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daljinu u skladu s internom procedurom koji donosi
rukovoditelj institucije sukladno ovoj Odluci.
(3) Uposlenom iz stavka (1) ovog članka pripadaju sva prava
iz radnog odnosa, osim prava na naknadu troškova
prijevoza.
Članak 5.
(Obveze pridržavanja epidemioloških mjera uposlenih u
institucijama Bosne i Hercegovine)
(1) Uposleni u institucijama Bosne i Hercegovine koji
poslove obavlja u prostorijama institucije dužan je
pridržavati se epidemioloških mjera propisanih od strane
nadležnih tijela entiteta, Brčko Distrikta Bosne i
Hercegovine i županija u ovisnosti od sjedišta institucije,
odnosno filijale u kojoj uposleni obavlja poslove.
(2) Rukovoditelj institucije Bosne i Hercegovine dužan je
osigurati dosljedno provođenje obveza propisanih
stavkom (1) ovog članka.
Članak 6.
(Pravo institucija Bosne i Hercegovine da donesu proceduru o
izmijenjenom obimu rada i obveza osiguranja procesa rada s
ciljem izvršavanja nadležnosti institucije)
(1) Institucije Bosne i Hercegovine, koje procijene da je
veliki stupanj rizika od širenja epidemije virusa COVID 19 u njihovoj instituciji, imaju pravo internom
procedurom regulirati izmijenjeni način organizacije rada.
(2) Institucije Bosne i Hercegovine, koje postupe sukladno
stavku (1) ovog članka, dužne su osigurati da u
izmijenjenom režimu rada ne bude ugroženo izvršavanje
zakonskih nadležnosti institucije.
(3) Institucije Bosne i Hercegovine u čijoj je nadležnosti
zaštita zdravlja i sigurnosti građana dužne su osigurati
pravovremeno izvršavanje svojih poslova i u punom
obimu, tijekom trajanja epidemije virusa COVID - 19.
Članak 7.
(Obveza donošenja internih procedura)
(1) Rukovoditelji institucija Bosne i Hercegovine dužni su
donijeti interne procedure kojim će, shodno specifičnosti
svake institucije propisati sljedeće:
a) Obvezu obavještavanja uposlenog Institucije o
eventualnoj zarazi virusom COVID - 19, odnosno o
činjenici da je bio u kontaktu s osobom kod koje je
potvrđena zaraza ovim virusom;
b) Način rada na daljinu (od kuće);
c) Način evidentiranja prisustva na poslu uposlenih;
d) Način
osiguranja
dosljednog
pridržavanja
epidemioloških mjera propisanih od strane nadležnih
tijela entiteta, Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i
županija.
(2) Internu proceduru iz stavka (1) ovog članka, rukovoditelj
institucije dužan je donijeti u roku od osam dana od
stupanja na snagu ove Odluke.
Članak 8.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje
se u "Službenom glasniku BiH".
VM broj 167/20
Predsjedatelj
10. rujna 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), а у вези с чланом 32. ст.
2. и 3. Закона о раду у институцијама Босне и Херцеговине
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("Службени гласник БиХ", бр. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10,
32/13 и 93/17) и чланом 1. Одлуке о проглашењу настанка
стања природне или друге несреће на територију Босне и
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 18/20), Савјет
министара Босне и Херцеговине на 16. сједници, одржаној
10.09.2020. године, донио је

ОДЛУКУ

О ПОСТУПАЊУ ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ И ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА
ЗАПОСЛЕНИХ У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА ЕПИДЕМИЈЕ
COVID - 19
Члан 1.
(Предмет Одлуке)
Овом Одлуком утврђује се поступање институција
Босне и Херцеговине и права и обавезе запослених у
институцијама Босне и Херцеговине током трајања
епидемије COVID - 19.
Члан 2.
(Садржај прописа)
У складу са чланом 1. ове Одлуке, у циљу
обезбјеђивања заштите живота и здравља запослених у
институцијама Босне и Херцеговине, овом Одлуком
нарочито се регулише сљедеће:
a) Права и обавезе запослених код којих је
потврђена зараза вирусом COVID - 19;
b) Права и обавезе запослених који су били у
контакту са лицима код којих је потврђена зараза
вирусом COVID - 19;
c) Обавезе придржавања епидемиолошких мјера
запослених
у
институцијама
Босне
и
Херцеговине;
d) Право институције Босне и Херцеговине да
донесе процедуру о измијењеном начину
организације рада и обавезу обезбјеђења процеса
рада
с
циљем
извршавања
законских
надлежности институције;
e) Обавеза доношења интерних процедура од
стране руководиоца институције у складу са
овом Одлуком.
Члан 3.
(Права и обавезе запослених који су заражени вирусом
COVID - 19)
(1) Запослени у институцијама Босне и Херцеговине код
којег је потврђена зараза вирусом COVID - 19; дужан
је о тој чињеници обавијестити институцију у којој је
запослен те доставити налаз надлежне здравствене
установе којим исто доказује.
(2) Запослени из става (1) овог члана у току трајања
привремене спријечености за рад, у периоду док траје
зараза вирусом COVID - 19, остварује права из радног
односа искључиво у складу са Одлуком о начину и
поступку остваривања права на накнаду за боловање у
институцијама Босне и Херцеговине ("Службени
гласник БиХ", број 58/09).
Члан 4.
(Права и обавезе запосленог који је био у контакту са
лицима код којих је потврђена зараза вирусом COVID - 19)
(1) Запослени у институцијама Босне и Херцеговине који
је био у контакту с особом код које је потврђена
зараза вирусом COVID - 19, дужан је да се јави
надлежној здравственој установи, те у складу с
налогом/потврдом/рјешењем/другим актом надлежне
здравствене установе остати у самоизолацији. О
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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.
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Члан 8.
(Ступање на снагу)
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и
објављује се у "Службеном гласнику БиХ".
СМ број 167/20
Предсједавајући
10. септембра 2020. године
Савјета министара БиХ
Сарајево
Др Зоран Тегелтија, с. р.

640

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
Predsjedavajući
11. juna 2020. godine
Vijeća ministara BiH
Sarajevo
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
Predsjedatelj
Vijeća ministara BiH
11. lipnja 2020. godine
Dr. Zoran Tegeltija, v. r.
Sarajevo

