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Član 4. 
(Stupanje na snagu) 

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

Broj 04-02-2-634-111/18 
04. oktobra 2018. godine 

Sarajevo 
Član Predsjedništva BiH 
Dr. Mladen Ivanić, s. r.

 
 

Na temelju članka 17. stavka (3) Zakona o Proračunu 
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i 
Hercegovine za 2018. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 
8/18) i članka 4. stavka (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava 
interventne tekuće pričuve za 2018. godinu, broj 01-50-1-541-
8/18 od 15. veljače 2018. godine, član Predsjedništva Bosne i 
Hercegovine donosi 

ODLUKU 
O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA 

TEKUĆE PRIČUVE 

Članak 1. 
(Predmet Odluke) 

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće 
proračunske pričuve Proračuna institucija Bosne i Hercegovine 
i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, 
u iznosu od 1.000,00 KM, Nevladinoj organizaciji "IPD 
Hercegovina", Trebinje kao potpora i pomoć za realizaciju 
planiranih projekata. 

Članak 2. 
(Nadležnost za realizaciju) 

Za realiziranje ove odluke zaduženo je Ministarstvo 
financija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu o 
financiranju institucija Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti 
na žiro-račun NVO "IPD Hercegovina", Trebinje. 

Članak 3. 
(Izvješće o namjenskom utrošku sredstava) 

Obvezuje se NVO "IPD Hercegovina", Trebinje da 
dostavi izvješće o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava. 

Članak 4. 
(Stupanje na snagu) 

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

Broj 04-02-2-634-111/18 
04. listopada 2018. godine 

Sarajevo 
Član Predsjedništva BiH 
Dr. Mladen Ivanić, v. r.

 

САВЈЕТ МИНИСТАРА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

1040 
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 25. став (1) тачка 
и) Закона о конкуренцији ("Службени гласник БиХ", бр. 
48/05, 76/07 и 80/09), на приједлог Конкуренцијског савјета 
Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и 
Херцеговине, на 154. сједници одржаној 11.09.2018. 
године, донио је 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ВИСИНИ 

АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ У ВЕЗИ СА 
ПРОЦЕСНИМ РАДЊАМА ПРЕД 

КОНКУРЕНЦИЈСКИМ САВЈЕТОМ 

Члан 1. 
У Одлуци о висини административних такси у вези са 

процесним радњама пред Конкуренцијским савјетом 
("Службени гласник БиХ", бр. 30/06 и 18/11) у члану 2. 
Тарифни број 106. став (1) тачка е) број "11." замјењује се 
бројем "10." 

У Тарифном броју 106. став (1) у тачки ф) број "2" 
мијења се бројем "1" 

У Тарифном броју 106. став (1) у тачки и) ријечи "ст. 
(4) и (5)" замјењују се ријечима "став (3)" 

У Тарифном броју 106. у ставу (1) тачка к) ријечи "о 
оцјени концентрације" се бришу. 

У Тарифном броју 107. у ставу (1) тачка д) алинеја 1) 
број "2.500,00" замјењује се бројем "5.000,00" 

У Тарифном броју 107. у ставу (1) тачка д) алинеја 2) 
мијења се и гласи: 

"2) за концентрацију о којој се одлучује послије 
доношења закључка о покретању поступка износ 
таксе износи 0,03% од укупног годишњег 
прихода сваког од најмање два привредна 
субјекта учесника концентрације остварен 
продајом роба и/или услуга на тржишту БиХ до 
максимално 50.000,00 КМ" 

У Тарифном броју 107. у ставу (1) тачка ф) ријечи 
"члана 11. став (1)" замјењује се ријечима "члана 10." 

У Тафирном броју 107. став (1) иза тачке ф) додаје се 
нова тачка г) која гласи: 

"г) на основу захтјева за утврђивање постојања 
забрањеног споразума у смислу члана 4. став (1) 
Закона 1.500,00 КМ". 

У Тарифном броју 107. став (1) досадашње тач. г), х) и 
и) постају тач. х), и) и ј). 

У Тарифном броју 107. у ставу (1) у досадашњој тачки 
и) која постаје тачка ј) ријечи "о оцјени концентрације" се 
бришу. 

Члан 2. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 
 

СМ број 185/18 
11. септембра 2018. 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 25. stav (1) tačka i) Zakona 
o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 
80/09), na prijedlog Konkurencijskog vijeća Bosne i 
Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 154. 
sjednici održanoj 11.09.2018. godine, donijelo je 
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ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O VISINI 

ADMINISTRATIVNIH TAKSI U VEZI SA PROCESNIM 
RADNJAMA PRED KONKURENCIJSKIM VIJEĆEM 

Član 1. 
U Odluci o visini administrativnih taksi u vezi sa 

procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni 
glasnik BiH", br. 30/06 i 18/11) u članu 2. Tarifni broj 106. stav 
(1) tačka e) broj "11." zamjenjuje se brojem "10." 

U Tarifnom broju 106. stav (1) u tački f) broj "2" mijenja 
se brojem "1" 

U Tarifnom broju 106. stav (1) u tački i) riječi " st. (4) i 
(5)" zamjenjuju se riječima "stav (3)" 

U Tarifnom broju 106. u stavu (1) tačka k) riječi "o ocjeni 
koncentracije" se brišu. 

U Tarifnom broju 107. u stavu (1) tačka d) alineja 1) broj 
"2.500,00" zamjenjuje se brojem "5.000,00" 

U Tarifnom broju 107. u stavu (1) tačka d) alineja 2) 
mijenja se i glasi: 

"2) za koncentraciju o kojoj se odlučuje poslije 
donošenja zaključka o pokretanju postupka iznos 
takse iznosi 0,03% od ukupnog godišnjeg prihoda 
svakog od najmanje dva privredna subjekta učesnika 
koncentracije ostvaren prodajom roba i/ili usluga na 
tržištu BiH do maksimalno 50.000,00 KM" 

U Tarifnom broju 107. u stavu (1) tačka f) riječi "člana 
11. stav (1)" zamjenjuje se riječima "člana 10." 

U Tarifnom broju 107. stav (1) iza tačke f) dodaje se nova 
tačka g) koja glasi: 

"g) na osnovu zahtjeva za utvrđivanje postojanja 
zabranjenog sporazuma u smislu člana 4. stav (1) 
Zakona 1.500,00 KM". 

U Tarifnom broju 107. stav (1) dosadašnje tač. g), h) i i) 
postaju tač. h), i) i j). 

U Tarifnom broju 107. u stavu (1) u dosadašnjoj tački i) 
koja postaje tačka j) riječi "o ocjeni koncentracije" se brišu. 

Član 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 185/18 
11. septembra 2018. 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 25. stavak (1) točka i) 
Zakona o konkurenciji ("Službeni glasnik BiH", br. 48/05, 
76/07 i 80/09), na prijedlog Konkurencijskog vijeća Bosne i 
Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 154. 
sjednici održanoj 11.9.2018. godine, donijelo je 

ODLUKU 
O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O VISINI 
ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI U SVEZI SA 

PROCESNIM RADNJAMA PRED KONKURENCIJSKIM 
VIJEĆEM 

Članak 1. 
U Odluci o visini administrativnih pristojbi u svezi sa 

procesnim radnjama pred Konkurencijskim vijećem ("Službeni 
glasnik BiH", br. 30/06 i 18/11) u članku 2. Tarifni broj 106. 
stavak (1) točka e) broj "11." zamjenjuje se brojem "10." 

U Tarifnom broju 106. stavak (1) u točki f) broj "2" 
mijenja se brojem "1" 

U Tarifnom broju 106. stavak (1) u točki i) riječi "st. (4) i 
(5)" zamjenjuju se riječima "stavak (3)" 

U Tarifnom broju 106. u stavku (1) točka k) riječi "o 
ocjeni koncentracije" se brišu. 

U Tarifnom broju 107. u stavku (1) točka d) alineja 1) 
broj "2.500,00" zamjenjuje se brojem "5.000,00" 

U Tarifnom broju 107. u stavku (1) točka d) alineja 2) 
mijenja se i glasi: 

"2) za koncentraciju o kojoj se odlučuje poslije 
donošenja zaključka o pokretanju postupka iznos 
pristojbe iznosi 0,03% od ukupnog godišnjeg 
prihoda svakog od najmanje dva gospodarska 
subjekta sudionika koncentracije ostvaren prodajom 
roba i/ili usluga na tržištu BiH do maksimalno 
50.000,00 KM" 

U Tarifnom broju 107. u stavku (1) točka f) riječi "članka 
11. stavak (1)" zamjenjuje se riječima "članka 10." 

U Tarifnom broju 107. stavak (1) iza točke f) dodaje se 
nova točka g) koja glasi: 

"g) na temelju zahtjeva za utvrđivanje postojanja 
zabranjenog sporazuma u smislu članka 4. stavak (1) 
Zakona 1.500,00 KM" 

U Tarifnom broju 107. stavak (1) dosadašnje toč. g), h) i 
i) postaju toč. h), i) i j). 

U Tarifnom broju 107. u stavku (1) u dosadašnjoj točki i) 
koja postaje točka j) riječi "o ocjeni koncentracije" se brišu. 

Članak 2. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 185/18 
11. rujna 2018. godine 

Sarajevo

Predsjedatelj 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, v. r.
 

1041 
На основу члана 15. став (1) Закона о штрајку 

запослених у институцијама Босне и Херцеговине 
("Службени гласник БиХ", број 41/16) 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), на приједлог Министарства иностраних послова 
Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и 
Херцеговине, на 154. сједници одржаној 11. септембра 
2018. године, донио је 

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ МИНИМУМА ПРОЦЕСА РАДА ЗА 
ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА ШТРАЈКА У МИНИСТАРСТВУ 
ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1. 
(Предмет одлуке) 

Овом Одлуком утврђује се минимум процеса рада у 
Министарству иностраних послова Босне и Херцеговине (у 
даљем тексту: Министарство), за вријеме трајања штрајка. 

Члан 2. 
(Право на организовање штрајка) 

Запослени у Министарству могу организовати штрајк 
у складу са Законом о штрајку у институцијама Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 41/16), на 
начин који неће угрозити јавни интерес, општу сигурност, 
сигурност лица и имовине, као и само функционисање 
Министарства. 
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Члан 3. 
(Минимум процеса рада) 

(1) Запослени у Министарству могу почети штрајк, ако се 
обезбиједи минимум процеса рада који осигурава 
несметано функционисање Министарства и обављање 
основних дјелатности из његове надлежности. 

(2) Минимум процеса рада у Министарству, за вријеме 
трајања штрајка остварује се са најмање 20% 
кадровских капацитета. 

Члан 4. 
(Критерији за осигурање минимума процеса рада) 
Минимум процеса рада у Министарству за вријеме 

трајања штрајка одређује се према сљедећим критеријима: 
а) постојање обавезних рокова за окончање 

пословне активности у земљи и иностранству из 
области међународних односа; 

б) везаност пословне активности за обављање свих 
других пословних процеса у Министарству по 
основу преузетих обавеза БиХ у међународним 
односима; 

ц) значај пословне активности за рад других 
институција Босне и Херцеговине, међународних 
организација и дипломатско-конзуларних пред-
ставништава (у даљем тексту ДКП) других 
држава акредитованих у БиХ и ДКП БиХ у 
иностранству. 

Члан 5. 
(Послови за које се одређује минимум процеса рада) 

(1) За вријеме трајања штрајка минимум процеса рада се 
мора обезбиједити на сљедећим пословима: 
а) послови писарне који се односе на пријем и 

завођење аката и отпрему поште; 
б) послови из домена предлагања и предузимања 

мјера за преговарање, закључивање, ратифика-
цију, евиденцију и архивирање међудржавних 
уговора БиХ са другим државама и осталим 
субјектима међународног права; 

ц) послови из домена сарадње са органима и тије-
лима других држава и међународних организа-
ција, невладиним међународним организацијама 
и другим субјектима међународног права у 
складу са утврђеном иностраном политиком и 
међународним уговорима и извршавање 
међународних обавеза; 

д) послови вођења активности преко ДКП БиХ у 
иностранству; 

е) послови сарадње са ДКП других држава и 
међународних организација у БиХ и 
иностранству; 

ф) послови из домена информационих технологија 
који се односе на информационо техничку 
подршку свим осталим пословима у 
Министарству за које се одређује минимум 
процеса рада; 

г) послови финансијског управљања и рачуновод-
ства који су у вези са материјално- финансијским 
осигурањем рада Министарства; 

х) послови правне и организационе проблематике; 
и) послови дипломатског протокола који се односе 

на организацију државних и других посјета, 
протоколарни церемонијал, дипломатске имуни-
тете и привилегије. 

(2) Запослени који су дужни радити за вријеме штрајка 
ради осигурања минимума процеса рада су по два 
дипломата из сваког сектора и један дипломата из 

самосталне организационе јединице, један запосленик 
у шалтер-сали, један возач осим возача у Кабинету 
министра и Кабинету замјеника министра и један 
запосленик у центру везе. 

Члан 6. 
(Одлука о распоређивању запослених у Министарству у 

случају штрајка) 
(1) Уколико до почетка штрајка не дође до рјешавања 

спора мирним путем, министар иностраних послова (у 
даљем тексту: Министар) посебном одлуком одређује 
запослене који су дужни радити за вријеме штрајка 
ради осигурања минимума процеса рада. 

(2) Министар не може одредити чланове штрајкачког 
одбора да раде у смислу става (1) овог члана, без 
сагласности штрајкачког одбора. 

(3) За вријеме трајања штрајка, организатори штрајка су 
дужни да сарађују са Министром, ради осигурања 
минимума процеса рада. 

Члан 7. 
(Одговорност у случају непоштивања одлуке) 

Запослени који је одлуком Министра из члана 6. став 
(1) ове Одлуке одређен да ради за вријеме штрајка а одбије 
да ради, дисциплински одговара за тежу повреду службене 
дужности. 

Члан 8. 
(Провођење Одлуке) 

За провођење ове Одлуке задужује се Министарство 
иностраних послова БиХ. 

Члан 9. 
(Ступање на снагу) 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 

СМ број 186/18 
11. септембра 2018. године 

Сарајево

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

 
 

Na osnovu člana 15. stav (1) Zakona o štrajku zaposlenih 
u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", 
broj 41/16) 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), na prijedlog Ministarstva vanjskih 
poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i 
Hercegovine, na 154. sjednici održanoj 11. septembra 2018. 
godine, donijelo je 

ODLUKU 
O UTVRĐIVANJU MINIMUMA PROCESA RADA ZA 
VRIJEME TRAJANJA ŠTRAJKA U MINISTARSTVU 

VANJSKIH POSLOVA BOSNE I HERCEGOVINE 

Član 1. 
(Predmet odluke) 

Ovom Odlukom utvrđuje se minimum procesa rada u 
Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem 
tekstu: Ministarstvo), za vrijeme trajanja štrajka. 

Član 2. 
(Pravo na organizovanje štrajka) 

Zaposleni u Ministarstvu mogu organizovati štrajk u 
skladu sa Zakonom o štrajku u institucijama Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 41/16), na način 
koji neće ugroziti javni interes, opštu sigurnost, sigurnost lica i 
imovine, kao i samo funkcionisanje Ministarstva. 


