konvencije. 

33. Ustavni sud napominje da je pitanje prava na nepristran 
sud razmatrao u predmetima br. AP 504/08 i AP 2107/12 (vidi 
Ustavni sud, Odluka broj AP 504/08 od 12. listopada 2011. 
godine, "Službeni glasnik BiH" broj 99/11, točka 48. i Odluka 
broj AP 2107/12 od 24. travnja 2015. godine "Službeni glasnik 

BiH" broj 44/15 od 2. lipnja 2015. godine, dostupne i na 
www.ustavnisud.ba) u kojima je zaključio da je povrijeđeno 
apelantičino pravo na pravično suđenje iz članka II/3.e) Ustava 
Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije 
pred nepristranim sudom jer je u istom predmetu ista sutkinja 
sudjelovala u sastavu vijeća u kojem je donesena odluka o prizivu 
kojom je ukinuta prvostupanjska presuda i predmet vraćen 
prvostupanjskom sudu na ponovni postupak, kao i u sastavu 
sudskog vijeća koje je odlučivalo o reviziji u ponovljenom 
postupku. 

34. Analogno tome, imajući pri tome u vidu konkretne 
apelacijske navode, kao i stajalište Ustavnog suda povodom 
razmatranja prava na nepristran sud u predmetima br. AP 504/08 
i 2107/12, Ustavni sud zaključuje da je u okolnostima konkretnog 
slučaja povrijeđeno apelantovo pravo na nepristran sud u smislu 
članka II/3.e) Ustava Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. 
Europske konvencije. 

Ostali navodi 

35. S obzirom na to da je utvrđena povreda prava na 
pravično suđenje sa aspekta prava na nepristranost suda, Ustavni 
sud smatra da nema potrebe ispitivati navode o kršenju ostalih 
aspekata prava na pravično suđenje iz članka II/3.e) Ustava 
Bosne i Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije. 

VIII. Zaključak 

36. Ustavni sud zaključuje da je povrijeđeno apelantovo 
pravo na pravično suđenje iz članka II/3.e) Ustava Bosne i 
Hercegovine i članka 6. stavak 1. Europske konvencije pred 
nepristranim sudom jer je u istom predmetu ista sutkinja 
sudjelovala u sastavu vijeća u kojem je donesena odluka o prizivu 
kojom je ukinuta prvostupanjska presuda (kojom je apelant 
oslobođen optužbe da je počinio kaznena djela) i određeno 
održavanje pretresa pred drugostupanjskim sudom, kao i u 
sastavu trećestupanjskog sudskog vijeća koje je odlučivalo o 
prizivu protiv drugostupanjske presude. 

37. Na temelju članka 59. st. (1) i (2) i članka 62. stavak (1) 
Pravila Ustavnog suda, Ustavni sud je odlučio kao u dispozitivu 
ove odluke. 

38. Prema članku VI/5. Ustava Bosne i Hercegovine, 
odluke Ustavnog suda su konačne i obvezujuće. 

Predsjednik 
Ustavnog suda Bosne i Hercegovine 

Mirsad Ćeman, v. r.
 

ISPRAVKE 

1396 
Након извршеног сравњавања са изворним текстом, у 

Рјешењу о продужењу мандата вршиоца дужности 
помоћника директора за унутрашњу контролу у Служби за 
послове са странцима СМ број 280/16 од 28.11.2016. године, 
на хрватском језику, уочена је техничка грешка, те у складу 
са чланом 101. Пословника о раду Савјета министара Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 22/03) и чланом 
55. Јединствених правила за израду правних прописа у 
институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник 
БиХ", бр. 11/05, 58/14 1 60/14), даје се 

ИСПРАВКА 
РЈЕШЕЊА О ПРОДУЖЕЊУ МАНДАТА ВРШИОЦА 

ДУЖНОСТИ ПОМОЋНИКА ДИРЕКТОРА ЗА 
УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ У СЛУЖБИ ЗА ПОСЛОВЕ 

СА СТРАНЦИМА 

У Рјешењу о продужењу мандата вршиоца дужности 
помоћника директора за унутрашњу контролу у Служби за 
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послове са странцима СМ број 280/16 од 28.11.2016. године, 
у тачки 1. ријеч "Чавар" замјењује се ријечју "Ћавар". 

Број 01-02-2-1019/16 
21. децембра 2016. године 

Сарајево 

Директор
Уреда за законодавство 
Савјета министара БиХ 
Мр Џемаил Ћибо, с. р.

 
 

Nakon izvršenog sravnjavanja sa izvornim tekstom, u 
Rješenju o produženju mandata vršioca dužnosti pomoćnika 
direktora za unutrašnju kontrolu u Službi za poslove sa strancima 
VM broj 280/16 od 28.11.2016. godine, na hrvatskom jeziku, 
uočena je tehnička greška, te u skladu sa članom 101. Poslovnika 
o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik 
BiH", broj 22/03) i članom 55. Jedinstvenih pravila za izradu 
pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni 
glasnik BiH", br. 11/05, 58/14 i 60/14), daje se 

ISPRAVKA 
RJEŠENJA O PRODUŽENJU MANDATA VRŠIOCA 

DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZA 
UNUTRAŠNJU KONTROLU U SLUŽBI ZA POSLOVE SA 

STRANCIMA 

U Rješenju o produženju mandata vršioca dužnosti 
pomoćnika direktora za unutrašnju kontrolu u Službi za poslove 
sa strancima VM broj 280/16 od 28.11.2016. godine, u tački 1. 
riječ "Čavar", zamjenjuje se riječju "Ćavar". 

Broj 01-02-2-1019/16 
21. decembra 2016. godine 

Sarajevo 

Direktor
Ureda za zakonodavstvo 

Vijeća ministara BiH 
Mr. Džemail Ćibo, s. r.

 
Nakon izvršenog sravnjavanja sa izvornim tekstom, u 

Rješenju o produženju mandata vršitelja dužnosti pomoćnika 
direktora za unutarnju kontrolu u Službi za poslove sa strancima 
VM broj 280/16 od 28.11.2016. godine, na hrvatskom jeziku, 
uočena je tehnička greška, te sukladno članku 101. Poslovnika o 
radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik 
BiH", broj 22/03) i članku 55. Jedinstvenih pravila za izradu 
pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni 
glasnik BiH", br. 11/05, 58/14 i 60/14), daje se 

ISPRAVKA 
RJEŠENJA O PRODUŽENJU MANDATA VRŠITELJA 

DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZA 
UNUTARNJU KONTROLU U SLUŽBI ZA POSLOVE SA 

STRANCIMA 

U Rješenju o produženju mandata vršitelja dužnosti 
pomoćnika direktora za unutarnju kontrolu u Službi za poslove sa 
strancima VM broj 280/16 od 28.11.2016. godine, u točki 1. riječ 
"Čavar", zamjenjuje se riječju "Ćavar". 

Broj 01-02-2-1019/16 
21. prosinca 2016. godine 

Sarajevo

Direktor
Ureda za zakonodavstvo 

Vijeća ministara BiH 
Mr. Džemail Ćibo, v. r.
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БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1375 Одлука о именовању шефа дијела контингента 
Оружаних снага Босне и Херцеговине у 
операцији подршке миру "Одлучна подршка" у 
Исламској Републици Авганистан (српски 
језик) 1

 Odluka o imenovanju šefa dijela kontingenta 
Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji 
podrške miru "Odlučna podrška" u Islamskoj 
Republici Afganistan (bosanski jezik) 1

 Odluka o imenovanju voditelja dijela kontingenta 
Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji 
potpore miru "Odlučna potpora" u Islamskoj 
Republici Afganistan (hrvatski jezik) 2

САВЈЕТ МИНИСТАРА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1376 Одлука о формирању Радне групе за израду 
процјене ризика од прања новца и 
финансирања тероризма у Босни и 
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 Odluka o formiranju Radne skupine za izradu 
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 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 
utvrđivanju visine troškova školovanja i boravka u 
Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje 
kadrova za institucije i organizacije koje se ne 
finansiraju iz budžeta Bosne i Hercegovine 
(bosanski jezik) 10

 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o 
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Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje 
kadrova za institucije i organizacije koje se ne 
financiraju iz proračuna Bosne i Hercegovine 
(hrvatski jezik) 11

1378 Одлука о распореду средстава текућих 
грантова намијењених учешћу Босне и 
Херцеговине на сајамским и другим 
манифестацијама у иностранству у 2016. 
години (српски језик) 11

Odluka o rasporedu sredstava tekućih grantova 
namijenjenih učešću Bosne i Hercegovine na 
sajamskim i drugim manifestacijama u 
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Odluka o rasporedu sredstava tekućih grantova 
namijenjenih učešću Bosne i Hercegovine na 
sajamskim i drugim manifestacijama u inozemstvu 
u 2016. godini (hrvatski jezik) 13

1379 Одлука о додјели гранта подршке општинама, 
невладиним организацијама и удружењима за 
имплементацију Стратегије у области 
миграција и азила 2016-2020 (српски језик) 14
Odluka o dodjeli granta podrške općinama, 
nevladinim organizacijama i udruženjima za 
implementaciju Strategije u oblasti migracija i 
azila 2016-2020 (bosanski jezik) 15
Odluka o dodjeli granta podrške općinama, 
nevladinim organizacijama i udrugama za 
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2016-2020 (hrvatski jezik) 15

1380 Одлука о одобравању средстава из текуће 
резерве Буџета институција Босне и Херцего-
вине и међународних обавеза Босне и 
Херцеговине за 2016. годину Тужилаштву/Ту-
житељству Босне и Херцеговине (српски језик) 16
Odluka o odobravanju sredstava iz tekuće rezerve 
Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i 
međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 
2016. godinu Tužilaštvu/Tužiteljstvu Bosne i 
Hercegovine (bosanski jezik) 17
Odluka o odobravanju sredstava iz tekuće rezerve 
Proračuna institucija Bosne i Hercegovine i 
međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 
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Hercegovine (hrvatski jezik) 17

1381 Одлука о одобравању куповине/набавке 
објекта за смјештај институција Босне и 
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Број 96 - Страна 138 С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К   Б и Х Четвртак, 29. 12. 2016. 
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1388 Рјешење о именовању члана Високог судског и 
тужилачког савјета Босне и Херцеговине 
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Rješenje o imenovanju člana Visokog sudskog i 
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странцима (српски језик) 135
Ispravka Rješenja o produženju mandata vršioca 
dužnosti pomoćnika direktora za unutrašnju 
kontrolu u Službi za poslove sa strancima 
(bosanski jezik) 136
Ispravka Rješenja o produženju mandata vršitelja 
dužnosti pomoćnika direktora za unutarnju 
kontrolu u Službi za poslove sa strancima 
(hrvatski jezik) 136

 
 
  



Број 96 - Страна 140 С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К   Б и Х Четвртак, 29. 12. 2016. 

 

 
 

Издавач: Овлаштена служба Дома народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине, Трг БиХ 1, Сарајево - За издавача: секретар Дома народа
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине Бојан Нинковић - Припрема и дистрибуција: ЈП НИО Службени лист БиХ Сарајево, Џемала Биједића 39/III -
Директор: Драган Прусина - Телефони: Централа: 722-030 - Директор: 722-061 - Претплата: 722-054, факс: 722-071 - Огласни одјел: 722-049, 722-050, факс:
722-074 - Служба за правне и опште послове: 722-051 - Рачуноводство: 722-044, 722-046 - Комерцијала: 722-042 - Претплата се утврђује полугодишње, а
уплата се врши УНАПРИЈЕД у корист рачуна: UNICREDIT BANK д.д. 338-320-22000052-11, ВАКУФСКА БАНКА д.д. Сарајево 160-200-00005746-51,
HYPO-ALPE-ADRIA-BANK А.Д. Бања Лука, филијала Брчко 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK д.д. БиХ Сарајево 161-000- 00071700-57 - Штампа:
ГИК "ОКО" д. д. Сарајево - За штампарију: Мевлудин Хамзић - Рекламације за непримљене бројеве примају се 20 дана од изласка гласила. 
"Службени гласник БиХ" је уписан у евиденцију јавних гласила под редним бројем 731. Упис у судски регистар код Кантоналног суда у Сарајеву, број УФ/I -
2168/97 од 10.07.1997. године. - Идентификацијски број 4200226120002. - Порезни број 01071019. - ПДВ број 200226120002. Молимо претплатнике да
обавезно доставе свој ПДВ број ради издавања пореске фактуре. Претплата за II полугодиште 2016. за "Службени гласник БиХ" и "Међународне уговоре"
120,00 КМ, "Службене новине Федерације БиХ" 110,00 КМ. 
Wеb издање: http://www.sluzbenilist.ba - годишња претплата 200,00 КМ 
 


