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Članak 11.  ODLUKU  
(Stupanje na snagu)  O NAJMANJEM IZNOSU SREDSTAVA POTREBNOM  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje  ZA IZDRŽAVANJE STRANCA ZA VRIJEME 
se u "Službenom glasniku BiH".  NAMJERAVANOG BORAVKA U BOSNI I  
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VM broj 242/12  
4. prosinca 2012. godine  

Sarajevo  

Predsjedatelj  
Vijeća ministara BiH  

Vjekoslav Bevanda, v. r.  

HERCEGOVINI  
Član 1.  

(Predmet Odluke)  
Ovom odlukom utvrđuje se najmanji iznos sredstava 

potreban za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog 
boravka u Bosni i Hercegovini i sredstava za izlazak iz zemlje,  

На основу члана 19. став (7) и члана 158. став (2)  
Закона о кретању и боравку странаца и азилу ("Службени 
гласник БиХ", бр. 36/08 и 87/12) и 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), Савјет министара Босне и Херцеговине, на  

uključujući i sredstva potrebna za zdravstvenu zaštitu stranca,  
za 2013. godinu.  

Član 2.  
(Iznos sredstava)  

(1) Najmanji iznos sredstava iz člana 1. ove odluke kojima  

приједлог  Министарства  безбједности  Босне  и stranac mora raspolagati kod ulaska u Bosnu i  
Херцеговине након прибављеног мишљења Министарства 
спољних послова Босне и Херцеговине, на 32. сједници,  
одржаној 18.12.2012. године, донио је  

ОДЛУКУ  
О НАЈМАЊЕМ ИЗНОСУ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНОМ  

ЗА ИЗДРЖАВАЊЕ СТРАНЦА ЗА ВРИЈЕМЕ  
НАМЈЕРАВАНОГ БОРАВКА У БОСНИ И  

ХЕРЦЕГОВИНИ  
Члан 1.  

(Предмет Одлуке)  

Hercegovinu za 2013. godinu je 150,00 KM ili  
protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki 
dan namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini.  

(2) Posjedovanje sredstava iz stava (1) ovog člana dokazuje  
se na način propisan članom 23. Zakona o kretanju i 
boravku stranaca i azilu ("Službeni glasnik BiH", br. 
36/08 i 87/12).  

Član 3.  
(Stupanje na snagu)  

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje 
se u "Službenom glasniku BiH".  

Овом одлуком утврђује се најмањи износ средстава  
потребан за издржавање странца за вријеме намјераваног 
боравка у Босни и Херцеговини и средстава за излазак из 
земље, укључујући и средства потребна за здравствену 
заштиту странца, за 2013. годину.  

VM broj 244/12  
18. decembra 2012. godine  

Sarajevo  

Predsjedavajući  
Vijeća ministara BiH  

Vjekoslav Bevanda, s. r.  

Члан 2.  
(Износ средстава)  

(1) Најмањи износ средстава из члана 1. ове одлуке  
којима странац мора располагати код уласка у Босну и 
Херцеговину за 2013. годину је 150,00 КМ или 
протувриједност у страној конвертибилној валути, за 
сваки дан намјераваног боравка у Босни и 
Херцеговини.  

(2) Посједовање средстава из става (1) овог члана  
доказује се на начин прописан чланом 23. Закона о 
кретању и боравку странаца и азилу ("Службени 
гласник БиХ", бр. 36/08 и 87/12).  

Члан 3.  
(Ступање на снагу)  

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

Temeljem članka 19. stavak (7) i članka 158. stavak (2)  
Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu ("Službeni glasnik 
BiH", br. 36/08 i 87/12) i 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), Vijeće ministara Bosne i 
Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i 
Hercegovine nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva 
vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, na 32. sjednici,  
održanoj 18.12.2012. godine, donijelo je  

ODLUKU  
O NAJMANJEM IZNOSU SREDSTAVA POTREBNOM  

ZA IZDRŽAVANJE STRANCA ZA VRIJEME  
NAMJERAVANOG BORAVKA U BOSNI I  

HERCEGOVINI  
Članak 1.  

(Predmet Odluke)  
СМ број 244/12  

18. децембра 2012. године  
Сарајево  

Предсједавајући  
Савјета министара БиХ 
Вјекослав Беванда, с. р.  

Ovom odlukom utvrđuje se najmanji iznos sredstava 
potreban za izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog 
boravka u Bosni i Hercegovini i sredstava za izlazak iz zemlje, 
uključujući i sredstva potrebna za zdravstvenu zaštitu stranca, 
za 2013. godinu.  

Na osnovu člana 19. stav (7) i člana 158. stav (2) Zakona 
o kretanju i boravku stranaca i azilu ("Službeni glasnik BiH", 
br. 36/08 i 87/12) i 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), Vijeće ministara Bosne i 
Hercegovine, na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i 
Hercegovine nakon pribavljenog mišljenja Ministarstva 
vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, na 32. sjednici,  
održanoj 18.12.2012. godine, donijelo je  

Članak 2.  
(Iznos sredstava)  

(1) Najmanji iznos sredstava iz članka 1. ove odluke kojima  
stranac mora raspolagati kod ulaska u Bosnu i 
Hercegovinu za 2013. godinu je 150,00 KM ili 
protuvrijednost u stranoj konvertibilnoj valuti, za svaki 
dan namjeravanog boravka u Bosni i Hercegovini.  

(2) Posjedovanje sredstava iz stavka (1) ovog članka dokazuje  
se na način propisan člankom 23. Zakona o kretanju i  



Број 4 - Страна 94  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БиХ  Понедјељак, 21. 1. 2013.  

boravku stranaca i azilu ("Službeni glasnik BiH", br.  p)  Никола Двизац, Министарство здравља и  
36/08 i 87/12).  социјалне заштите РепубликеСрпске - члан.  

Članak 3.  
(Stupanje na snagu)  

(2) У својству савјетника у раду Радне групе, без права  
одлучивања, учествоваће и именовани представници  

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje  Делегације  Европске  уније  и специјалног  
se u "Službenom glasniku BiH".  

VM broj 244/12  
18. prosinca 2012. godine  

Sarajevo  
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Predsjedatelj  

Vijeća ministara BiH  
Vjekoslav Bevanda, v. r.  

представника ЕУ у Босни иХерцеговини:  
a) Драгана Глуховић, b) 
Александер Јевшек, c) 
Матјаж Шинковец.  

(3) Административно техничке послове у својству  
секретара Радне групе обављаће Лејла Чопељ, стручни 
сарадник у Одјељењу за сузбијање злоупотребе  

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), а у вези са Закључцима 24. и 25. сједнице 
Представничког дома Парламентарне скупштине Босне и 
Херцеговине, од 15.03.2012. и 29.03.2012. године, Савјет 
министара Босне и Херцеговине, на 32. сједници одржаној  
18. децембра 2012. године, донио је  

ОДЛУКУ  
О ФОРМИРАЊУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ИЗРАДУ НОВОГ  
ТЕКСТА ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ И СУЗБИЈАЊУ  

ЗЛОУПОТРЕБЕ ОПОЈНИХ ДРОГА  
Члан 1.  

(ПредметОдлуке)  
Овом Одлуком формира се Радна група за израду 

новог текста Закона о спречавању и сузбијању злоупотребе 
опојних дрога (у даљем тексту: Радна група).  

Члан 2.  
(Састав)  

(1) Радну групу чине делегирани представници наведених  
институција, и то:  
a) Вјекослав Вуковић, Министарство безбједности  

Босне и Херцеговине-руководилац,  
b) Јасмин Пљевљак, Министарство безбједности  

Босне и Херцеговине - координатор,  
c) Сања Бухић, Дирекција за европске интеграције  

Босне и Херцеговине - члан,  
d) Саша Џафић, Министарство спољне трговине и  

економских односа Босне и Херцеговине - члан,  
e) Сузана Минић, Министарство финансија и  

трезора Босне и Херцеговине - члан,  

опојних дрога Министарства безбједности Босне и 
Херцеговине.  

Члан 3.  
(Руковођење)  

Радном групом руководи руководилац Радне групе из 
члана 2. ове Одлуке, а у случају његове одсутности или 
спријечености, координатор Радне групе или други члан 
којег одреди руководилац Радне групе.  

Члан 4.  
(Пословник)  

(1) Радна група доноси Пословник о раду.  
(2) Пословником о раду регулисаће се начин и дјелокруг  

рада, права и обавезе, као и друга питања значајна за рад 
Радне групе.  

Члан 5.  
(Задатак)  

(1) Радна група ће сачинити нови текст Закона о  
спречавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога.  

(2) Радна група ће при проведби задатака узети у обзир  
међународне стандарде утврђене конвенцијама из ове 
области и извршити усклађивања истог с правним  
наслијеђем Европске уније (acquis communautaire).  

Члан 6.  
(Трошкови и накнаде)  

(1) Финансијска средства за рад Радне групе ће се  
обезбиједити из буџета Министарства безбједности 
Босне и Херцеговине.  

(2) Накнаде за рад члановима Радне групе који су  
именовани испред институција Босне и Херцеговине ће 
обезбиједити руководиоци институција из којих су 
предложени чланови Радне групе, коришћењем  

f)  Јелена Драшковић, Министарство цивилних  
послова Босне и Херцеговине - члан,  

законских овлашћења о могућности одобравања  
исплате стимулације и одредби које регулишу рад у  

g) Индира Шаркић, Агенција за лијекове и  
медицинска средства Босне и Херцеговине -  
члан,  

h) Данијела Јозић, Управа за индиректно  
опорезивање Босне и Херцеговине - члан,  

радним групама које обављају послове међуресорне и 
међуентитетске координације, док чланови Радне 
групе који су именовани испред ентитетских 
институција и институција Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине могу остварити право на накнаду за рад  

i)  
 
j)  

Тарик Џубур, Управа Босне и Херцеговине за  
заштиту здравља биља - члан,  
Драган Голијан, Државна агенција за истраге и  
заштиту Босне и Херцеговине - члан,  

у истој, у складу са унутрашњим актима различитих  
нивоа власти којима се регулише остваривање права по 
овој основи.  

Члан 7.  

k) Тања Слишковић, Полиција Брчко Дистрикта  (Рокови)  
Босне и Херцеговине - члан,  Радна група је дужна извршити задатак у року од 90  

l)  Младен Милосављевић, Федерално министар-  дана од дана доношења ове Одлуке и нови текст Закона о  
ство унутрашњих послова - члан,  спречавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога  

m) Предраг Кудрић, Министарство унутрашњих  доставити  Министарству  безбједности  Босне  и 
послова Републике Српске - члан,  Херцеговине.  

n) Мишо Крстовић, Министарство правде Босне и  
Херцеговине - члан,  

o) Сања Чустовић, Федерално министарство  
здравства - члан,  



 


