
ПРИЈЕДЛОГ 

На основу члана 17. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине ("Службени 
гласник БиХ", бр. ЗО/ОЗ, 42/ОЗ, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 и 24/08), а у вези са 

Закључцима Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине 

број 01/а-50-1-15-57/1З од 05.12.201З. године и Закључцима Дома народа 

Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине бр. 02-50-6-16-З4,12/13 и 02-50-6-16-
З4,13/13 од 16.12.201З. године, на приједлог Министарства финансија и трезора Босне 

и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине на _. сједници, одржаној _. 
_.2014.године,дониоје 

ПРАВИЛНИК 

О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА 3А РЕПРЕ3ЕНТАЦИЈУ 

Члан 1. 
(Предмет Правилника) 

Овим Правилником регулишу се право, услови и начин коришћења средстава за 

репрезентацију у институцијама Босне и Херцеговине, врсте репрезентације, лица са 

правом коришћења средстава за репрезентацију, максималан износ средстава за 

репрзентацију на годишњем нивоу, као и обавезе институција Босне и Херцеговине у 

вези са коришћењем средстава за репрезентацију. 

Члан 2. 
(Појам репре3ентације) 

(1) Репрезентација је право на коришћење средстава за угоститељске услуге 

запослених у институцијама Босне и Херцеговине, а у вези са пословима и 

задацима вршења надлежности и припадајућег дјелокруга рада институције, ради 

одржавања службених и пословних контаката и пријема гостију. 

(2) С обзиром на начин коришћења репрезентација може бити екстерна и интерна 
репрезента ција. 

Члан 3. 
(Екстерна и интерна репре3ентација) 

(1) Екстерна репрезентација подразумијева коришћење угоститељских услуга у земљи 
и иностранству од стране институција Босне и Херцеговине ван службених 

просторија институције или у просторијама институција Босне и Херцегоивне када 

се ради о организацији свечаних пријема, пословних састанака и других догађаја за 

које услуге пружа Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине. 

(2) Интерна репрезентација подразумијева кориштење угоститељских услуга у 

службеним просторијама институција Босне и Херцеговине за које услуге пружа 

Служба за заједничке послове институција Босне и Херцеговине. 

(З) Интерна репрезентација, у институцијама у којима није организовано пружање 

угоститељских услуга од стране Службе за заједничке послове институција Босне и 

Херцеговине, подразумијева коришћење средстава за репрезентацију за 

угоститељске услуге које пружају екстерни добављачи у службеним просторијама 
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институција или набавком роба за коришћење интерне репрезентације у 

службеним просторијама институције. 

Члан 4. 
(Лица са правом кориwћења средстава за репрезентацију) 

(1) Право на коришћење средстава за репрезентацију имају сљедећа лица: 
а) чланови Предсједништва Босне и херцеговине, 

б) чланови Савјета министара Босне и Херцеговине, 

ц) замјеници министара, 

д) руководиоци институција Босне и Херцеговине, 

е) чланови колегијалних органа који руководе институцијама Босне и Херцеговине, 

ф) замјеници руководилаца институција Босне и Херцеговине 

г) секретари институција Босне и Херцеговине, 

х) помоћници руководилаца институција Босне и Херцеговине, 

и) шефови кабинета чланова Предсједништва БиХ, чланова Савјета министара 

Босне и Херцеговине, замјеника министара и руководилаца институција Босне и 

Херцеговине, 

ј) амбасадори, шефови мисија и генерални конзули Босне и Херцеговине. 

(2) Изузетно од става (1) овог члана руководилац институције може и другим 

запосленим у институцији додијелити право на коришћење средстава за 

репрезентацију, што се регулише интерним актом институције. 

Члан 5. 
(Максималан износ средстава за репрезентацију на годишњем нивоу) 

(1) Утврђују се максимални износи средстава за репрезентацију по институцијама 
Босне и Херцеговине на годишњем нивоу и то како слиједи: 

Табела 1 - Преглед rодиwњих лимита средстава эа репреэентацију по институцијама Босне и 

1. Предсједништво БиХ 150.000 

2. Министарство одбране БиХ укључујући и Оружане снаге БиХ 330.000 

з. Високи судски и тужилачки савјет БиХ 30.000 

4. Уставни суд БиХ 10.000 

5. Суд БиХ 20.000 

б. Тужилаштво БиХ 20.000 

7. Правобранилаштво БиХ 7.000 
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8. Канцеларија омбудсмана за људска права БиХ 7.000 

9. 
Генерални секретаријат Савјета министара БиХ укључујући Кабинет 

предсједавајућег Савјета министара БиХ 90.000 

10. Дирекција за европске интеграције БиХ 25.000 

11. Министарство спољних послова БиХ 500.000 

12. Министарство спољне трговине и економских односа БиХ 60.000 

13. Агенција за промоцију страних инвестиција БиХ 6.000 

14. Канцеларија за ветеринарство БиХ 6.000 

15. Меморијални центар Сребреница 3.000 

16. Конкуренцијски савјет БиХ 7.000 

17. Министарство комуникација и транспорта БиХ 60.000 

18. Дирекција за ци в ил но ваздухопловства БиХ 10.000 

19. Регулаторна агенција за комуникације БиХ 15.000 

20. Министарство финансија и трезора БиХ 60.000 

21. Управа за индиректно опорезивање БиХ 35.000 

22. Министарство за људска права и избјеглице БиХ 60.000 

23. Јединица за имплементацију пројекта изградње Завода за извршење 

кривичних санкција, притвора и других мјера БиХ 3.000 

24. Министарство правде БиХ 60.000 
25. Министарство безбједности БиХ 60.000 
26. Државна агенција за истраге и заштиту 35.000 
27. Гранична полиција БиХ 35.000 
28. Министарство цивилних послова БиХ 60.000 

29. 
Агенција за идентификацијска документа, евиденцију и размјену 

података БиХ 20.000 
30. Центар за уклањање мина у БиХ 10.000 
31. Служба за заједничке послове институција БиХ 7.000 

32. Канцеларија за ревизију институција БиХ 10.000 
33. Централна изборна комисија БиХ 10.000 
34. Комисија за очување националних споменика БиХ 4.000 
35. Агенција за државну службу БиХ 6.000 
36. Агенција за статистику БиХ 7.000 
37. Институт за стандардизацију БиХ 

1 

6.000 Ј 
38. Институт за метрологију БиХ 6.000 

1 

1 39. Институт за интелектуално власништво БиХ 6.000 
1 40. Институт за акредитовање БиХ 6.000 

: 41. Архив БиХ 3.000 
42. Обавјештајно-безбједносна агенција БиХ 60.000 
43. Управа за заштиту здравља биља БиХ 6.000 
44. Агенција за надзор над тржиштем БиХ 6.000 
45. Агенција за безбједност хране БиХ 6.000 
46. Фонд за повратак БиХ 3.000 
47. Агенција за рад и запошљавање БиХ 6.000 
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48. 
Канцеларија за хармонизацију и координацију система плаћања у 

пољопривреди и руралном развоју БиХ 6.000 

49. Служба за послове са странцима БиХ 15.000 

50. Одбор државне службе за жалбе БиХ 4.000 

51. Комисија за концесије БиХ 6.000 

52. Канцеларија за законодавство БиХ 4.000 

53. Агенција за јавне набавке БиХ 4.000 

54. Канцеларија за разматрање жалби БиХ 4.000 

55. Институт за нестала лица БиХ 6.000 

56. Агенција за осигурање БиХ 3.000 

57. Дирекција за економско планирање БиХ 6.000 
58. Институција омбудсмана за заштиту потрошача у БиХ 4.000 

59. Канцеларија координатора за реформу јавне управе БиХ 4.000 
60. Агенција за поштански саобраћај БиХ 6.000 
61. Агенција за развој високог образовања БиХ 6.000 
62. Агенција за предшколско, основно и средње образовање БиХ 6.000 
63. Агенција за заштиту личних података БиХ 6.000 

64. 
Центар за информисање и признавање докумената из области 

високог образовања БиХ 6.000 

65. 
Државна регулаторна агенција за радијацијску и нуклеарну 

безбједност БиХ 6.000 
66. Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ 7.000 

1 67. Агенција за полицијску подршку БиХ 6.000 
1 68. Агенција за антидопинг контролу БиХ 4.000. 

69. Агенција за форензичка испитивања и вјештачења БиХ 6.000 1 

70. Агенција за школовање и стручно оспособљавање кадрова БиХ 6.000 
71. Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ 35.000 
72. Централна хармонизацијска јединица БиХ 6.000 

73. 
Агенција за превенцију корупције и координацију борбе против 

корупције БиХ 7.000 

74. Савјет за државну помоћ БиХ 
4.000 

(2) Руководилац институције доноси интерни акт којим се утврђују мјесечни и 

годишњи износи средстава за репрезентацију у складу са чланом 4. овог 

Правилника и ставом (1) овог члана. 
(З) Максимални износи средстава за репрезентацију по институцијама из става (1) овог 

члана не укључују средства репрезентације који се финансирају донаторским 

средствима и реализују као програми посебне намјене. 
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Члан б. 

(Новоформиране институције) 

Институција Босне и Херцеговине формирана након ступања на снагу овог Правилника 

дужна је иницирати допуну овог Правилника у складу са процедуром утврђеном 

Пословником о раду Савјета министара Босне и Херцеговине. 

Члан 7. 
(Планирање средстава 3а репре3ентацију) 

(1) Сваки буџетски корисник дужан је у захтјеву за буџетским средствима у Документу 
оквирног буџета и у годишњем буџету средства за репрезентацију институције 

планирати максимално до износа средстава за репрезентацију утврђених у члану 

5. став (1) овог Правилника. 
(2) Изузетно од одредбе става (1) овог члана, приликом утврђивања Нацрта буџета 

институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине, 

Савјет министара Босне и Херцеговине може посебним закључком утврдити 

пропорционалну промјену износа средстава за репрезентацију за све буџетске 

кориснике. 

Члан 8. 
(Правдање трошкова репре3ентације) 

Правдање трошкова репрезентације регулише се интерним актом институције, а 

подразумијева достављање уредне финансијске документације која потврђује 

основаност настанка трошка и образложење настанка трошка од стране лица које је 

користило репрезентацију. 

Члан 9. 
(Контрола и праћење трошкова средстава 3а репре3ентацију) 

(1) Контрола и праћење трошкова насталих коришћењем средстава за репрезентацију 
уређују се интерним актом институције у складу овим Правилником. 

(2) За контролу и праћење трошкова репрезентације у ДКП мрежи одговоран је шеф 
дипломатско-конзуларног представништва. 

Члан 10. 
(Завршне одредбе) 

За реализацију овог Правилника задужују се институције Босне и Херцеговине и 

Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине. 

Члан 11. 
(Усклађивање интерних аката са Правилником) 

Обавезују се институције Босне и Херцеговине да до З1.12.2014. године донесу 

интерне акте прописане овим Правилником. 
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