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налогу/потврди/рјешењу/другом акту љекара 
запослени је дужан обавијестити институцију и 
доставити доказ од надлежне установе о истом. 

(2) Запослени из става (1) овог члана обављаће послове 
на даљину (рад од куће), односно биће приправан за 
рад на даљину у складу с интерном процедуром који 
доноси руководилац институције у складу са овом 
Одлуком. 

(3) Запосленом из става (1) овог члана припадају сва 
права из радног односа, осим права на накнаду 
трошкова превоза. 

Члан 5. 
(Обавезе придржавања епидемиолошких мјера заиослених 

у институцијама Босне и Херцеговине) 
(1) Запослени у институцијама Босне и Херцеговине који 

послове обавља у просторијама институције дужан је 
придржавати се епидемиолонжих мјера прописаних 
од стране надлежних тијела ентитета, Брчко 
Дистрикта Босне и Херцеговине и кантона у 
зависности од сједишта институције, односно 
филијале у којој запослени обавља послове. 

(2) Руководилац институције Босне и Херцеговине дужан 
је обезбиједити досљедно провођење обавеза 
прописаних ставом (1) овог члана. 

Члан 6. 
(Право институција Босне и Херцеговине да донесу 
процедуру о измијењеном обиму рада и обавеза 
обезбјеђивања процеса рада с циљем извршавања 

надлежности институције) 
(1) Институције Босне и Херцеговине, које процијене да 

је висок степен ризика од ширења епидемије вируса 
COVID - 19 у њиховој институцији, имају право 
интерном процедуром регулисати измијењени начин 
организације рада. 

(2) Институције Босне и Херцеговине, које поступе у 
складу са ставом (1) овог члана, дужне су 
обезбиједити да у измијењеном режиму рада не буде 
угрожено извршавање законских надлежности 
институције. 

(3) Институције Босне и Херцеговине у чијој је 
надлежности заштита здравља и безбједности грађана 
дужне су обезбиједити правовремено извршавање 
својих послова и у пуном обиму, током трајања 
епидемије вируса COVID - 19. 

Члан 7. 
(Обавеза доношења интерних процедура) 

(1) Руководиоци институција Боене и Херцеговине дужни 
су донијети интерне процедуре којим ће, сходно 
специфичности сваке институције, прописати 
сљедеће: 
a) Обавезу обавјештавања запосленог Институције 

о евентуалној зарази вирусом COVID - 19, 
односно о чињеници да је био у контакту с 
особом код које је потврђена зараза овим 
вирусом; 

b) Начин рада на даљину (од куће); 
c) Начин евиденције присуства на послу 

запослених; 
d) Начин обезбјеђивања досљедног придржавања 

епидемиолошких мјера прописаних од стране 
надлежних тијела ентитета, Брчко Дистрикта 
Босне и Херцеговине и кантона. 

(2) Интерну процедуру из става (1) овог члана, 
руководилац институције дужан је донијети у року од 
осам дана од ступања на снагу ове Одлуке. 

Члан 8. 
(Ступање на снагу) 

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

СМ број 167/20 
10. септембра 2020. године 

Сарајево

Предсједавајући 
Савјета министара БиХ 
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) i člana 7. stav (5) Odluke o sistemu 
koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i 
Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 72/16 i 35/18), na 
prijedlog Direkcije za evropske integracije, Vijeće ministara 
Bosne i Hercegovine, na 8. sjednici održanoj 11.06.2020. 
godine, donijelo je 

ODLUKU 
O IZMJENI ODLUKE O USPOSTAVLJANJU KOMISIJE 

ZA EVROPSKE INTEGRACIJE 

Član 1. 
U Odluci o uspostavljanju Komisije za evropske 

integracije ("Službeni glasnik BiH", br. 79/16, 93/16, 71/17, 
14/18 i 72/19) u članu 2. stav (2) tačka c) mijenja se i glasi: 

"c) Saša Jovetić, Vlada Republike Srpske, zamjenik 
predsjedavajućeg;" 

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

se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 168/20 
11. juna 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) i članka 7. stavka (5) Odluke o 
sustavu koordinacije procesa europskih integracija u Bosni i 
Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 72/16 i 35/18), na 
prijedlog Direkcije za europske integracije, Vijeće ministara 
Bosne i Hercegovine, na 8. sjednici održanoj 11.6.2020. godine, 
donijelo je 

ODLUKU 
O IZMJENI ODLUKE O USPOSTAVI POVJERENSTVA 

ZA EUROPSKE INTEGRACIJE 

Članak 1. 
U Odluci o uspostavi Povjerenstva za europske integracije 

("Službeni glasnik BiH", br. 79/16, 93/16, 71/17, 14/18 i 72/19) 
u članku 2. stavak (2) točka c) mijenja se i glasi: 

"c) Saša Jovetić, Vlada Republike Srpske, zamjenik 
predsjedavajućeg;" 

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

se u "Službenom glasniku BiH". 

VM broj 168/20 
11. lipnja 2020. godine 

Sarajevo

Predsjedatelj 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Zoran Tegeltija, v. r.
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