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САВЈЕТ МИНИСТАРА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
90

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), а у вези са чланом 8. став
(2) тачке 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 125. сједници, одржаној 22. децембра 2017. године, донио
је

ОДЛУКУ

О ОДОБРАВАЊУ ВИШЕГОДИШЊЕГ ПРОЈЕКТА
"ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА РЕЗЕРВНЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА
ЦАРИНСКИ И ПОРЕСКИ ПОДСИСТЕМ
ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА УПРАВЕ ЗА
ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ"
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Овом Одлуком одобрава се Пројекат "Имплементација
резервне локације за царински и порески подсистем
информационог система Управе за индиректно опорезивање"
који ће се уврстити у Програм вишегодишњих капиталних
улагања за период од 2017. до 2018. године процијењене
вриједности 6.000.000 КМ.
Члан 2.
(Извор финансирања и динамика реализације)
(1) Пројекат из члана 1. ове Одлуке се финансира из
средстава Буџета институција Босне и Херцеговине у
сљедећим фазама:

а) 2017. година - планирано из буџета
2.700.000 КМ
б) 2018. година - планирано из буџета
3.300.000 КМ
УКУПНО:
6.000.000 КМ.
(2) Динамика провођења ове Одлуке условљена је одлукама
Фискалног вијећа Босне и Херцеговине, односно
Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине о
укупном
фискалном
оквиру
односно
Буџету
институција Босне и Херцеговине и међународних
обавеза Босне и Херцеговине, које се доносе у оквиру
редовне процедуре буџетског планирања у складу са
Законом о финансирању институција Босне и
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 61/04,
49/09, 42/12, 87/12 и 32/13).
(3) Висина средстава за предметне намјене за годину
имплементације ове Одлуке коначно ће бити утврђена у
Буџету институција Босне и Херцеговине и
међународних обавеза Босне и Херцеговине, који усваја
Парламетарна скупштина Босне и Херцеговине за сваку
фискалну годину.
Члан 3.
(Ажурирање Прегледа вишегодишњих капиталних улагања)
Управа за индиректно опорезивање Босне и
Херцеговине ће се на основу ове Одлуке са Министарством
финансија и трезора Босне и Херцеговине извршити
ажурирање Прегледа вишегодишњих улагања у Буџету
институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза
Босне и Херцеговине за 2018. годину.
Члан 4.
(Реализација Одлуке)
За реализацију ове Одлуке задужује се Министарство
финансија и трезора Босне и Херцеговине и Управа за
индиректно опорезивање Босне и Херцеговине.
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Član 6.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realizaciju ove Odluke se zadužuju Služba za zajedničke
poslove institucija Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i
trezora Bosne i Hercegovine.
Član 7.
(Obaveza izvještavanja)
Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i
Hercegovine će po okončanju višegodišnjeg projekta koji je
predmet ove Odluke sačiniti i dostaviti Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine informaciju o realizaciji predmetnog projekta.
Član 8.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Predsjedavajući
VM broj 308/17
Vijeća ministara BiH
22. decembra 2017. godine
Dr. Denis Zvizdić, s. r.
Sarajevo
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), a u svezi s člankom 8. stavak (2)
točka e) Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine
("Službeni glasnik BiH", br. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13),
na prijedlog Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i
Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 125.
sjednici održanoj 22. prosinca 2017. godine, donijelo je

ODLUKU

O ODOBRAVANJU VIŠEGODIŠNJEG PROJEKTA
"NABAVA I MONTAŽA NISKONAPONSKOG
POSTROJENJA U OBJEKTU PARLAMENTARNE
SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE I SISTEMA
VIDEONADZORA U OBJEKTU PREDSJEDNIŠTVA
BOSNE I HERCEGOVINE"
Članak 1.
(Predmet Odluke)
Ovom Odlukom odobrava se višegodišnji projekat "Nabava
i montaža niskonaponskog postrojenja u objektu Parlamentarne
skupštine Bosne i Hercegovine i sistema videonadzora u objektu
Predsjedništva Bosne i Hercegovine" u ukupnom iznosu od
1.000.000 KM.
Članak 2.
(Namjena sredstava)
Sredstva iz članka 1. ove Odluke evidentirati će se na
sintetičkim ekonomskim kodovima u okviru kapitalnih izdataka
Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine i to:
8213 - Nabava opreme 400.000 KM
8216 - Rekonstrukcija i investicijsko održavanje
600.000 KM
Članak 3.
(Izvori financiranja i dinamika realizacije)
(1) Višegodišnji projekat iz članka 1. ove Odluke financira se iz
sredstava koja su Službi za zajedničke poslove institucija
Bosne i Hercegovine odobrena Zakonom o proračunu
institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza
Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.
(2) Planirana dinamika potrošnje sredstava iz stavka (1) ovog
članka realizirati će se u sljedećim fazama:
u 2018. godini 900.000 KM
u 2019. godini 100.000 KM
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Članak 4.
(Evidentiranje višegodišnjeg projekta)
Višegodišnji projekat iz članka 1. ove Odluke će se
evidentirati kao program posebne namjene (projektni kod) u
Informacijskom sistemu financijskog upravljanja (ISFU).
Članak 5.
(Ažuriranje pregleda višegodišnjeg projekta)
Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i
Hercegovine će temeljem ove Odluke s Ministarstvom financija i
trezora Bosne i Hercegovine izvršiti ažuriranje Pregleda
višegodišnjih kapitalnih ulaganja u proračunu institucija Bosne i
Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine svake
godine.
Članak 6.
(Nadležnost za realizaciju)
Za realizaciju ove Odluke se zadužuju Služba za zajedničke
poslove institucija Bosne i Hercegovine i Ministarstvo financija i
trezora Bosne i Hercegovine.
Članak 7.
(Obveza izvještavanja)
Služba za zajedničke poslove institucija Bosne i
Hercegovine će po okončanju višegodišnjeg projekta koji je
predmet ove Odluke sačiniti i dostaviti Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine informaciju o realizaciji predmetnog projekta.
Članak 8.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
VM broj 308/17
Predsjedatelj
22. prosinca 2017. godine
Vijeća ministara BiH
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdić, v. r.
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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), Савјет
министара Босне и Херцеговине, на 123. сједници, одржаној
4.12. 2017. године, донио је

ОДЛУКУ

О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ВОДОПРИВРЕДНУ САРАДЊУ СА
РЕПУБЛИКОМ ХРВАТСКОМ
Члан 1.
(Предмет)
Одлуком о именовању чланова Комисије Босне и
Херцеговине за водопривредну сарадњу са Републиком
Хрватском именују се чланови Комисије, одређују њихови
задаци и обавезе, мандат, надзор над њиховим радом и друга
питања од значаја за обављање њихових активности.
Члан 2.
(Састав Комисије)
У Комисију Босне и Херцеговине за водопривредну
сарадњу са Републиком Хрватском (у даљем тексту
Комисија) именују се:
а) Дамир Мрђен, Агенција за водно подручје
Јадранског мора,
б) Чедомир Стојановић, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске,
ц) др Енес Шеперовић, Министарство спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине.
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Члан 3.
(Задатак комисије)
Чланови Комисије из члана 2. ове Одлуке радиће у
заједничкој комисији Босне и Херцеговине и из Републике
Хрватске у складу са одредбама Уговора између Владе Босне
и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о уређењу
водопривредних односа ("Службени гласник БиХ Међународни уговори", број 6/96), Уговора између Савјета
министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске
о заједничком финансирању одржавања и погона
Регионалног одводног система Комарна-Неум-Мљетски
канал ("Службени гласник БиХ - Међународни уговори", број
3/05) и Уговора између Савјета министара Босне и
Херцеговине и Владе Републике Хрватске о правима и
обавезама коришћења вода из јавних система за
водоснабдјевање
пресјечених
државном
границом
("Службени гласник БиХ - Међународни уговори", број
10/15).
Члан 4.
(Мандат)
(1) Чланови Комисије се именују на период од четири
године.
(2) Уколико је неки од чланова Комисије из члана 2. ове
Одлуке спријечен или онемогућен да обавља дужност у
Комисији, дужан је без одлагања о томе да обавијести
Министарство спољне трговине и економских односа (у
даљем тексту: Министарство), које је у обавези да, у
року од 30 дана од дана сазнања, Савјету министара
Босне и Херцеговине предложи новог члана Комисије.
Члан 5.
(Начин одлучивања Комисије)
Све одлуке у вези са извршавањем задатка из члана 3.
ове Одлуке, чланови комисије доносе консензусом.
Члан 6.
(Надзор и извјештавање)
Комисија је за свој рад одговорна Савјету министара
Босне и Херцеговине, којем је дужна једном годишње, путем
Министарства, да поднесе извјештај о свом раду.
Члан 7.
(Трошкови)
Средства за рад Комисије обезбјеђују институције које
су номиновале чланове Комисије.
Члан 8.
(Стављање ван снаге)
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука
о именовању чланова Комисије Босне и Херцеговине за
водопривредну сарадњу са Републиком Хрватском
("Службени гласник БиХ", бр. 26/03 и 16/05).
Члан 9.
(Ступање на снагу)
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује
се у "Службеном гласнику БиХ".
СМ број 309/17
Предсједавајући
4. децембра 2017. године
Савјета министара БиХ
Сарајево
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), Vijeće ministara Bosne
i Hercegovine, na 123. sjednici, održanoj 4.12.2017. godine,
donijelo je

Петак, 26. 1. 2018.

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA VODOPRIVREDNU SARADNJU SA
REPUBLIKOM HRVATSKOM
Član 1.
(Predmet)
Odlukom o imenovanju članova Komisije Bosne i
Hercegovine za vodoprivrednu saradnju sa Republikom
Hrvatskom imenuju se članovi Komisije, određuju njihovi zadaci i
obaveze, mandat, nadzor nad njihovim radom i druga pitanja od
značaja za obavljanje njihovih aktivnosti.
Član 2.
(Sastav Komisije)
U Komisiju Bosne i Hercegovine za vodoprivrednu saradnju
sa Republikom Hrvatskom (u daljem tekstu Komisija) imenuju se:
a) Damir Mrđen, Agencija za vodno područje Jadranskog
mora,
b) Čedomir Stojanović, Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske,
c) dr. Enes Šeperović, Ministarstvo vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
Član 3.
(Zadatak komisije)
Članovi Komisije iz člana 2. ove Odluke radit će u
zajedničkoj komisiji Bosne i Hercegovine i iz Republike Hrvatske
u skladu s odredbama Ugovora između Vlade Bosne i
Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o uređenju
vodoprivrednih odnosa ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni
ugovori", broj 6/96), Ugovora između Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o zajedničkom
finansiranju održavanja i pogona Regionalnog odvodnog sistema
Komarna-Neum-Mljetski kanal ("Službeni glasnik BiH Međunarodni ugovori", broj 3/05) i Ugovora između Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o
pravima i obavezama korišćenja voda iz javnih sistema za
vodosnabdijevanje presječenih državnom granicom ("Službeni
glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 10/15).
Član 4.
(Mandat)
(1) Članovi Komisije se imenuju na period od četiri godine.
(2) Ukoliko je neki od članova Komisije iz člana 2. ove Odluke
spriječen ili onemogućen obavljati dužnost u Komisiji,
dužan je bez odlaganja o tome obavijestiti Ministarstvo
vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (u daljem tekstu:
Ministarstvo), koje je u obavezi, u roku od 30 dana od dana
saznanja, Vijeću ministara Bosne i Hercegovine predložiti
novog člana Komisije.
Član 5.
(Način odlučivanja Komisije)
Sve odluke vezane za izvršavanje zadatka iz člana 3. ove
Odluke, članovi komisije donose konsenzusom.
Član 6.
(Nadzor i izvještavanje)
Komisija je za svoj rad odgovorna Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine, kojem je dužna jednom godišnje, putem
Ministarstva, podnijeti izvještaj o svom radu.
Član 7.
(Troškovi)
Sredstva za rad Komisije osiguravaju institucije koje su
nominirale članove Komisije.
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Član 8.
(Stavljanje van snage)
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o
imenovanju članova Komisije Bosne i Hercegovine za
vodoprivrednu saradnju sa Republikom Hrvatskom ("Službeni
glasnik BiH", br. 26/03 i 16/05).
Član 9.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
VM broj 309/17
Predsjedavajući
4. decembra 2017. godine
Vijeća ministara BiH
Sarajevo
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), Vijeće ministara Bosne
i Hercegovine, na 123. sjednici, održanoj 4.12. 2017. godine,
donijelo je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA BOSNE I
HERCEGOVINE ZA VODNOGOSPODARSKU
SURADNJU SA REPUBLIKOM HRVATSKOM
Članak 1.
(Predmet)
Odlukom o imenovanju članova Povjerenstva Bosne i
Hercegovine za vodnogospodarsku suradnju sa Republikom
Hrvatskom imenuju se članovi Povjerenstva, određuju njihovi
zadaci i obveze, mandat, nadzor nad njihovim radom i druga
pitanja od značaja za obavljanje njihovih aktivnosti.
Članak 2.
(Sastav Povjerenstva)
U Povjerenstvo Bosne i Hercegovine za vodnogospodarsku
suradnju sa Republikom Hrvatskom (u daljnjem tekstu
Povjerenstvo) imenuju se:
a) Damir Mrđen, Agencija za vodno područje Jadranskog
mora,
b) Čedomir Stojanović, Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske,
c) dr. Enes Šeperović, Ministarstvo vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
Članak 3.
(Zadatak povjerenstva)
Članovi Povjerenstva iz članka 2. ove Odluke radit će u
zajedničkom povjerenstvu Bosne i Hercegovine i iz Republike
Hrvatske sukladno odredbama Ugovora između Vlade Bosne i
Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o uređenju
vodnogospodarskih odnosa ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni
ugovori", broj 6/96), Ugovora između Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o zajedničkom
financiranju održavanja i pogona Regionalnog odvodnog sustava
Komarna-Neum-Mljetski kanal ("Službeni glasnik BiH Međunarodni ugovori", broj 3/05) i Ugovora između Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o
pravima i obavezama korišćenja voda iz javnih sustava za
vodoopskrbu presječenih državnom granicom ("Službeni glasnik
BiH - Međunarodni ugovori", broj 10/15).
Članak 4.
(Mandat)
(1) Članovi Povjerenstva se imenuju na razdoblje od četiri
godine.
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(2)

Ukoliko je neki od članova Povjerenstva iz članka 2. ove
Odluke spriječen ili onemogućen obavljati dužnost u
Povjerenstvu, dužan je bez odlaganja o tome obavijestiti
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (u
daljnjem tekstu: Ministarstvo), koje je u obvezi, u roku od 30
dana od dana saznanja, Vijeću ministara Bosne i
Hercegovine predložiti novog člana Povjerenstva.
Članak 5.
(Način odlučivanja Povjerenstva)
Sve odluke u svezi s izvršavanjem zadatka iz članka 3. ove
Odluke, članovi povjerenstva donose konsenzusom.
Članak 6.
(Nadzor i izvještavanje)
Povjerenstvo je za svoj rad odgovorno Vijeću ministara
Bosne i Hercegovine, kojem je dužno jednom godišnje, putem
Ministarstva, podnijeti izvješće o svom radu.
Članak 7.
(Troškovi)
Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju institucije koje su
nominirale članove Povjerenstva.
Članak 8.
(Stavljanje van snage)
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o
imenovanju članova Povjerenstva Bosne i Hercegovine za
vodnogospodarsku suradnju sa Republikom Hrvatskom
("Službeni glasnik BiH", br. 26/03 i 16/05).
Članak 9.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se
u "Službenom glasniku BiH".
Predsjedatelj
VM broj 309/17
Vijeća ministara BiH
4. prosinca 2017. godine
Dr. Denis Zvizdić, v. r.
Sarajevo
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На основу члана 25., члана 42, а у вези са чланом 4. ст.
(1) и (3), и чланом 5. Закона о конкуренцији ("Службени
гласник БиХ", бр. 48/05, 76/07 и 80/09) у поступку
покренутом по Захтјеву за појединачно изузеће споразума од
забране од стране привредног субјекта Molson Coors д.о.о.
Бања Лука, Младена Стојановића 43, 78 000 Бања Лука у
смислу члана 5. став (1) Закона о конкуренцији, запримљеног
дана дана 25.07.2017. године под бројем УП-04-26-4-024-1/17,
Конкуренцијски савјет, на 14. (четрнаестој) сједници
одржаној дана 30.11.2017. године, донио је
(1)

РЈЕШЕЊЕ

Одбија се Захтјев за појединачно изузеће споразума,
поднесеног од стране привредног субјекта Molson Coors
д.о.о. Бања Лука, Младена Стојановића 43, 78 000 Бања
Лука у смислу члана 5. став (1) Закона о конкуренцији
као неоснован.
(2) Ово Рјешење је коначно и биће објављено у Службеном
гласнику Босне и Херцеговине, службеним гласницима
ентитета и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине.
Образложење
Конкуренцијски савјет је дана 25.07.2017. године под
бројем УП-04-26-4-024-1/17 запримио Захтјев за појединачно
изузеће споразума, поднесеног од стране привредног субјекта
Molson Coors д.о.о. Бања Лука, Младена Стојановића 43, 78
000 Бања Лука (даље у тексту: Подносилац захтјева или

