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Члан 2.
(Висина накнаде)
(1) Накнада за рад чланова Вијећа који су именовани
испред организација лица са инвалидитетом и
њихових личних асистената, утврђује се на мјесечном
нивоу, и то:
а) члановима Вијећа именованим испред организација лица са инвалидитетом у износу од 200,00
КМ (нето);
б) личном асистенту члана Вијећа из тачке а) овог
става, којег према важећим захонским прописима
у Босни и Херцеговини има члан Вијећа, у
износу од 100,00 КМ (нето).
(2) Накнада из става (1) тачке а) овог члана се исплаћује
за мјесец у којем је одржана сједница Вијећа, под
условом да је члан Вијећа присуствовао сједници
Вијећа, уз примјену ограничења прописаних чланом
39. ст. (3), (4) и (5) Закона о платама и накнадама у
институцијама Босне и Херцеговине ("Службени
гласник БиХ", бр. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12,
50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17 и
25/18).
(3) Накнада из става (1) тачке б) овог члана се исплаћује
за мјесец у којем је одржана сједница Вијећа, под
условом да је лични асистент члана Вијећа био у
пратњи члана Вијећа приликом његовог доласка на
сједницу Вијећа за тај мјесец.
(4) Исплату накнада за рад из става (1) овог члана
одобрава рјешењем министар за људска права и
избјеглице Босне и Херцеговине на основу извјештаја
о одржаној сједници - записника са сједнице Вијећа.
(5) Члан Вијећа остварује права на надокнаду у складу са
одредбама ове одлуке у периоду мандата на који је
именован.
Члан 3.
(Обезбјеђење средстава)
Средства за исплату надокнада из члана 1. ове одлуке
планирају се и исплаћују на терет буџета Министарства за
људска права и избјеглице Босне и Херцеговине.
Члан 4.
(Извршење)
За извршење ове одлуке задужују се Министарство за
људска права и избјеглице Босне и Херцеговине и
Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине.
Члан 5.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објављује се у "Службеном гласнику БиХ".
СМ број 123/20
Предсједавајући
28. маја 2020. године
Савјета министара БиХ
Сарајево
Др Зоран Тегелтија, с. р.
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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 7. stava (4) Odluke o
osnivanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH ("Službeni
glasnik BiH", br. 85/12 i 66/19) i člana 6. stava (2) Odluke o
kriterijima za utvrđivanje novčane naknade za rad u upravnim
odborima, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim
tijelima iz nadležnosti institucija BiH ("Službeni glasnik BiH",
br. 19/09 i 10/12), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 6.
sjednici održanoj 28.5.2020. godine, donijelo je

Utorak, 21. 7. 2020.

ODLUKU

O VISINI NOVČANE NAKNADE ZA RAD ČLANOVA
ODBORA ZA ROME PRI VIJEĆU MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
Član 1.
(Predmet Odluke)
(1) Ovom odlukom utvrđuje se visina novčane naknade za rad
članova Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: Odbor), imenovanih ispred
nevladinih organizacija navedenih u članu 3. Odluke o
osnivanju Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 85/12 i 66/19).
Član 2.
(Visina naknade)
(1) Naknada za rad članova Odbora koji su imenovani ispred
nevladinih organizacija utvrđuje se na mjesečnom nivou u
iznosu od 200,00 KM (neto).
(2) Naknada iz stava (1) ovoga člana se isplaćuje za mjesec u
kojem je održana sjednica Odbora, pod uslovom da je član
Odbora prisustvovao sjednici Odbora, uz primjenu
ograničenja propisanih članom 39. st. (3), (4) i (5) Zakona
o platama i naknadama u institucijama Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09,
75/09 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15,
16/16, 94/16, 72/17 i 25/18).
(3) Isplatu naknada za rad iz stava (1) ovoga člana odobrava
rješenjem ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
Hercegovine na osnovu izvještaja o održanoj sjednici zapisnika sa sjednice Odbora.
(4) Član Odbora ostvaruje prava na naknadu u skladu s
odredbama ove odluke u periodu mandata na koji je
imenovan.
Član 3.
(Osiguranje sredstava)
Sredstva za isplatu naknada iz člana 1. ove odluke
planiraju se i isplaćuju na teret budžeta Ministarstva za ljudska
prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Član 4.
(Izvršenje)
Za izvršenje ove odluke zadužuju se Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstvo
finansija i trezora Bosne i Hercegovine.
Član 5.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".
VM broj 124/20
28. maja 2020. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, 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 7. stavka (4) Odluke o
osnutku Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH ("Službeni
glasnik BiH", br. 85/12 i 66/19) i članka 6. stavka (2) Odluke o
kriterijima za utvrđivanje novčane naknade za rad u upravnim
odborima, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim
tijelima iz mjerodavnosti institucija BiH ("Službeni glasnik
BiH", br. 19/09 i 10/12), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine,
na 6. sjednici održanoj 28.5.2020. godine, donijelo je

Utorak, 21. 7. 2020.

SLUŽBENI GLASNIK BiH

ODLUKU

O VISINI NOVČANE NAKNADE ZA RAD ČLANOVA
ODBORA ZA ROME PRI VIJEĆU MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE
Članak 1.
(Predmet Odluke)
(1) Ovom odlukom utvrđuje se visina novčane naknade za rad
članova Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: Odbor), imenovanih ispred
nevladinih organizacija navedenih u članku 3. Odluke o
osnutku Odbora za Rome pri Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 85/12 i 66/19).
Članak 2.
(Visina naknade)
(1) Naknada za rad članova Odbora koji su imenovani ispred
nevladinih organizacija utvrđuje se na mjesečnoj razini u
iznosu od 200,00 KM (neto).
(2) Naknada iz stavka (1) ovoga članka se isplaćuje za mjesec
u kojem je održana sjednica Odbora, pod uvjetom da je
član Odbora nazočio sjednici Odbora, uz primjenu
ograničenja propisanih člankom 39. st. (3), (4) i (5)
Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09,
75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15,
16/16, 94/16, 72/17 i 25/18).
(3) Isplatu naknada za rad iz stavka (1) ovoga članka
odobrava rješenjem ministar za ljudska prava i izbjeglice
Bosne i Hercegovine na temelju izvješća o održanoj
sjednici - zapisnika sa sjednice Odbora.
(4) Član Odbora ostvaruje prava na naknadu sukladno
odredbama ove odluke u razdoblju mandata na koji je
imenovan.
Članak 3.
(Osiguranje sredstava)
Sredstva za isplatu naknada iz članka 1. ove odluke
planiraju se i isplaćuju na teret proračuna Ministarstva za
ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine.
Članak 4.
(Izvršenje)
Za izvršenje ove odluke zadužuju se Ministarstvo za
ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i Ministarstvo
financija i trezora Bosne i Hercegovine.
Članak 5.
(Stupanje na snagu)
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".
VM broj 124/20
Predsjedatelj
28. svibnja 2020. godine
Vijeća ministara BiH
Sarajevo
Dr. Zoran Tegeltija, v. r.
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 7. става (4) Одлуке
о оснивању Одбора за Роме при Савјету министара БиХ
("Службени гласник БиХ", бр. 85/12 и 66/19) и члана 6.
става (2) Одлуке о критеријумима за утврђивање новчане
надокнаде за рад у управним одборима, надзорним и
другим одборима и другим радним тијелима из
надлежности институција БиХ ("Службени гласник БиХ",
бр. 19/09 и 10/12), Савјет министара Босне и Херцеговине,
на 6. сједници одржаној 28.5.2020. године, донио је
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ОДЛУКУ

О ВИСИНИ НОВЧАНЕ НАДОКНАДЕ ЗА РАД
ЧЛАНОВА ОДБОРА ЗА РОМЕ ПРИ САВЈЕТУ
МИНИСТАРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
(1) Овом одлуком утврђује се висина новчане надокнаде
за рад чланова Одбора за Роме при Савјету министара
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Одбор),
именованих
испред
невладиних
организација
наведених у члану 3. Одлуке о оснивању Одбора за
Роме при Савјету министара Босне и Херцеговине
("Службени гласник БиХ", бр. 85/12 и 66/19).
Члан 2.
(Висина надокнаде)
(1) Надокнада за рад чланова Одбора који су именовани
испред невладиних организација утврђује се на
мјесечном нивоу у износу од 200,00 КМ (нето).
(2) Надокнада из става (1) овог члана се исплаћује за
мјесец у којем је одржана сједница Одбора, под
условом да је члан Одбора присуствовао сједници
Одбора, уз примјену ограничења прописаних чланом
39. ст. (3), (4) и (5) Закона о платама и надокнадама у
институцијама Босне и Херцеговине ("Службени
гласник БиХ", бр. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12,
50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17 и
25/18).
(3) Исплату надокнада за рад из става (1) овог члана
одобрава рјешењем министар за људска права и
избјеглице Босне и Херцеговине на основу извјештаја
о одржаној сједници - записника са сједнице Одбора.
(4) Члан Одбора остварује права на надокнаду у складу са
одредбама ове одлуке у периоду мандата на који је
именован.
Члан 3.
(Обезбјеђење средстава)
Средства за исплату надокнада из члана 1. ове одлуке
планирају се и исплаћују на терет буџета Министарства за
људска права и избјеглице Босне и Херцеговине.
Члан 4.
(Извршење)
За извршење ове одлуке задужују се Министарство за
људска права и избјеглице Босне и Херцеговине и
Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине.
Члан 5.
(Ступање на снагу)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и
објављује се у "Службеном гласнику БиХ".
Предсједавајући
СМ број 124/20
Савјета министара БиХ
28. маја 2020. године
Др Зоран Тегелтија, с. р.
Сарајево
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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), a u vezi sa članom 39. Zakona o
plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12,
50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16, 72/17 i 25/18),
člana 7. stav (2) i člana 9. stav (6) Pravilnika o prirodnim
mineralnim i prirodnim izvorskim vodama ("Službeni glasnik

