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SLUŽBENI GLASNIK BiH

На основу члана 12. Одлуке о управљању тарифним
квотама утврђеним Протоколом уз Споразум о
стабилизацији и придруживању између Европских заједница
и њихових држава чланица, с једне стране и Босне и
Херцеговине, с друге стране, како би се узело у обзир
приступање Републике Хрватске Европској унији
("Службени гласник БиХ", број 8/17 и 50/17), и члана 61.
став 2. Закона о управи ("Службени гласник БиХ", број
32/02, 102/09 и 72/17), министар спољне трговине и
економских односа Босне и Херцеговине доноси

УПУТСТВО

О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ УПУТСТВА О ПРОВОЂЕЊУ
ОДЛУКЕ О УПРАВЉАЊУ ТАРИФНИМ КВОТАМА
УТВРЂЕНИМ ПРОТОКОЛОМ УЗ СПОРАЗУМ О
СТАБИЛИЗАЦИЈИ И ПРИДРУЖИВАЊУ ИЗМЕЂУ
ЕВРОПСКИХ ЗАЈЕДНИЦА И ЊИХОВИХ ДРЖАВА
ЧЛАНИЦА, С ЈЕДНЕ СТРАНЕ И БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ, С ДРУГЕ СТРАНЕ, КАКО БИ СЕ
УЗЕЛО У ОБЗИР ПРИСТУПАЊЕ РЕПУБЛИКЕ
ХРВАТСКЕ ЕВРОПСКОЈ УНИЈИ
Члан 1.
Упутство о провођењу Одлуке о управљању тарифним
квотама утврђеним Протоколом уз Споразум о
стабилизацији и придруживању између Европских заједница
и њихових држава чланица, с једне стране и Босне и
Херцеговине, с друге стране, како би се узело у обзир
приступање Републике Хрватске Европској унији, мијења се
на сљедећи начин:
Члан 5. мијења се и сада гласи:
(Разматрање захтјева)
Најкасније у року од петнаест дана од истека рока за
подношење захтјева Комисија за расподјелу тарифних квота
Министарства (у даљем тексту: Комисија), цијени
испуњавање формалних услова за разматрање захтјева и
констатује који су захтјеви поднесени у складу са јавним
позивом. Истовремено се утврђује и који се захтјеви неће
разматрати и наводе се разлози за то, прописани чланом 8.
Одлуке.
Након члана 5. додаје се нови члан 5а. који гласи:
(Комисија)
(1) Комисија из члана 5. овог Упутства има три члана и
замјенске чланове који се именују из Сектора за
царинску политику и тарифе и то посебном одлуком
коју доноси министар.
(2) Комисија из става 1. овог члана, доноси Пословник о
раду.
(3) Приликом утврђивања приједлога за расподјелу
тарифних квота, Комисија полази од стања на
тржишту и узима у обзир критеријуме прописане у
члану 5. и осталим одредбама Одлуке.
Члан 6. мијења се и сада гласи:
(Расподјела)
Након разматрања захтјева у складу са претходним
чланом, Комисија припрема приједлог за расподјелу
тарифних квота примјеном критеријума прописаних чланом
5. Одлуке и осталих одредби Одлуке који, са извјештајем,
доставља у Кабинет министра.
Члан 7. став 1. мијења се и сада гласи:
(1) Министарство издаје Одобрење о повлачењу
из тарифне квоте (у даљем тексту:
Одобрење) на обрасцу из Прилога 2. овог
Упутства, које потписује министар.

Petak, 3. 4. 2020.

Члан 2.
Остале одредбе овог Упуства остају непромијењене.
Члан 3.
Ово Упуство ступа на снагу даном доношења и
објављује се у "Службеном гласнику БиХ".
Број 01-02-1293/20
27. марта 2020. године
Министар
Сарајево
Сташа Кошарац, с. р.
Na osnovu člana 12. Odluke o upravljanju tarifnim kvotama
utvrđenim Protokolom uz Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju
između Evropskih zajednica i njihovih država članica, s jedne
strane i Bosne i Hercegovine, s druge strane, kako bi se uzelo u
obzir pristupanje Republike Hrvatske Evropskoj uniji ("Službeni
glasnik BiH", broj 8/17 i 50/17), i člana 61. stav 2. Zakona o
upravi ("Službeni glasnik BiH", broj 32/02, 102/09 i 72/17),
ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i
Hercegovine donosi

UPUTSTVO

O IZMJENI I DOPUNI UPUTSTVA O PROVOĐENJU
ODLUKE O UPRAVLJANJU TARIFNIM KVOTAMA
UTVRĐENIM PROTOKOLOM UZ SPORAZUM O
STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU IZMEĐU
EVROPSKIH ZAJEDNICA I NJIHOVIH DRŽAVA
ČLANICA, S JEDNE STRANE I BOSNE I
HERCEGOVINE, S DRUGE STRANE, KAKO BI SE
UZELO U OBZIR PRISTUPANJE REPUBLIKE
HRVATSKE EVROPSKOJ UNIJI
Član 1.
Uputstvo o provođenju Odluke o upravljanju tarifnim
kvotama utvrđenim Protokolom uz Sporazum o stabilizaciji i
pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država
članica, s jedne strane i Bosne i Hercegovine, s druge strane,
kako bi se uzelo u obzir pristupanje Republike Hrvatske
Evropskoj uniji, mijenja se na sljedeći način:
Član 5. mijenja se i sada glasi:
(Razmatranje zahtjeva)
Najkasnije u roku od petnaest dana od isteka roka za
podnošenje zahtjeva Komisija za raspodjelu tarifnih kvota
Ministarstva (u daljem tekstu: Komisija), cijeni ispunjavanje
formalnih uslova za razmatranje zahtjeva i konstatuje koji su
zahtjevi podneseni u skladu sa javnim pozivom. Istovremeno se
utvrđuje i koji se zahtjevi neće razmatrati i navode se razlozi za
to, propisani članom 8. Odluke.
Nakon člana 5. dodaje se novi član 5a. koji glasi:
(Komisija)
(1) Komisija iz člana 5. ovog Uputstva ima tri člana i
zamjenske članove koji se imenuju iz Sektora za carinsku
politiku i tarife i to posebnom odlukom koju donosi
ministar.
(2) Komisija iz stava 1. ovog člana, donosi Poslovnik o radu.
(3) Prilikom utvrđivanja prijedloga za raspodjelu tarifnih
kvota, Komisija polazi od stanja na tržištu i uzima u obzir
kriterijume propisane u članu 5. i ostalim odredbama
Odluke.
Član 6. mijenja se i sada glasi:
(Raspodjela)
Nakon razmatranja zahtjeva u skladu sa prethodnim
članom, Komisija priprema prijedlog za raspodjelu tarifnih kvota
primjenom kriterijuma propisanih članom 5. Odluke i ostalih
odredbi Odluke koji, sa izvještajem, dostavlja u Kabinet ministra.
Član 7. stav 1. mijenja se i sada glasi:

Petak, 3. 4. 2020.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

(1)

Ministarstvo izdaje Odobrenje o povlačenju iz
tarifne kvote (u daljem tekstu: Odobrenje) na
obrascu iz Priloga 2. ovog Uputstva, koje
potpisuje ministar.
Član 2.
Ostale odredbe ovog Upustva ostaju nepromijenjene.
Član 3.
Ovo Uputstvo stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".
Broj 01-02-1293/20
27. marta 2020. godine
Ministar
Sarajevo
Staša Košarac, s. r.

MINISTARSTVO ZA LJUDSKA PRAVA I
IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE
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Na temelju članka 61. stavak (2) Zakona o upravi
("Službeni glasnik BiH", brojevi 32/02, 102/09 i 72/17), članka
17. i 28. stavak (2) Zakona o državnoj službi u institucijama BiH
("Službeni glasnik BiH", brojevi 19/02, 35/03, 4/04, 17/04,
26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17) i po
prethodno pribavljenom Mišljenju Agencije za državnu službu
BiH broj 03-34-2-310-3/20 od dana 19.03.2020. godine,
zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH donosi
1.

RJEŠENJE

Belma Skalonjić, diplomirani pravnik, vraća se na radno
mjesto rukovodećeg državnog službenika - pomoćnik
zastupnika/agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
pred Europskim sudom za ljudska prava u Uredu
zastupnika/agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
pred Europskim sudom za ljudska prava, zbog nepravilnog
postavljenja kao i zbog proteka mandata vršitelja dužnosti
zastupnika/agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
pred Europskim sudom za ljudska prava, odnosno
okončanja posebnog zadatka usljed proteka mandata.
2. Imenovanoj iz točke 1. Rješenja određuje se osnovna
mjesečna plaća po članku 11. Zakona o plaćama i
naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine sa platnim
razredom B5 i nultim koeficijentom 3,55.
3. Rješenje se primjenjuje od 01.03.2020. godine, od kada
imenovana stiče sva prava i dužnosti rukovodećeg državnog
službenika.
4. Rješenje objaviti u "Službenom glasniku BiH".
Broj 02-34-2-633-1/20
24. ožujka 2020. godine
Zamjenik ministra
Sarajevo
Dževad Mahmutović, v. r.
На основу члана 61. став (2) Закона о управи
("Службени гласник БиХ", бројеви 32/02, 102/09 i 72/17),
члана 17. i 28. став (2) Закона о државној служби у
институцијама БиХ ("Службени гласник БиХ", бројеви
19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07,
43/09, 8/10, 40/12 i 93/17) и по претходно прибављеном
Мишљењу Агенције за државну службу БиХ број 03-34-2310-3/20 од дана 19.03.2020. године, замјеник министра за
људска права и избјеглице БиХ доноси
1.

РЈЕШЕЊЕ

Белма Скалоњић, дипломирани правник, враћа се на
радно мјесто руководећег државног службеника помоћник агента/заступника Савјета министара Босне и
Херцеговине пред Европским судом за људска права у
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Канцеларији заступника/агента Савјета министара
Босне и Херцеговине пред Европским судом за људска
права, због неправилног постављења као и због истека
мандата вршиоца дужности заступника/агента Савјета
министара Босне и Херцеговине пред Европским судом
за људска права, односно завршетка посебног задатка
усљед истека мандата.
2. Именованој из тачке 1. Рјешења одређује се основна
мјесечна плата по члану 11. Закона о платама и
накнадама у институцијама Босне и Херцеговине са
платним разредом Б5 и нултим коефицијентом 3,55.
3. Рјешење се примјењује од 01.03.2020. године, од када
именована стиче сва права и дужности руководећег
државног службеника.
4. Рјешење објавити у "Службеном гласнику БиХ".
Број 02-34-2-633-1/20
24. марта 2020. године
Замјеник министра
Сарајево
Џевад Махмутовић, с. р.
Na osnovu člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni
glasnik BiH", brojevi 32/02, 102/09 i 72/17), člana 17. i 28. stav
(2) Zakona o državnoj službi u institucijama BiH ("Službeni
glasnik BiH", brojevi 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04,
48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17) i po prethodno
pribavljenom Mišljenju Agencije za državnu službu BiH broj 0334-2-310-3/20 od dana 19.03.2020. godine, zamjenik ministra za
ljudska prava i izbjeglice BiH donosi
1.

RJEŠENJE

Belma Skalonjić, diplomirani pravnik, vraća se na radno
mjesto rukovodećeg državnog službenika - pomoćnik
zastupnika/agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
pred Evropskim sudom za ljudska prava u Uredu
zastupnika/agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
pred Evropskim sudom za ljudska prava, zbog nepravilnog
postavljenja kao i zbog isteka mandata vršioca dužnosti
zastupnika/agenta Vijeća ministara Bosne i Hercegovine
pred Evropskim sudom za ljudska prava, odnosno završetka
posebnog zadatka usljed isteka mandata.
2. Imenovanoj iz tačke 1. Rješenja određuje se osnovna
mjesečna plata po članu 11. Zakona o platama i naknadama
u institucijama Bosne i Hercegovine sa platnim razredom
B5 i nultim koeficijentom 3,55.
3. Rješenje se primjenjuje od 01.03.2020. godine, od kada
imenovana stiče sva prava i dužnosti rukovodećeg državnog
službenika.
4. Rješenje objaviti u "Službenom glasniku BiH".
Broj 02-34-2-633-1/20
24. marta 2020. godine
Zamjenik ministra
Sarajevo
Dževad Mahmutović, s. r.
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Temeljem članka 14. stavak 1. alineja vii) Zakona o sustavu
neizravnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni
glasnik BiH", br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13 i 91/17),
a u svezi sa člankom 60. Pravilnika o primjeni Zakona o
trošarinama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH" br.
50/09, 80/11, 48/12 i 74/14), Upravni odbor Uprave za neizravno
oporezivanje, na prijedlog Vlade Republike Srpske, na 42.
sjednici održanoj 06.03.2020. godine, donio je

