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Članak 3. 
(Izvor financiranja i dinamika realiziranja) 

Projekt se financira iz Proračuna institucija Bosne i 
Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine, a 
realizira se u sljedećim fazama: 
a) rekonstrukcija objekta 868.000,00 KM
- od odobrenih 200.000,00 KM u 2013. godini, preneseno 
i utrošeno do kraja 2014. godine 

199.882,06 KM

- prenesena neutrošena sredstva iz 2014. godine u 2015. 
godinu 

117,94 KM

- Proračun za 2015. godinu 285.000,00 KM
- Proračun za 2016. godinu (odobreno 372.000,00 KM, a 
sredstva u iznosu od 112.000,00 KM će se restrukturirati 
na ekonomski kod 8215) 

260.000,00 KM

- potrebna sredstva u Proračunu za 2017. godinu 123.000,00 KM
b) Izrada projektne dokumentacije 112.000,00 KM
Sredstva se osiguravaju restrukturiranjem Proračuna 
Ministarstva pravde BiH za 2016. godinu s ekonomskog 
koda 8216 - rekonstrukcija i investicijsko održavanje 

112.000,00 KM

c) nadogradnja objekta 2.800.000,00 KM
- Proračun za 2016. godinu 1.244.000,00 KM 
- potrebna sredstva u Proračunu za 2017. godinu 1.556.000,00 KM 

Članak 4. 
(Ažuriranje Pregleda višegodišnjih kapitalnih ulaganja) 

(1) Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine će na temelju ove 
Odluke s Ministarstvom financija i trezora Bosne i 
Hercegovine za svaku fiskalnu godinu vršiti ažuriranje 
Pregleda višegodišnjih projekata u Proračunu institucija 
Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i 
Hercegovine, sukladno oodbrenom Proračunu institucija 
Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i 
Hercegovine koji usvaja Parlamentarna skupština Bosne i 
Hercegovine. 

(2) Praćenje realiziranja ovog višegodišnjeg projekta vršit će se 
preko posebno otvorenog projektnog koda u 
Informacijskom sustavu financijskog upravljanja (ISFU). 

Članak 5. 
(Izvještavanje o realiziranju višegodišnjeg projekta) 

Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine će nakon 
završetka Projekta iz članka 1. ove odluke dostaviti izvješće 
Vijeću ministara Bosne i Hercegovine. 

Članak 6. 
(Ovlast za izvršenje) 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Ministarstvo pravde 
Bosne i Hercegovine i Ministarstvo financija i trezora Bosne i 
Hercegovine. 

Članak 7. 
(Stupanje na snagu) 

(1) Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u 
"Službenom glasniku BiH". 

(2) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o 
odobravanju "Projekta rekonstrukcije objekta koji trenutno 
koristi Specijalna policija Federacije Bosne i Hercegovine u 
svrhu izmještanja Tužiteljstva Bosne i Hercegovine" koji će 
se uvrstiti u Program višegodišnjih kapitalnih ulaganja za 
razdoblje 2011. - 2013. godine ("Službeni glasnik BiH", 
broj 4/10). 

VM broj 194/16 
24. kolovoza 2016. godine 

Sarajevo 

Predsjedatelj 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, v. r.
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На основу члана 17., а у вези са чланом 23. 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) и 
чланом 18. Закона о министарствима и другим органима 

управе Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 
5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 
87/12, 6/13 и 19/16), Савјет министара Босне и Херцеговине, 
на 69. сједници одржаној 23. 08. 2016. године, донио је 

ОДЛУКУ 
О СИСТЕМУ КООРДИНАЦИЈЕ ПРОЦЕСА 
ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА У БОСНИ И 

ХЕРЦЕГОВИНИ 

ПОГЛАВЉЕ I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
(Предмет) 

Одлуком о систему координације процеса европских 
интеграција у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: 
Одлука) дефинишу се институционални и оперативни 
систем и начин остваривања координације институција у 
Босни и Херцеговини на спровођењу активности везаних за 
процес интегрисања Босне и Херцеговине у Европску унију, 
заједничка тијела у оквиру система координације, њихов 
састав, надлежности и међусобни односи. 

Члан 2. 
(Координација процеса европских интеграција) 

(1) Координација процеса европских интеграција 
подразумијева активности које се реализују с циљем 
осигурања што већег степена усклађености и 
кохерентности у раду институција на свим нивоима 
власти у Босни и Херцеговини везаних за извршење 
уговорних обавеза из Споразума о стабилизацији и 
придруживању између Европских заједница и њихових 
држава чланица и Босне и Херцеговине ("Службени 
гласник БиХ - међународни уговори", број 10/08) (у 
даљем тексту: Споразум о стабилизацији и 
придруживању), као и других обавеза из процеса 
европских интеграција. Системом координације уређује 
се и начин остваривања комуникације између 
институција у Босни и Херцеговини, с циљем 
обезбјеђења и изношења усаглашеног става у име 
Босне и Херцеговине у комуникацији са институцијама 
Европске уније. 

(2) Координација процеса европских интеграција у Босни и 
Херцеговини заснива се на принципима поштовања 
постојеће унутрашње правне и политичке структуре у 
Босни и Херцеговини и заштите уставима дефинисаних 
надлежности свих нивоа власти и њихових институција 
у појединим областима обухваћеним процесом 
европских интеграција, осигурања видљивости, те 
одговорности свих нивоа власти за благовремено и 
дјелотворно испуњавање обавеза из процеса европских 
интеграција из њихове надлежности. 

(3) Координација процеса европских интеграција у Босни и 
Херцеговини остварује се на хоризонталном 
(координација унутар једног нивоа организације 
власти) и вертикалном нивоу (координација између 
различитих нивоа организације власти). У складу са 
ставом (2) овог члана, структуре и модалитете 
остварења хоризонталне координације сваки ниво 
власти уређује самостално, у складу са својим уставним 
поретком и управноправним специфичностима, 
капацитетима и потребама, те они не представљају 
предмет ове одлуке. 

(4) С циљем дјелотворног спровођења вертикалне 
координације процеса европских интеграција у Босни и 
Херцеговини, успостављају се сљедећа заједничка 
тијела: 
а) Колегијум за европске интеграције 
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б) министарске конференције 
ц) Комисија за европске интеграције 
д) радне групе за европске интеграције 

(5) С циљем надзора над примјеном Споразума о стабили-
зацији и придруживању и осигурањем функционалне 
повезаности између тијела унутрашњег система 
координације процеса европских интеграција у Босни и 
Херцеговини те дјеловања и заступања усаглашеног 
"једног гласа" у име Босне и Херцеговине, у саставу 
заједничких тијела између Босне и Херцеговине и 
Европске уније у име Босне и Херцеговине дјелују: 
а) Стална делегација Босне и Херцеговине у оквиру 

Савјета за стабилизацију и придруживање; 
б) Стална делегација Босне и Херцеговине у оквиру 

Одбора за стабилизацију и придруживање; 
ц) Стална делегација Босне и Херцеговине у оквиру 

пододборā за стабилизацију и придруживање; 
д) сталне делегације Босне и Херцеговине у оквиру 

других заједничких тијела између Босне и 
Херцеговине и Европске уније која се 
успостављају у складу са Споразумом о 
стабилизацији и придруживању. 

Члан 3. 
(Начин одлучивања) 

(1) Начин одлучивања у свим тијелима која се 
успостављају у складу са чланом 2. став (4) ове одлуке 
је консензус. Институције на свим нивоима власти у 
Босни и Херцеговини обавезне су да обезбиједе учешће 
својих представника на сједницама тијела која се 
успостављају у складу са чланом 2. став (4) ове одлуке, 
под условом да се позиви за сједнице обавезно 
достављају свим члановима тијела најкасније пет 
радних дана прије датума одржавања сједнице. 

(2) Кворум за одржавање састанака и усвајање одлука у 
тијелима из члана 2. став (4) ове одлуке обавезно чине 
овлашћени: а) представник Савјета министара Босне и 
Херцеговине, б) представник Владе Републике Српске, 
ц) представник Владе Федерације Босне и Херцеговине, 
д) представници свих 10 влада кантона, е) представник 
Владе Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, а у 
складу са уставним надлежностима за материју која се 
разматра на сједници, односно која је предмет одлуке. 

(3) Све одлуке усвојене у различитим тијелима у систему 
координације могу бити преиспитане пред вишим 
тијелом у систему координације у року од 10 дана од 
њиховог доношења, а од стране овлашћених 
представника Савјета министара Босне и Херцеговине, 
представника Владе Федерације Босне и Херцеговине, 
представника Владе Републике Српске, представника 
свих 10 влада кантона и представника Владе Брчко 
Дистрикта Босне и Херцеговине, а у складу са уставним 
надлежностима за материју која се разматра на 
сједници, односно која се преиспитује. 

(4) У случајевима када неко од тијела у систему 
координације не усагласи позицију о одређеном 
питању, исто ће бити упућено вишем нивоу у систему 
координације закључно са Колегијумом за европске 
интеграције, који се састаје и дјелује у складу са чланом 
4. ове одлуке. 

ПОГЛАВЉЕ II - КОЛЕГИЈУМ ЗА ЕВРОПСКЕ 
ИНТЕГРАЦИЈЕ 

Члан 4. 
(Колегијум за европске интеграције) 

(1) Колегијум за европске интеграције је највише 
политичко тијело у систему координације процеса 

европских интеграција у Босни и Херцеговини, које 
обезбјеђује усаглашеност ставова о кључним, 
стратешким и политичким питањима у области 
европских интеграција те, у крајњој инстанци, отклања 
евенуталне застоје у испуњавању обавеза из процеса 
интеграције Босне и Херцеговине у Европску унију. 

(2) Колегијум за европске интеграције успоставља се на 
конститутивној сједници коју сазива предсједавајући 
Колегијума за европске интеграције у договору са 
замјеницима предсједавајућег Колегијума за европске 
интеграције, најкасније у року од 20 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 

(3) Чланови Колегијума за европске интеграције су: 
а) предсједавајући Савјета министара Босне и 

Херцеговине 
б) замјеници предсједавајућег Савјета министара 

Босне и Херцеговине 
ц) предсједник Владе Федерације Босне и 

Херцеговине 
д) два члана Владе Федерације Босне и Херцеговине 
е) предсједник Владе Републике Српске 
ф) два члана Владе Републике Српске 
г) градоначелник Брчко Дистрикта Босне и 

Херцеговине 
х) предсједници владâ кантона. 

(4) Предсједавајући Савјета министара Босне и 
Херцеговине, предсједници владâ ентитета, кантона и 
градоначелник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине, 
у случају спријечености, могу овластити члана Савјета 
министара Босне и Херцеговине односно члана владâ 
ентитета, кантона и Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине да у пуном капацитету и с пуним правима 
и обавезама учествује на састанку Колегијума, изузев 
права предсједавања. У случају заступања, 
предсједавајући Савјета министара Босне и 
Херцеговине, предсједници владâ ентитета, кантона и 
градоначелник Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине 
дужни су да о томе у писаној форми извијесте све 
чланове Колегијума за европске интеграције најкасније 
24 сата прије одржавања сједнице Колегијума за 
европске интеграције. 

(5) У складу са исказаном потребом и у зависности од 
питања која су предмет разматрања Колегијума, 
његовој сједници, на усаглашен позив предсједавајућег 
и замјеника предсједавајућег Колегијума, могу 
присуствовати и други ресорно надлежни министри, 
односно руководиоци институција са свих нивоа власти 
у Босни и Херцеговини у својству извјестилаца према 
тематским областима, односно тачкама дневног реда и 
у складу са уставним надлежностима за област која се 
разматра. Позвани извјестиоци из Савјета министара 
Босне и Херцеговине, владâ ентитета, кантона и Брчко 
Дистрикта Босне и Херцеговине немају право гласа у 
Колегијуму. 

(6) Функцију предсједавајућег Колегијума за европске 
интеграције обавља предсједавајући Савјета министара 
Босне и Херцеговине, а функцију његових замјеника 
предсједници владâ ентитета. Предсједавајући 
Колегијума заказује састанке уз претходну сагласност 
његових замјеника. 

(7) Сједнице Колегијума за европске интеграције сазива 
предсједавајући Колегијума на своју или иницијативу 
било којег другог члана Колегијума. У случају 
спријечености предсједавајућег, сједницом Колегијума 
предсједавају његови замјеници. Сједнице Колегијума 
за европске интеграције одржавају се најмање два пута 
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годишње, а по потреби и чешће. Позив за сједницу 
Колегијума обавезно се доставља свим члановима 
Колегијума најкасније пет радних дана прије дана 
одржавања сједнице. 

(8) Чланови Колегијума обавезни су да презентују 
усаглашени став у име нивоа власти који представљају. 

(9) Колегијум ће формирати Савјетодавно тијело 
састављено од савјетника за европске интеграције чија 
је улога да пружа политичко-стручну подршку раду 
Колегијума и министарским конференцијама, 
обезбјеђује комуникацију између политичког и 
техничког нивоа у систему координације, те припрема 
приједлоге могућих рјешења за отклањање застоја који 
евентуално настану у испуњавању обавеза Босне и 
Херцеговине у области европских интеграција. Сваки 
члан Колегијума именоваће по једног представника у 
Савјетодавно тијело. Начин рада и састав 
Савјетодавног тијела биће регулисан пословником о 
раду Колегијума. 

(10) Функцију секретаријата, односно секретара Колегијума 
обавља Дирекција за европске интеграције. 

(11) Колегијум за европске интеграције доноси пословник о 
раду којим се регулишу сва техничка питања везана за 
начин његовог рада. Нацрт пословника о раду 
Колегијума за европске интеграције израђује Дирекција 
за европске интеграције и доставља га свим члановима 
Колегијума најкасније у року од 15 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 

ПОГЛАВЉЕ III - МИНИСТАРСКЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ 

Члан 5. 
(Министарске конференције) 

(1) Министарске конференције су тијела у систему 
координације процеса европских интеграција у Босни и 
Херцеговини чијим дјеловањем се обезбјеђује 
свеобухватан и уједначен приступ надлежних 
институција са свих нивоа власти у појединим 
секторским областима обухваћеним процесом 
европских интеграција. 

(2) Министарске конференције састоје се од ресорно 
надлежних министара из Савјета министара Босне и 
Херцеговине, влада ентитета, влада кантона и 
представника Владе Дистрикта Брчко Босне и 
Херцеговине, у складу са њиховим уставним 
надлежностима за материју која се разматра или за 
област за коју је министарска конференција формирана. 

(3) Министарске конференције доприносе превладавању 
евентуалних застоја у испуњавању обавеза Босне и 
Херцеговине у процесу европских интеграција, те 
процесу програмирања помоћи Европске уније, а који 
нису могли бити ријешени у оквиру техничких и 
оперативних тијела у систему координације. С циљем 
реализације обавеза које проистичу из Споразума о 
стабилизацији и придруживању, министарске 
конференције дефинишу заједничке смјернице и 
платформе за дјеловање оперативних и техничких 
тијела у систему координације у појединачним 
секторским областима обухваћеним процесом 
приступања Европској унији. 

(4) Колегијум за европске интеграције на својој првој 
сједници покреће иницијативу за успостављање 
секторски конципираних министарских конференција у 
складу са поглављима правне тековине Европске уније, 
те у складу са уставним надлежностима појединих 
нивоа власти за област за коју се министарска 
конференција успоставља. Најкасније у року од 20 дана 

од покретања иницијативе за успостављање 
министарске конференције, Савјет министара Босне и 
Херцеговине, ентитетске владе, Влада Брчко Дистрикта 
Босне и Херцеговине и кантоналне владе дужне су да 
усвоје једнообразно упутство којим се уређују предмет 
дјеловања министарске конференције, као и међусобни 
односи, права и обавезе у оквиру министарске 
конференције која се успоставља. 

(5) Једнообразно упутство којим се дефинише 
успостављање министарске конференције у појединим 
секторским областима, те уређују питања из става (4) 
овог члана израђује Дирекција за европске интеграције 
најкасније у року од десет радних дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке, те упутство доставља Колегијуму 
за европске интеграције на претходно одобравање, а 
потом просљеђује Савјету министара Босне и 
Херцеговине и владама ентитета, кантона и Брчко 
Дистрикта Босне и Херцеговине из става (4) овог члана 
на коначно усвајање. 

(6) Предсједавајућег министарске конференције и његова 
два замјеника бирају њени чланови у складу са 
одредбама члана 3. ове одлуке на првој сједници 
министарске конференције. 

(7) Сједнице министарских конференција одржавају се по 
потреби, у складу са динамиком рада техничких и 
оперативних тијела у систему координације процеса 
европских интеграција у Босни и Херцеговини. 
Сједницу министарске конференције, на сопствену или 
иницијативу било којег њеног члана, сазива њен 
предсједавајући. У случају одсуства предсједавајућег, 
сједницу могу сазвати и сједницом копредсједавати 
замјеници предсједавајућег. Позив за сједницу 
министарске конференције обавезно се доставља свим 
члановима министарске конференције најкасније пет 
радних дана прије дана одржавања сједнице. 

(8) У случају спријечености, члан министарске 
конференције овластиће свог заступника који ће, у 
пуном капацитету учествовати у раду министарске 
конференције. О оваквим ситуацијама, члан 
министарске конференције дужан је да писаним путем 
упозна предсједавајућег и замјеника предсједавајућег 
министарске конференције најкасније два дана прије 
одржавања сједнице министарске конференције. 
Овлашћени заступник члана министарске конференције 
нема право предсједавања министарском 
конференцијом. 

(9) У случају да министарска конференција не може 
заузети став о одређеном питању, предсједавајући 
конференције дато питање просљеђује Колегијуму за 
европске интеграције да усагласи његово рјешење. 
Упућени захтјев садржава образложење спорног 
питања и приједлоге могућих модела за његово 
рјешавање разматране на сједници министарске 
конференције. 

(10) Функцију секретара министарске конференције обавља 
именовано лице из институције предсједавајућег, у 
сарадњи са Дирекцијом за европске интеграције. 

(11) Сва остала техничка питања везана за начин рада 
министарских конференција биће регулисана 
јединственим пословником о раду који, уз претходно 
одобрење Колегијума за европске интеграције, усваја 
свака појединачна министарска конференција на својој 
конститутивној сједници. Дирекција за европске 
интеграције дужна је да достави нацрт јединственог 
пословника о раду министарских конференција 
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Колегијуму за европске интеграције најкасније у року 
од 30 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

ПОГЛАВЉЕ IV - КОМИСИЈА ЗА ЕВРОПСКЕ 
ИНТЕГРАЦИЈЕ 

Члан 6. 
(Комисија за европске интеграције) 

(1) Комисија за европске интеграције (у даљем тексту: 
Комисија) јесте тијело задужено за општу, техничку, 
оперативну и методолошку координацију с циљем 
обезбјеђења што вишег степена свеобухватности у раду 
надлежних институција на сви нивоима власти у Босни 
и Херцеговини у области европских интеграција. 

(2) У остваривању свог дјелокруга Комисија посебно: 
а) прати испуњавање обавеза из Споразума о 

стабилизацији и придруживању, као и других 
обавеза из процеса европских интеграција; 

б) остварује сарадњу са члановима Сталне 
делегације Босне и Херцеговине у оквиру Одбора 
за стабилизацију и придруживање у контексту 
припреме и учешћа чланова Сталне делегације на 
састанцима Одбора, те осигурања јединствених 
ставова које су чланови Сталне делегације Босне и 
Херцеговине обавезни да заступају на састанцима 
Одбора; 

ц) на општем нивоу, координира и усмјерава рад 
радних група за европске интеграције; 

д) расправља о свим отвореним питањима и утврђује 
смјернице рада у процесу европских интеграција 
на оперативно-техничком и методолошком нивоу; 

е) остварује блиску сарадњу са министарским 
конференцијама по свим отвореним питањима у 
процесу европских интеграција. 

Члан 7. 
(Састав Комисије) 

(1) Стални чланови Комисије су: 
а) директор Дирекције за европске интеграције; 
б) по један представник влада ентитета који је у име 

владе ентитета задужен за послове координације 
процеса европских интеграција; 

ц) по један представник владâ кантона, који је у име 
владâ кантона задужен за послове координације 
процеса европских интеграција; 

д) један представник Владе Брчко Дистрикта који је 
у име Владе Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине задужен за послове координације 
процеса европских интеграција; 

е) именовано лице у име Дирекције за европске 
интеграције, у својству секретара Комисије. 

(2) Допунски чланови Комисије су: 
а) предсједавајући радних група за европске 

интеграције; 
б) по једно именовано лице у име институција са 

нивоа Босне и Херцеговине, ентитета, кантона и 
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине задужених 
за давање мишљења, односно оцјену усклађености 
аката са правном тековином Европске уније; 

ц) по један члан Координационог одбора ИПА са 
нивоа Босне и Херцеговине, ентитета, кантона и 
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине; 

д) представници других институција са свих нивоа 
власти у Босни и Херцеговини, у складу са 
питањима која су предмет разматрања Комисије; 

е) представници невладиног сектора и академске 
заједнице, у складу са питањима која су предмет 
разматрања Комисије. 

(3) Допунски чланови у раду Комисије учествују по позиву 
предсједавајућег, а на основу претходно осигуране 
сагласности свих њених сталних чланова. 

(4) Сви надлежни нивои власти у Босни и Херцеговини ће 
најкасније у року од десет дана од дана ступања на 
снагу ове одлуке Дирекцији за европске интеграције 
доставити именовања својих представника у Комисији 
за европске интеграције. 

(5) Савјет министара Босне и Херцеговине доноси одлуку 
о успостављању Комисије за европске интеграције, на 
приједлог Дирекције за европске интеграције, а након 
достављања именовања представника свих нивоа 
власти у Босни и Херцеговини у складу са ставом (4) 
овог члана, најкасније у року од 20 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 

(6) Дирекција за европске интеграције пружа стручну и 
техничку подршку раду Комисије. 

Члан 8. 
(Начин рада Комисије) 

(1) Састанке Комисије сазива предсједавајући, на 
сопствену или иницијативу било којег њеног сталног 
члана. 

(2) Комисија се састаје по потреби, а најмање једном у два 
мјесеца. 

(3) Функцију предсједавајућег Комисије обавља директор 
Дирекције за европске интеграције, а функцију његових 
замјеника представници владâ ентитета који су 
задужени за послове координације процеса европских 
интеграција. У случају спријечености предсједавајућег, 
сједницом Комисије предсједавају његови замјеници. 
Позив за сједнице се обавезно доставља свим сталним 
члановима Комисије најкасније пет радних дана прије 
дана одржавања сједнице Комисије. 

(4) Функцију секретара врши именовано лице из 
Дирекције за европске интеграције. 

(5) У случају спријечености, стални члан Комисије може 
именовати замјеника који ће, у пуном капацитету, 
изузев права предсједавања, учествовати на састанку 
Комисије. Стални члан дужан је да о томе писаним 
путем обавијести предсједавајућег и замјенике 
предсједавајућег Комисије најкасније два дана прије 
одржавања њеног састанка. 

(6) Комисија усваја пословник о раду којим се регулишу 
сва техничка питања везана за њен рад. Дирекција за 
европске интеграције доставља Комисији нацрт њеног 
пословника о раду најкасније 30 дана од дана ступања 
на снагу ове одлуке. 

ПОГЛАВЉЕ V - РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ЕВРОПСКЕ 
ИНТЕГРАЦИЈЕ 

Члан 9. 
(Радне групе за европске ннтеграције) 

(1) Радне групе за европске интеграције (у даљем тексту: 
радне групе) представљају оперативна тијела у систему 
координације која дјелују у складу са смјерницама које 
дефинише Комисија. 

(2) Радне групе се успостављају у складу са правном 
тековином Европске уније, те у складу са тематским 
поглављима и члановима Споразума о стабилизацији и 
придруживању. 

(3) Радне групе чине представници надлежних институција 
са свих нивоа власти у Босни и Херцеговини, у складу 
са њиховим уставним надлежностима за области за коју 
се радне групе успостављају. 

(4) Иницијалну идентификацију надлежних институција са 
свих нивоа власти у Босни и Херцеговини чији ће 
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представници учествовати у раду радних група 
сачињава Комисија за европске интеграције, те исту 
просљеђује надлежним нивоима власти у Босни и 
Херцеговини с циљем потврђивања те идентификације. 

(5) Именовање својих чланова радних група обављају 
идентидфиковане надлежне институције са свих нивоа 
власти у Босни и Херцеговини, те њихова именовања 
просљеђују Комисији на коначно обједињавање листе 
именованих представника у радним групама. 

(6) Након што заприми именовања из става (5) овог члана, 
Дирекција за европске интеграције доставља приједлог 
Савјету министара Босне и Херцеговине, који доноси 
одлуку о успостављању радних група најкасније у року 
40 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

(7) У зависности од потреба рада радне групе, 
предсједавајући радне групе, уз сагласност његових 
замјеника, може позвати представнике других 
институција са свих нивоа власти у Босни и 
Херцеговини, невладиних организација, научне и 
стручне раднике и све друге који нису чланови радне 
групе да учествују у њеном раду. 

(8) Радне групе задужене су за: 
а) техничку финализацију писаног материјала који 

институције у Босни и Херцеговини израђују за 
потребе информисања Европске комисије и 
других институција Европске уније, те техничку 
финализацију других материјала који произлазе из 
обавеза према Споразуму о стабилизацији и 
придруживању и у процесу европских 
интеграција; 

б) партиципацију у процесу програмирања средстава 
помоћи Европске уније, примарно у контексту 
утврђивања потребе за обезбјеђењем финансијске 
и техничке подршке Европске уније 
институцијама у Босни и Херцеговини у 
реализацији њихових обавеза у оквиру европског 
интеграционог процеса; 

ц) утврђивање потребе за превођењем правне 
тековине Европске уније, у сарадњи са 
институцијама на свим нивоима власти које се 
баве превођењем у области европских 
интеграција; 

д) утврђивање потребе за организовањем обука и 
едукација у појединачним областима или 
питањима правне тековине Европске уније, у 
сарадњи са институцијама на свим нивоима 
власти задуженим за послове организације и 
координације процеса обука и едукација; 

е) размјену позитивних искустава и добре праксе 
између ресорно надлежних институција на свим 
нивоима власти с циљем ефикасне реализације 
обавеза из процеса европских интеграција; 

ф) у оквиру претприступних преговора, радне групе, 
уз њихово кадровско јачање, обављаће функцију 
преговарачких тимова у име Босне и Херцеговине 
по појединачним областима правне тековине 
Европске уније; 

г) радне групе својим дјеловањем ни на који начин 
не могу надомјестити надлежне институције са 
свих нивоа власти у испуњавању обавеза Босне и 
Херцеговине у процесу европских интеграција. 

Члан 10. 
(Организација и начин рада радних група) 

(1) Листу кандидата предсједавајућих радних група, на 
нивоу помоћника министра или руководиоца, односно 
замјеника руководиоца институције, као и његова два 

замјеника, сачињава Комисија за европске интеграције, 
водећи рачуна о уставним надлежностима појединих 
институција са свих нивоа власти у областима и 
питањима којима се поједине радне групе баве, те 
видљивости и одговорности свих нивоа власти у 
процесу европских интеграција. Дирекција за европске 
интеграције листу коју потврди Комисија за европске 
интеграције доставља Савјету министара Босне и 
Херцеговине у форми приједлога на усвајање. Рок за 
именовање предсједавајућих и замјеника 
предсједавајућих радних група је 40 дана од дана 
ступања на снагу ове одлуке. 

(2) Састанке радних група, на сопствену или иницијативу 
било која њена три члана, сазива предсједавајући. У 
случају спријечености предсједавајућег, састанак радне 
групе сазивају и њиме предсједавају његови замјеници. 
Позив за састанак обавезно се доставља свим 
члановима радне групе најкасније пет радних дана 
прије дана његовог одржавања. 

(3) Функцију секретара радних група обавља именовано 
лице из институције предсједавајућег, у сарадњи са 
Дирекцијом за европске интеграције. 

(4) У случају да радна група не може да постигне 
консензус о одређеном питању, предсједавајући радне 
групе или његови замјеници упућују Комисији захтјев 
за усаглашавање рјешења спорног питања. Упућени 
захтјев садржава образложење спора и приједлоге 
могућих модела за његово рјешавање који су 
разматрани на састанку радне групе. 

(5) Комисија усваја јединствени пословник о раду којим се 
реалишу сва техничка питања везана за рад радних 
група. Дирекција за европске интеграције доставља 
Комисији нацрт јединственог пословника о раду 
најкасније 40 дана од дана ступања на снагу ове одлуке. 

ПОГЛАВЉЕ VI - СТАЛНЕ ДЕЛЕГАЦИЈЕ БОСНЕ И 
ХЕРЦЕГОВИНЕ У ОКВИРУ ЗАЈЕДНИЧКИХ ТИЈЕЛА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ И ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ ЗА 
НАДГЛЕДАЊЕ ПРИМЈЕНЕ СПОРАЗУМА О 
СТАБИЛИЗАЦИЈИ И ПРИДРУЖИВАЊУ 

Члан 11. 
(Сталне делегације Босне и Херцеговине) 

(1) У складу са рјешењима Споразума о стабилизацији и 
придруживању, у оквиру заједничких тијела између 
Босне и Херцеговине и Европске уније дјелују: 
а) Стална делегација Босне и Херцеговине у оквиру 

Савјета за стабилизацију и придруживање; 
б) Стална делегација Босне и Херцеговине у оквиру 

Одбора за стабилизацију и придруживање; 
ц) сталне делегације Босне и Херцеговине у оквиру 

пододборā за стабилизацију и придруживање; 
д) сталне делегације Босне и Херцеговине у оквиру 

других заједничких тијела између Босне и Херце-
говине и Европске уније која се успостављају у 
складу са Споразумом о стабилизацији и придру-
живању. 

(2) Чланове сталних делегација Босне и Херцеговине у 
заједничким тијелима Босне и Херцеговине и Европске 
уније из става (1) овог члана утврђује Савјет министара 
Босне и Херцеговине засебном одлуком, најкасније у 
року од 40 дана од дана ступања на снагу ове одлуке, у 
складу са одредбама Споразума о стабилизацији и 
придруживању, те водећи рачуна о уставним 
надлежностима појединих нивоа власти у Босни и 
Херцеговини у областима које су предмет разматрања 
заједничких тијела, као и о потреби осигурања 



Број 72 - Страна 18 С Л У Ж Б Е Н И   Г Л А С Н И К   Б и Х Уторак, 27. 9. 2016. 

 

одговарајуће функционаине повезаности између тијела 
унутрашњег система координације процеса европских 
интеграција у Босни и Херцеговини, с једне, те 
дјеловања и заступања усаглашеног "једног гласа" у 
име Босне и Херцеговине у оквиру заједничких тијела 
Босне и Херцеговине и Европске уније, с друге стране. 

(3) У складу са рјешењима става (2) овог члана: 
а) чланови Сталне делегације Босне и Херцеговине у 

оквиру Савјета за стабилизацију и придруживање 
су именовани чланови Савјета министара Босне и 
Херцеговине; 

б) чланови Сталне делегације Босне и Херцеговине у 
оквиру Одбора за стабилизацију и придруживање 
су стални чланови Комисије наведени у члану 7. 
став (1) ове одлуке, предсједавајући и замјеници 
предсједавајућег у сталним делегацијама Босне и 
Херцеговине у тијелима наведеним у ставу (1) 
тачка ц) и д) овог члана, те друга именована лица 
која утврђује Савјет министара Босне и 
Херцеговине засебном одлуком. Предсједавајући 
делегације Босне и Херцеговине у Одбору за 
стабилизацију и придруживање биће утврђен у 
складу са ставом (2) овог члана, а на основу 
усаглашеног приједлога чланова Одбора; 

ц) чланови сталних делегација Босне и Херцеговине 
у оквиру пододборā за стабилизацију и придру-
живање и других тијела која се успостављају у 
складу са Споразумом о стабилизацији и придру-
живању су предсједавајући и замјеници предсједа-
вајућих радних група које се баве питањима 
обухваћеним радом секторски конципираних 
пододборâ, односно других тијела успостављених 
на основу Споразума о стабилизацији и придру-
живању. 

(4) Сва техничка питања везана за начин рада 
представника Босне и Херцеговине у заједничким 
тијелима Босне и Херцеговине и Европске уније из 
члана 11. став (1) ове одлуке регулисана су заједничким 
пословницима о раду заједничких тијела између Босне 
и Херцеговине и Европске уније. 

(5) Чланови сталних делегација Босне и Херцеговине у 
заједничким тијелима Босне и Херцеговине и Европске 
уније из члана 11. став (1) ове одлуке дужни су да на 
састанцима заједничких тијела заступају и презентују 
искључиво ставове и позиције дефинисане у оквиру 
тијела система координације процеса европских 
интеграција у Босни и Херцеговини. 

ПОГЛАВЉЕ VII - ОСТВАРИВАЊЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 
У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА 

Члан 12. 
(Комуникација са институцијама Европске уније) 

(1) Дирекција за европске интеграције дјелује као стручно 
и техничко-оперативно тијело које остварује 
комуникацију са Европском комисијом и Делегацијом 
Европске уније у Босни и Херцеговини за потребе 
процеса европских интеграција. При реализацији ове 
комуникације, Дирекција за европске интеграције 
остварује блиску сарадњу и благовремено информише 
координирајуће институције са нивоа ентитета, кантона 
и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. 

 
 
 
 

(2) У комуникацији са Европском комисијом и другим 
институцијама Европске уније, те Делегацијом 
Европске уније у Босни и Херцеговини, искључиво 
садржај који је претходно усаглашен у оквиру система 
координације процеса европских интеграција у Босни и 
Херцеговини може бити представљен као јединствен 
став у име Босне и Херцеговине. 

Члан 13. 
(Комуникација између институција Босне и Херцеговине, 

ентитета, кантона и Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине у 
процесу европских интеграција) 

(1) Комуникација између институција Босне и 
Херцеговине, ентитета, кантона и Брчко Дистрикта 
Босне и Херцеговине у области европских интеграција 
оствариваће се искључиво на начин дефинисан овом 
одлуком, уз потпуно уважавање принципа и рјешења 
која су у њој садржана. 

(2) Представници институција Босне и Херцеговине, 
ентитета, кантона и Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине у тијелима система координације у 
области европских интеграција у Босни и Херцеговини, 
те посебно координирајуће институције у области 
европских интеграција на нивоу Босне и Херцеговине, 
ентитета, кантона и Брчко Дистрикта Босне и 
Херцеговине обавезни су да остварују интензивну и 
транспарентну комуникацију и сарадњу с циљем 
олакшавања благовременог и ефикасног испуњавања 
обавеза Босне и Херцеговине у процесу придруживања, 
односно приступања Европској унији. 

(3) Комуникација између институција Босне и 
Херцеговине, ентитета, кантона и Брчко Дистрикта 
Босне и Херцеговине обављаће се у складу са 
рјешењима из ове одлуке, те уз уважавање модалитета 
и принципа хоризонталне координације у оквиру 
сваког нивоа власти у Босни и Херцеговини, а који, у 
складу са чланом 2. став (3) ове одлуке, не 
представљају предмет њеног регулисања. 

ПОГЛАВЉЕ VIII - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 
(Стављање прописа ван снаге) 

Ступањем на снагу ове одлуке ставља се ван снаге 
Одлука о систему координације процеса европских 
интеграција у Босни и Херцеговини ("Службени гласник 
БиХ", број 8/16). 

Члан 15. 
(Ступање на снагу) 

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

СМ број 197/16 
23. августа 2016. године 

Сарајево

Предсједавајући 
Савјета министара БиХ 
Др Денис Звиздић, с. р.

 
 

Na osnovu člana 17., a u vezi s članom 23. 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 članom 18. 
Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 
42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16), 
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 69. sjednici, održanoj 
23.8.2016. godine, donijelo 
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ODLUKU 
O SISTEMU KOORDINACIJE PROCESA EVROPSKIH 

INTEGRACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI 

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE 

Član 1. 
(Predmet) 

Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih 
integracija u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Odluka) 
definiraju se: institucionalni i operativni sistem i način 
ostvarivanja koordinacije institucija u Bosni i Hercegovini na 
provođenju aktivnosti vezanih za proces integriranja Bosne i 
Hercegovine u Evropsku uniju, zajednička tijela u okviru sistema 
koordinacije, njihov sastav, te nadležnosti i međusobni odnosi. 

Član 2. 
(Koordinacija procesa evropskih integracija) 

(1) Koordinacija procesa evropskih integracija podrazumijeva 
aktivnosti koje se provode s ciljem osiguranja što većeg 
stepena usklađenosti i koherentnosti u radu institucija na 
svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini vezanih za 
izvršenje ugovornih obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i 
pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država 
članica i Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH - 
Međunarodni ugovori", broj 10/08) (u daljnjem tekstu: 
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju), kao i drugih 
obaveza iz procesa evropskih integracija. Sistemom 
koordinacije uređuje se i način ostvarivanja komunikacije 
između institucija u Bosni i Hercegovini, s ciljem 
osiguranja i iznošenja usaglašenog stava u ime Bosne i 
Hercegovine u komunikaciji sa institucijama Evropske 
unije. 

(2) Koordinacija procesa evropskih integracija u Bosni i 
Hercegovini zasniva se na principima poštivanja postojeće 
unutrašnje pravne i političke strukture u Bosni i 
Hercegovini i zaštite ustavima definiranih nadležnosti svih 
nivoa vlasti i njihovih institucija u pojedinim oblastima 
obuhvaćenim procesom evropskih integracija, osiguranja 
vidljivosti, te odgovornosti svih nivoa vlasti za 
blagovremeno i djelotvorno ispunjavanje obaveza iz 
procesa evropskih integracija iz njihove nadležnosti. 

(3) Koordinacija procesa evropskih integracija u Bosni i 
Hercegovini ostvaruje se na horizontalnom (koordinacija 
unutar jednog nivoa organizacije vlasti) i vertikalnom nivou 
(koordinacija između različitih nivoa organizacije vlasti). U 
skladu sa stavom (2) ovog člana, strukture i modalitete 
ostvarenja horizontalne koordinacije svaki nivo vlasti 
uređuje samostalno, u skladu sa svojim ustavnim poretkom 
i upravno - pravnim specifičnostima, kapacitetima i 
potrebama, te oni nisu predmet ove odluke. 

(4) S ciljem djelotvornog provođenja vertikalne koordinacije 
procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini, 
uspostavljaju se sljedeća zajednička tijela: 
a) Kolegij za evropske integracije 
b) ministarske konferencije 
c) Komisija za evropske integracije 
d) radne grupe za evropske integracije 

(5) S ciljem nadzora nad provođenjem Sporazuma o 
stabilizaciji i pridruživanju i osiguranjem funkcionalne 
povezanosti između tijela unutrašnjeg sistema koordinacije 
procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini te 
djelovanja i zastupanja usaglašenog "јednog glasa" u ime 
Bosne i Hercegovine, u sastavu zajedničkih tijela između 
Bosne i Hercegovine i Evropske unije u ime Bosne i 
Hercegovine djeluju: 
a) Stalna delegacija Bosne i Hercegovine u okviru 

Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje; 

b) Stalna delegacija Bosne i Hercegovine u okviru 
Odbora za stabilizaciju i pridruživanje; 

c) Stalna delegacija Bosne i Hercegovine u okviru 
pododborā za stabilizaciju i pridruživanje; 

d) stalne delegacije Bosne i Hercegovine u okviru drugih 
zajedničkih tijela između Bosne i Hercegovine i 
Evropske unije koja se uspostavljaju u skladu sa 
Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. 

Član 3. 
(Način odlučivanja) 

(1) Način odlučivanja u svim tijelima koja se uspostavljaju u 
skladu sa članom 2. stav (4) ove odluke je konsenzus. 
Institucije na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini 
obavezne su osigurati učešće svojih predstavnika na 
sjednicama tijela koja se uspostavljaju u skladu s članom 2. 
stav (4) ove odluke, pod uslovom da se pozivi za sjednice 
obavezno dostavljaju svim članovima tijela najkasnije pet 
radnih dana prije datuma održavanja sjednice. 

(2) Kvorum za održavanje sastanaka i usvajanje odluka u 
tijelima iz člana 2. stav (4) ove odluke obavezno čine 
ovlašteni: a) predstavnik Vijeća ministara Bosne i 
Hercegovine, b) predstavnik Vlade Republike Srpske, c) 
predstavnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, d) 
predstavnici svih 10 vlada kantona, e) predstavnik Vlade 
Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, a u skladu sa 
ustavnim nadležnostima za materiju koja se razmatra na 
sjednici, odnosno koja je predmet odluke. 

(3) Sve odluke usvojene u različitim tijelima u sistemu 
koordinacije mogu biti preispitane pred višim tijelom u 
sistemu koordinacije u roku od 10 dana od njihovog 
donošenja, a od strane ovlaštenih predstavnika Vijeća 
ministara Bosne i Hercegovine, predstavnika Vlade 
Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnika Vlade 
Republike Srpske, predstavnika svih 10 vlada kantona i 
predstavnika Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, a 
u skladu sa ustavnim nadležnostima za materiju koja se 
razmatra na sjednici, odnosno koja se preispituje. 

(4) U slučajevima kada neko od tijela u sistemu koordinacije ne 
usaglasi poziciju o određenom pitanju, isto će biti upućeno 
višem nivou u sistemu koordinacije zaključno s Kolegijem 
za evropske integracije, koji se sastaje i djeluje u skladu s 
članom 4. ove odluke. 

POGLAVLJE II. KOLEGIJ ZA EVROPSKE 
INTEGRACIJE 

Član 4. 
(Kolegij za evropske integracije) 

(1) Kolegij za evropske integracije je najviše političko tijelo u 
sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i 
Hercegovini, koje osigurava usaglašenost stavova o 
ključnim, strateškim i političkim pitanjima u oblasti 
evropskih integracija te, u krajnjoj instanci, otklanja 
evenutalne zastoje u ispunjavanju obaveza iz procesa 
integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. 

(2) Kolegij za evropske integracije uspostavlja se na 
konstituirajućoj sjednici koju saziva predsjedavajući 
Kolegija za evropske integracije u dogovoru sa 
zamjenicima predsjedavajućeg Kolegija za evropske 
integracije, najkasnije u roku od 20 dana od dana stupanja 
na snagu ove odluke. 

(3) Članovi Kolegija za evropske integracije su: 
a) predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 
b) zamjenici predsjedavajućeg Vijeća ministara Bosne i 

Hercegovine 
c) predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
d) dva člana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
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e) predsjednik Vlade Republike Srpske 
f) dva člana Vlade Republike Srpske 
g) gradonačelnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine 
h) predsjednici vladā kantona. 

(4) Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, 
predsjednici vladā entiteta, kantona i gradonačelnik Brčko 
Distrikta Bosne i Hercegovine, u slučaju spriječenosti, 
mogu ovlastiti člana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, 
odnosno člana vladā entiteta, kantona i Brčko Distrikta 
Bosne i Hercegovine, da u punom kapacitetu i s punim 
pravima i obavezama učestvuje na sastanku Kolegija, 
izuzev prava predsjedavanja. U slučaju zastupanja, 
predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, 
predsjednici vladâ entiteta, kantona i gradonačelnik Brčko 
Distrikta Bosne i Hercegovine dužni su o tome u pisanoj 
formi izvijestiti sve članove Kolegija za evropske 
integracije najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice 
Kolegija za evropske integracije. 

(5) U skladu sa iskazanom potrebom i u zavisnosti od pitanja 
koja su predmet razmatranja Kolegija, njegovoj sjednici na 
usaglašen poziv predsjedavajućeg i zamjenika 
predsjedavajućeg Kolegija, mogu prisustvovati i drugi 
resorno nadležni ministri, odnosno rukovodioci institucija 
sa svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini u svojstvu 
izvjestilaca prema tematskim oblastima, odnosno tačkama 
dnevnog reda i u skladu sa ustavnim nadležnostima za 
oblast koja se razmatra. Pozvani izvjestioci iz Vijeća 
ministara Bosne i Hercegovine, vladâ entiteta, kantona i 
Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine nemaju pravo glasa u 
Kolegiju. 

(6) Funkciju predsjedavajućeg Kolegija za evropske integracije 
obavlja predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i 
Hercegovine, a funkciju njegovih zamjenika predsjednici 
vladâ entiteta. Predsjedavajući Kolegija zakazuje sastanke 
uz prethodnu saglasnost njegovih zamjenika. 

(7) Sjednice Kolegija za evropske integracije saziva 
predsjedavajući Kolegija na vlastitu ili inicijativu bilo kojeg 
drugog člana Kolegija. U slučaju spriječenosti 
predsjedavajućeg, sjednicom Kolegija predsjedavaju 
njegovi zamjenici. Sjednice Kolegija za evropske 
integracije održavaju se najmanje dva puta godišnje, a po 
potrebi i češće. Poziv za sjednicu Kolegija obavezno se 
dostavlja svim članovima Kolegija najkasnije pet radnih 
dana prije dana održavanja sjednice. 

(8) Članovi Kolegija obavezni su da prezentiraju usaglašen stav 
u ime nivoa vlasti koji predstavljaju. 

(9) Kolegij će formirati Savjetodavno tijelo sastavljeno od 
savjetnika za evropske integracije čija je uloga da pruža 
političko - stručnu podršku radu Kolegija i ministarskim 
konferencijama, osigurava komunikaciju između političkog 
i tehničkog nivoa u sistemu koordinacije, te priprema 
prijedloge mogućih rješenja za otklanjanje zastoja koji 
eventualno nastanu u ispunjavanju obaveza Bosne i 
Hercegovine u oblasti evropskih integracija. Svaki član 
Kolegija imenovat će po jednog predstavnika u 
Savjetodavno tijelo. Način rada i sastav Savjetodavnog 
tijela bit će reguliran poslovnikom o radu Kolegija. 

(10) Funkciju sekretarijata, odnosno sekretara Kolegija obavlja 
Direkcija za evropske integracije. 

(11) Kolegij za evropske integracije donosi poslovnik o radu 
kojim se reguliraju sva tehnička pitanja vezana za način 
njegovog rada. Nacrt poslovnika o radu Kolegija za 
evropske integracije izrađuje Direkcija za evropske 
integracije i dostavlja ga svim članovima Kolegija 
najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove 
odluke. 

POGLAVLJE III. MINISTARSKE KONFERENCIJE 

Član 5. 
(Ministarske konferencije) 

(1) Ministarske konferencije su tijela u sistemu koordinacije 
procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini čijim 
djelovanjem se osigurava sveobuhvatan i ujednačen pristup 
nadležnih institucija sa svih nivoa vlasti u pojedinim 
sektorskim oblastima obuhvaćenim procesom evropskih 
integracija. 

(2) Ministarske konferencije sastoje se od resorno nadležnih 
ministara iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, vlada 
entiteta, vlada kantona i predstavnika Vlade Distrikta Brčko 
Bosne i Hercegovine, u skladu s njihovim ustavnim 
nadležnostima za materiju koja se razmatra ili za oblast za 
koju je ministarska konferencija formirana. 

(3) Ministarske konferencije doprinose prevladavanju 
eventualnih zastoja u ispunjavanju obaveza Bosne i 
Hercegovine u procesu evropskih integracija, te procesu 
programiranja pomoći Evropske unije, a koji nisu mogli biti 
riješeni u okviru tehničkih i operativnih tijela u sistemu 
koordinacije. S ciljem realizacije obaveza koje proističu iz 
Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ministarske 
konferencije definiraju zajedničke smjernice i platforme za 
djelovanje operativnih i tehničkih tijela u sistemu 
koordinacije u pojedinačnim sektorskim oblastima 
obuhvaćenim procesom pristupanja Evropskoj uniji. 

(4) Na svojoj prvoj sjednici Kolegij za evropske integracije 
pokreće inicijativu za uspostavljanjem sektorski 
koncipiranih ministarskih konferencija u skladu s 
poglavljima pravne tečevine Evropske unije, te u skladu sa 
ustavnim nadležnostima pojedinih nivoa vlasti za oblast za 
koju se ministarska konferencija uspostavlja. Najkasnije u 
roku od 20 dana od dana pokretanja inicijative za 
uspostavljanjem ministarske konferencije, Vijeće ministara 
Bosne i Hercegovine, entitetske vlade, Vlada Brčko 
Distrikta Bosne i Hercegovine i kantonalne vlade dužne su 
usvojiti jednoobrazno uputstvo kojim se uređuje predmet 
djelovanja ministarske konferencije, kao i međusobni 
odnosi, prava i obaveze u okviru ministarske konferencije 
koja se uspostavlja. 

(5) Jednoobrazno uputstvo kojim se definira uspostavljanje 
ministarske konferencije u pojedinim sektorskim oblastima, 
te uređuju pitanja iz stava (4) ovog člana izrađuje Direkcija 
za evropske integracije najkasnije u roku od 10 radnih dana 
od dana stupanja na snagu ove odluke, te uputstvo dostavlja 
Kolegiju za evropske integracije na prethodno odobravanje, 
a potom prosljeđuje Vijeću ministara Bosne i Hercegovine i 
vladama entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i 
Hercegovine iz stava (4) ovog člana na konačno usvajanje. 

(6) Predsjedavajućeg ministarske konferencije i njegova dva 
zamjenika biraju njeni članovi u skladu s odredbama člana 
3. ove odluke na prvoj sjednici ministarske konferencije. 

(7) Sjednice ministarskih konferencija održavaju se po potrebi, 
u skladu s dinamikom rada tehničkih i operativnih tijela u 
sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i 
Hercegovini. Sjednicu ministarske konferencije, na vlastitu 
ili inicijativu bilo kojeg njenog člana, saziva njen 
predsjedavajući. U slučaju odsustva predsjedavajućeg, 
sjednicu mogu sazvati i sjednicom kopredsjedavati 
zamjenici predsjedavajućeg. Poziv za sjednicu ministarske 
konferencije obavezno se dostavlja svim članovima 
ministarske konferencije najkasnije pet radnih dana prije 
dana njenog održavanja. 

(8) U slučaju spriječenosti, član ministarske konferencije 
ovlastit će svog zastupnika koji će u punom kapacitetu 
učestvovati u radu ministarske konferencije. 
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 O ovakvim situacijama, član ministarske konferencije 
dužan je pisanim putem upoznati predsjedavajućeg i 
zamjenika predsjedavajućeg ministarske konferencije 
najkasnije dva dana prije održavanja sjednice ministarske 
konferencije. Ovlašteni zastupnik člana ministarske 
konferencije nema pravo predsjedavanja ministarskom 
konferencijom. 

(9) U slučaju da ministarska konferencija ne može zauzeti stav 
o određenom pitanju, predsjedavajući konferencije dato 
pitanje prosljeđuje Kolegiju za evropske integracije da 
usaglasi njegovo iješenje. Upućeni zahtjev sadržava 
obrazloženje spornog pitanja i prijedloge mogućih modela 
za njegovo rješavanje razmatrane na sjednici ministarske 
konferencije. 

(10) Funkciju sekretara ministarske konferencije obavlja 
imenovano lice iz institucije predsjedavajućeg, u saradnji s 
Direkcijom za evropske integracije. 

(11) Sva ostala tehnička pitanja vezana za način rada 
ministarskih konferencija bit će regulirana jedinstvenim 
poslovnikom o radu koji, uz prethodno odobrenje Kolegija 
za evropske integracije, usvaja svaka pojedinačna 
ministarska konferencija na svojoj konstituirajućoj sjednici. 
Direkcija za evropske integracije dužna je nacrt 
jedinstvenog poslovnika o radu ministarskih konferencija 
dostaviti Kolegiju za evropske integracije najkasnije u roku 
od 30 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. 

POGLAVLJE IV. KOMISIJA ZA EVROPSKE 
INTEGRACIJE 

Član 6. 
(Komisija za evropske integracije) 

(1) Komisija za evropske integracije (u daljnjem tekstu: 
Komisija) je tijelo zaduženo za opću, tehničku, operativnu i 
metodološku koordinaciju s ciljem osiguranja što višeg 
stepena sveobuhvatnosti u radu nadležnih institucija na 
svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini u oblasti 
evropskih integracija. 

(2) U ostvarivanju svog djelokruga Komisija posebno: 
a) prati ispunjavanje obaveza iz Sporazuma o 

stabilizaciji i pridruživanju, kao i drugih obaveza iz 
procesa evropskih integracija; 

b) sarađuje s članovima Stalne delegacije Bosne i 
Hercegovine u okviru Odbora za stabilizaciju i 
pridruživanje u kontekstu njihove pripreme i učešća 
članova Stalne delegacije na sastancima Odbora, te 
osiguranja jedinstvenih stavova koje su članovi Stalne 
delegacije Bosne i Hercegovine na sastancima Odbora 
obavezni zastupati; 

c) na općem nivou, koordinira i usmjerava rad radnih 
grupa za evropske integracije; 

d) raspravlja o svim otvorenim pitanjima i utvrđuje 
smjernice rada u procesu evropskih integracija na 
operativno-tehničkom i metodološkom nivou; 

e) blisko sarađuje s ministarskim konferencijama u vezi 
sa svim otvorenim pitanjima u procesu evropskih 
integracija. 

Član 7. 
(Sastav Komisije) 

(1) Stalni članovi Komisije su: 
a) direktor Direkcije za evropske integracije; 
b) po jedan predstavnik vlada entiteta koji je u ime vlade 

entiteta zadužen za poslove koordinacije procesa 
evropskih integracija; 

c) po jedan predstavnik vladâ kantona, koji je u ime 
vladâ kantona zadužen za poslove koordinacije 
procesa evropskih integracija; 

d) jedan predstavnik Vlade Brčko Distrikta Bosne i 
Hercegovine koji je u ime Vlade Brčko Distrikta 
Bosne i Hercegovine zadužen za poslove koordinacije 
procesa evropskih integracija; 

e) imenovano lice u ime Direkcije za evropske 
integracije, u svojstvu sekretara Komisije. 

(2) Dopunski članovi Komisije su: 
a) predsjedavajući radnih grupa za evropske integracije; 
b) po jedno imenovano lice u ime institucija s nivoa 

Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brčko 
Distrikta Bosne i Hercegovine zaduženih za davanje 
mišljenja, odnosno ocjenu usklađenosti akata s 
pravnom tečevinom Evropske unije; 

c) po jedan član Koordinacionog odbora IPA-e s nivoa 
Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Distrikta 
Brčko Bosne i Hercegovine; 

d) predstavnici drugih institucija sa svih nivoa vlasti u 
Bosni i Hercegovini, u skladu s pitanjima koja su 
predmet razmatranja Komisije; 

e) predstavnici nevladinog sektora i akademske 
zajednice, u skladu s pitanjima koja su predmet 
razmatranja Komisije. 

(3) Dopunski članovi u radu Komisije učestvuju po pozivu 
predsjedavajućeg, a na osnovu prethodno osigurane 
saglasnosti svih njenih stalnih članova. 

(4) Svi nadležni nivoi vlasti u Bosni i Hercegovini će 
najkasnije u roku od 10 dana od dana stupanja na snagu ove 
odluke Direkciji za evropske integracije dostaviti 
imenovanja svojih predstavnika u Komisiji. 

(5) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donosi odluku o 
uspostavljanju Komisije za evropske integracije, na 
prijedlog Direkcije za evropske integracije, a nakon 
dostavljanja imenovanja predstavnika svih nivoa vlasti u 
Bosni i Hercegovini u skladu sa stavom (4) ovog člana, 
najkasnije u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu ove 
odluke. 

(6) Stručnu i tehničku podršku radu Komisije pruža Direkcija 
za evropske integracije. 

Član 8. 
(Način rada Komisije) 

(1) Sastanke Komisije saziva predsjedavajući, na vlastitu ili 
inicijativu bilo kojeg njenog stalnog člana. 

(2) Komisija se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u dva 
mjeseca. 

(3) Funkciju predsjedavajućeg Komisije obavlja direktor 
Direkcije za evropske integracije, a funkciju njegovih 
zamjenika predstavnici vladâ entiteta koji su zaduženi za 
poslove koordinacije procesa evropskih integracija. U 
slučaju spriječenosti predsjedavajućeg, sjednicom Komisije 
predsjedavaju njegovi zamjenici. Poziv za sjednice se 
obavezno dostavlja svim stalnim članovima Komisije 
najkasnije pet radnih dana prije dana održavanja sjednice 
Komisije. 

(4) Funkciju sekretara obavlja imenovano lice iz Direkcije za 
evropske integracije. 

(5) U slučaju spriječenosti, stalni član Komisije može 
imenovati zamjenika koji će, u punom kapacitetu, izuzev 
prava predsjedavanja, učestvovati na sastanku Komisije. 
Stalni član je o tome dužan pisanim putem obavijestiti 
predsjedavajućeg i zamjenike predsjedavajućeg Komisije 
najkasnije dva dana prije dana održavanja njenog sastanka. 

(6) Komisija usvaja poslovnik o radu kojim se reguliraju sva 
tehnička pitanja vezana za njen rad. Direkcija za evropske 
integracije dostavlja Komisiji nacrt njenog poslovnika o 
radu najkasnije 30 dana od dana stupanja na snagu ove 
odluke. 
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POGLAVLJE V. RADNE GRUPE ZA EVROPSKE 
INTEGRACIJE 

Član 9. 
(Radne grupe za evropske integracije) 

(1) Radne grupe za evropske integracije (u daljnjem tekstu: 
radne grupe) predstavljaju operativna tijela u sistemu 
koordinacije koja djeluju u skladu sa smjernicama koje 
definira Komisija. 

(2) Radne grupe uspostavljaju se u skladu s pravnom 
tečevinom Evropske unije, te u skladu s tematskim 
poglavljima i članovima Sporazuma o stabilizaciji i 
pridruživanju. 

(3) Radne grupe čine predstavnici nadležnih institucija sa svih 
nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, u skladu s njihovim 
ustavnim nadležnostima za oblasti za koje se radne grupe 
uspostavljaju. 

(4) Inicijalnu identifikaciju nadležnih institucija sa svih nivoa 
vlasti u Bosni i Hercegovini čiji će predstavnici učestvovati 
u radu radnih grupa sačinjava Komisija za evropske 
integracije, te istu prosljeđuje nadležnim nivoima vlasti u 
Bosni i Hercegovini s ciljem potvrđivanja te identifikacije. 

(5) Imenovanje svojih članova radnih grupa obavljaju 
identificirane nadležne institucije na svim nivoima vlasti u 
Bosni i Hercegovini, te njihova imenovanja prosljeđuju 
Komisiji na konačno objedinjavanje liste imenovanih 
predstavnika u radnim grupama. 

(6) Nakon zaprimljenih imenovanja iz stava (5) ovog člana, 
Direkcija za evropske integracije dostavlja prijedlog Vijeću 
ministara Bosne i Hercegovine koje donosi odluku o 
uspostavljanju radnih grupa najkasnije u roku 40 dana od 
dana stupanja na snagu ove odluke. 

(7) U zavisnosti od potreba rada radne grupe, predsjedavajući 
radne grupe, uz saglasnost njegovih zamjenika, može 
pozvati predstavnike drugih institucija sa svih nivoa vlasti u 
Bosni i Hercegovini, nevladinih organizacija, naučne i 
stručne radnike i sve druge koje nisu članovi radne grupe da 
učestvuju u njenom radu. 

(8) Radne grupe zadužene su za: 
a) tehničku finalizaciju pisanog materijala koji institucije 

u Bosni i Hercegovini izrađuju za potrebe 
informiranja Evropske komisije i drugih institucija 
Evropske unije, te tehničku finalizaciju drugih 
materijala koji proizilaze iz obaveza prema 
Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju i u procesu 
evropskih integracija; 

b) participaciju u procesu programiranja sredstava 
pomoći Evropske unije, primarno u kontekstu 
identifikacije potreba za osiguranjem finansijske i 
tehničke podrške Evropske unije institucijama u Bosni 
i Hercegovini u realizaciji njihovih obaveza u okviru 
evropskog integracionog procesa; 

c) utvrđivanje potrebe za prevođenjem pravne tečevine 
Evropske unije, u saradnji sa institucijama na svim 
nivoima vlasti koje se bave prevođenjem u oblasti 
evropskih integracija; 

d) utvrđivanje potrebe za organiziranjem obuka i 
edukacija u pojedinačnim oblastima ili pitanjima 
pravne tečevine Evropske unije, u saradnji sa 
institucijama na svim nivoima vlasti zaduženim za 
poslove organizacije i koordinacije procesa obuka i 
edukacija; 

e) razmjenu pozitivnih iskustava i dobre prakse između 
resorno nadležnih institucija na svim nivoima vlasti s 
ciljem efikasne realizacije obaveza iz procesa 
evropskih integracija; 

f) u okviru pretpristupnih pregovora, radne grupe, uz 
njihovo kadrovsko jačanje, obavljat će funkciju 
pregovaračkih timova u ime Bosne i Hercegovine po 
pojedinačnim oblastima pravne tečevine Evropske 
unije; 

g) radne grupe svojim djelovanjem ni na koji način ne 
mogu nadomjestiti nadležne institucije sa svih nivoa 
vlasti u ispunjavanju obaveza Bosne i Hercegovine u 
procesu evropskih integracija. 

Član 10. 
(Organizacija i način rada radnih grupa) 

(1) Listu kandidata predsjedavajućih radnih grupa, na nivou 
pomoćnika ministra ili rukovodioca, odnosno zamjenika 
rukovodioca institucije, kao i njegova dva zamjenika, 
sačinjava Komisija za evropske integracije vodeći računa o 
ustavnim nadležnostima pojedinih institucija sa svih nivoa 
vlasti u oblastima i pitanjima kojima se pojedine radne 
grupe bave, te vidljivosti i odgovornosti svih nivoa vlasti u 
procesu evropskih integracija. Direkcija za evropske 
integracije listu koju potvrdi Komisija za evropske 
integracije dostavlja Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, 
u formi prijedloga, na usvajanje. Rok za imenovanje 
predsjedavajućih i zamjenika predsjedavajućih radnih grupa 
je 40 dana od dana stupanja na snagu ove odluke. 

(2) Sastanke radnih grupa, na vlastitu ili inicijativu bilo koja 
njena tri člana, saziva predsjedavajući. U slučaju 
spriječenosti predsjedavajućeg, sastanak radne grupe 
sazivaju i njime predsjedavaju njegovi zamjenici. Poziv za 
sastanak obavezno se dostavlja svim članovima radne grupe 
najkasnije pet radnih dana prije dana njegovog održavanja. 

(3) Funkciju sekretara radnih grupa obavlja imenovano lice iz 
institucije predsjedavajućeg, u saradnji s Direkcijom za 
evropske integracije. 

(4) U slučaju da radna grupa ne može postići konsenzus o 
određenom pitanju, predsjedavajući radne grupe ili njegovi 
zamjenici upućuju Komisiji zahtjev da usaglasi rješenje 
spornog pitanja. Upućeni zahtjev sadržava obrazloženje 
spora i prijedloge mogućih modela za njegovo rješavanje 
koji su razmatrani na sastanku radne grupe. 

(5) Komisija usvaja jedinstveni poslovnik o radu kojim se 
reguliraju sva tehnička pitanja vezana za rad radnih grupa. 
Direkcija za evropske integracije dostavlja Komisiji nacrt 
jedinstvenog poslovnika o radu najkasnije 40 dana od dana 
stupanja na snagu ove odluke. 

POGLAVLJE VI. STALNE DELEGACIJE BOSNE I 
HERCEGOVINE U OKVIRU ZAJEDNIČKIH TIJELA 
BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE UNIJE ZA 
NADGLEDANJE PRIMJENE SPORAZUMA O 
STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU 

Član 11. 
(Stalne delegacije Bosne i Hercegovine) 

(1) U skladu s rješenjima iz Sporazuma o stabilizaciji i 
pridruživanju, u okviru zajedničkih tijela između Bosne i 
Hercegovine i Evropske unije djeluju: 
a) Stalna delegacija Bosne i Hercegovine u okviru 

Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje; 
b) Stalna delegacija Bosne i Hercegovine u okviru 

Odbora za stabilizaciju i pridruživanje; 
c) stalne delegacije Bosne i Hercegovine u okviru 

pododbora za stabilizaciju i pridruživanje; 
d) stalne delegacije Bosne i Hercegovine u okviru drugih 

zajedničkih tijela između Bosne i Hercegovine i 
Evropske unije koja se uspostavljaju u skladu sa 
Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju; 
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(2) Članove stalnih delegacija Bosne i Hercegovine u 
zajedničkim tijelima Bosne i Hercegovine i Evropske unije 
iz stava (1) ovog člana utvrđuje Vijeće ministara Bosne i 
Hercegovine posebnom odlukom najkasnije u roku od 40 
dana od dana stupanja na snagu ove odluke, u skladu s 
odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te 
vodeći računa o ustavnim nadležnostima pojedinih nivoa 
vlasti u Bosni i Hercegovini u oblastima koje su predmet 
razmatranja zajedničkih tijela, kao i o potrebi osiguranja 
odgovarajuće funkcionalne povezanosti između tijela 
unutrašnjeg sistema koordinacije procesa evropskih 
integracija u Bosni i Hercegovini, s jedne, te djelovanja i 
zastupanja usaglašenog, "jednog glasa"u ime Bosne i 
Hercegovine u okviru zajedničkih tijela Bosne i 
Hercegovine i Evropske unije, s druge strane. 

(3) U skladu s rješenjima stava (2) ovog člana: 
a) Članovi Stalne delegacije Bosne i Hercegovine u 

okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje su 
imenovani članovi Vijeća ministara Bosne i 
Hercegovine; 

b) Članovi Stalne delegacije Bosne i Hercegovine u 
okviru Odbora za stabilizaciju i pridruživanje su stalni 
članovi Komisije navedeni u članu 7. stav (1) ove 
odluke, predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg 
u stalnim delegacijama u ime Bosne i Hercegovine u 
tijelima navedenim u stavu (1) tač. c) i d) ovog člana, 
te druga imenovana lica koja utvrđuje Vijeće 
ministara Bosne i Hercegovine posebnom odlukom. 
Predsjedavajući delegacije u ime Bosne i Hercegovine 
u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje bit će utvrđen 
u skladu sa stavom (2) ovog člana, a na osnovu 
usaglašenog prijedloga članova Odbora. 

c) Članovi stalnih delegacija Bosne i Hercegovine u 
okviru pododbora za stabilizaciju i pridruživanje i 
drugih tijela koja se uspostavljaju u skladu sa 
Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju su 
predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućih radnih 
grupa koje se bave pitanjima obuhvaćenim radom 
sektorski koncipiranih pododbora, odnosno drugih 
tijela uspostavljenih na osnovu Sporazuma o 
stabilizaciji i pridruživanju. 

(4) Sva tehnička pitanja vezana za način rada predstavnika 
Bosne i Hercegovine u zajedničkim tijelima Bosne i 
Hercegovine i Evropske unije iz člana 11. stav (1) ove 
odluke regulirana su zajedničkim poslovnicima o radu 
zajedničkih tijela između Bosne i Hercegovine i Evropske 
unije. 

(5) Članovi stalnih delegacija Bosne i Hercegovine u 
zajedničkim tijelima Bosne i Hercegovine i Evropske unije 
iz člana 11. stav (1) ove odluke dužni su na sastancima 
zajedničkih tijela zastupati i prezentirati isključivo stavove i 
pozicije definirane u okviru tijela sistema koordinacije 
procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini. 

POGLAVLJE VII. OSTVARIVANJE KOMUNIKACIJE U 
OBLASTI EVROPSKIH INTEGRACIJA 

Član 12. 
(Komunikacija sa institucijama Evropske unije) 

(1) Direkcija za evropske integracije djeluje kao stručno i 
tehničko - operativno tijelo koje ostvaruje komunikaciju s 
Evropskom komisijom i Delegacijom Evropske unije u 
Bosni i Hercegovini za potrebe procesa evropskih 
integracija. U realizaciji ove komunikacije Direkcija za 
 
 
 

evropske integracije blisko sarađuje i blagovremeno 
informira koordinirajuće institucije na nivou entiteta, 
kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. 

(2) U komunikaciji s Evropskom komisijom i drugim 
institucijama Evropske unije, te Delegacijom Evropske 
unije u Bosni i Hercegovini, isključivo sadržaj koji je 
prethodno usaglašen u okviru sistema koordinacije procesa 
evropskih integracija u Bosni i Hercegovini može biti 
predstavljen kao jedinstven stav u ime Bosne i 
Hercegovine. 

Član 13. 
(Komunikacija između institucija Bosne i Hercegovine, entiteta, 

kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u procesu 
evropskih integracija) 

(1) Komunikacija između institucija Bosne i Hercegovine, 
entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u 
oblasti evropskih integracija ostvarivat će se isključivo na 
način definiran ovom odlukom, uz potpuno uvažavanje 
principa i rješenja koja su u njoj sadržana. 

(2) Predstavnici institucija Bosne i Hercegovine, entiteta, 
kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u tijelima 
sistema koordinacije u oblasti evropskih integracija u Bosni 
i Hercegovini, te, posebno, koordinirajuće institucije u 
oblasti evropskih integracija na nivou Bosne i Hercegovine, 
entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, 
obavezni su da ostvaruju intenzivnu i transparentom 
komunikaciju i saradnju s ciljem olakšavanja 
blagovremenog i efikasnog ispunjavanja obaveza Bosne i 
Hercegovine u procesu pridruživanja, odnosno pristupanja 
Evropskoj uniji. 

(3) Komunikacija između institucija Bosne i Hercegovine, 
entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine 
provodit će se u skladu s rješenjima iz ove odluke, te 
uvažavajući modalitete i principe horizontalne koordinacije 
u okviru svakog nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, a koji, u 
skladu s članom 2. stav (3) ove odluke, nisu predmet njenog 
reguliranja. 

POGLAVLJE VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Član 14. 
(Stavljanje propisa van snage) 

Stupanjem na snagu ove odluke stavlja se van snage Odluka 
o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i 
Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 8/16) 

Član 15. 
(Stupanje na snagu) 

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

VM broj 197/16 
23. augusta 2016. godine 

Sarajevo

Predsjedavajući 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, s. r.
 

 
Na temelju članka 17., a u svezi s člankom 23. 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 člankom 
18. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima uprave Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 5/03, 42/03, 26/04, 
42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12, 6/13 i 19/16), 
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 69. sjednici održanoj 
23.8.2016. godine, donijelo je 
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ODLUKU 
O SUSTAVU KOORDINACIJE PROCESA EUROPSKIH 

INTEGRACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI 

POGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
(Predmet) 

Odlukom o sustavu koordinacije procesa europskih 
integracija u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Odluka) 
utvrđuju se institucionalni i operativni sustav i način ostvarivanja 
koordinacije institucija u Bosni i Hercegovini na provođenju 
aktivnosti vezanih uz proces integriranja Bosne i Hercegovine u 
Europsku uniju, zajednička tijela unutar sustava koordinacije, 
njihov sastav, nadležnosti i međusobni odnosi. 

Članak 2. 
(Koordinacija procesa europskih integracija) 

(1) Koordinacija procesa europskih integracija podrazumijeva 
aktivnosti koje se provode u cilju osiguranja što višeg 
stupnja usklađenosti i koherentnosti u radu institucija na 
svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini vezanih uz 
ispunjavanje ugovornih obveza iz Sporazuma o stabilizaciji 
i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih 
država članica i Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik 
BiH - Međunarodni ugovori", broj 10/08, u daljnjem tekstu 
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju), kao i drugih 
obveza iz procesa europskih integracija. Sustavom 
koordinacije uređuje se i način ostvarivanja komunikacije 
između institucija u Bosni i Hercegovini, u cilju osiguranja 
i iznošenja usuglašenog stajališta uime Bosne i 
Hercegovine u komunikaciji s institucijama Europske unije. 

(2) Koordinacija procesa europskih integracija u Bosni i 
Hercegovini temelji se na načelima poštivanja postojeće 
unutarnje pravne i političke strukture u Bosni i Hercegovini 
i zaštite ustavima utvrđenih nadležnosti svih razina vlasti i 
njihovih institucija u pojedinim područjima obuhvaćenim 
procesom europskih integracija, osiguranja vidljivosti te 
odgovornosti svih razina vlasti za pravovremeno i 
djelotvorno ispunjavanje obveza iz procesa europskih 
integracija iz njihove nadležnosti. 

(3) Koordinacija procesa europskih integracija u Bosni i 
Hercegovini ostvaruje se na horizontalnoj (koordinacija 
unutar jedne ustrojstvene razine vlasti) i okomitoj razini 
(koordinacija između različitih ustrojstvenih razina vlasti). 
U skladu sa stavkom (2) ovoga članka, svaka razina vlasti 
samostalno uređuje strukturu i način ostvarivanja 
horizontalne koordinacije, sukladno svojem ustavnom 
poretku i upravno-pravnim specifičnostima, kapacitetima i 
potrebama, te oni nisu predmetom ove Odluke. 

(4) U cilju djelotvorne provedbe okomite koordinacije procesa 
europskih integracija u Bosni i Hercegovini, uspostavljaju 
se sljedeća zajednička tijela: 
a) Kolegij za europske integracije 
b) ministarske konferencije 
c) Povjerenstvo za europske integracije 
d) radne skupine za europske integracije. 

(5) U cilju nadzora nad provedbom Sporazuma o stabilizaciji i 
pridruživanju i osiguranja funkcionalne povezanosti između 
tijela unutarnjeg sustava koordinacije procesa europskih 
integracija u Bosni i Hercegovini te djelovanja i zastupanja 
usuglašenog "jednog glasa" uime Bosne i Hercegovine, u 
sastavu zajedničkih tijela između Bosne i Hercegovine i 
Europske unije uime Bosne i Hercegovine djeluju: 
a) Stalna delegacija Bosne i Hercegovine u okviru 

Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje; 
b) Stalna delegacija Bosne i Hercegovine u okviru 

Odborā za stabilizaciju i pridruživanje; 

c) Stalna delegacija Bosne i Hercegovine u okviru 
pododbora za stabilizaciju i pridruživanje; 

d) stalne delegacije Bosne i Hercegovine u okviru drugih 
zajedničkih tijela između Bosne i Hercegovine i 
Europske unije koja se uspostavljaju u skladu s 
Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. 

Članak 3. 
(Način odlučivanja) 

(1) Način odlučivanja u svim tijelima koja se uspostavljaju u 
skladu s člankom 2. stavkom (4) ove odluke je konsenzus. 
Institucije na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini 
obvezne su osigurati sudjelovanje svojih predstavnika na 
sjednicama tijela koja se uspostavljaju u skladu s člankom 
2. stavkom (4) ove Odluke, pod uvjetom da se pozivi za 
sjednice obvezno dostavljaju svim članovima tijela 
najkasnije pet radnih dana prije dana održavanja sjednice. 

(2) Kvorum za održavanje sastanaka i usvajanje odluka u 
tijelima iz članka 2. stavka (4) ove Odluke obvezno čine 
ovlašteni: a) predstavnik Vijeća ministara Bosne i 
Hercegovine, b) predstavnik Vlade Republike Srpske, c) 
predstavnik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, d) 
predstavnici svih 10 vlada kantona, e) predstavnik Vlade 
Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, a u skladu s ustavnim 
nadležnostima za materiju koja se razmatra na sjednici, 
odnosno koja je predmetom odluke. 

(3) Sve odluke usvojene u različitim tijelima u sustavu 
koordinacije mogu biti preispitane pred višim tijelom u 
sustavu koordinacije u roku od 10 dana od njihovog 
donošenja, a od strane ovlaštenih predstavnika Vijeća 
ministara Bosne i Hercegovine, predstavnika Vlade 
Federacije Bosne i Hercegovine, predstavnika Vlade 
Republike Srpske, predstavnika svih 10 vlada kantona i 
predstavnika Vlade Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, a 
u skladu s ustavnim nadležnostima za materiju koja se 
razmatra na sjednici, odnosno koja se preispituje. 

(4) U slučajevima kada neko tijelo u sustavu koordinacije ne 
usuglasi stajalište o određenom pitanju, isto će biti upućeno 
višoj razini u sustavu koordinacije, zaključno s Kolegijem 
za europske integracije, koji se sastaje i djeluje u skladu s 
člankom 4. ove Odluke. 

POGLAVLJE II. KOLEGIJ ZA EUROPSKE 
INTEGRACIJE 

Članak 4. 
(Kolegij za europske integracije) 

(1) Kolegij za europske integracije je najviše političko tijelo u 
sustavu koordinacije procesa europskih integracija u Bosni i 
Hercegovini, koje osigurava usuglašenost stajališta o 
ključnim, strateškim i političkim pitanjima u području 
europskih integracija te, u krajnjoj instanciji, otklanja 
evenutalne zastoje u ispunjavanju obveza iz procesa 
integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. 

(2) Kolegij za europske integracije uspostavlja se na 
konstituirajućoj sjednici koju saziva predsjedatelj Kolegija 
za europske integracije u dogovoru sa zamjenicima 
predsjedatelja Kolegijuma za europske integracije, 
najkasnije u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu ove 
Odluke. 

(3) Članovi Kolegija za europske integracije su: 
a) predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 
b) zamjenici predsjedatelja Vijeća ministara Bosne i 

Hercegovine 
c) predsjednik Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
d) dva člana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 
e) predsjednik Vlade Republike Srpske 
f) dva člana Vlade Republike Srpske 
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g) gradonačelnik Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine 
h) predsjednici vladā kantona. 

(4) Predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, 
predsjednici vlada entiteta i kantona i gradonačelnik Brčko 
Distrikta Bosne i Hercegovine, u slučaju spriječenosti, 
mogu ovlastiti člana Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 
odnosno člana vladā entiteta, kantona i Brčko Distrikta 
Bosne i Hercegovine da u punom kapacitetu sa punim 
pravima i obvezama sudjeluje na sastanku Kolegija, izuzev 
prava predsjedanja. U slučaju zastupanja, predsjedatelj 
Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, predsjednici vladā 
entiteta i kantona i gradonačelnik Brčko Distrikta Bosne i 
Hercegovine dužni su o tome izvijestiti sve članove 
Kolegija za europske integracije u pisanom obliku 
najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice Kolegija za 
europske integracije. 

(5) U skladu s iskazanom potrebom i ovisno o pitanjima koja 
su predmetom razmatranja Kolegija, njegovoj sjednici, na 
usuglašen poziv predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja 
Kolegija, mogu biti nazočni i drugi resorno nadležni 
ministri odnosno rukovoditelji institucija sa svih razina 
vlasti u Bosni i Hercegovini u svojstvu izvjestitelja po 
tematskim područjima odnosno točkama dnevnoga reda i u 
skladu s ustavnim nadležnostima za područje koja se 
razmatra. Pozvani izvjestitelji iz Vijeća ministara Bosne i 
Hercegovine, vladā entiteta, kantona i Brčko Distrikta 
Bosne i Hercegovine nemaju pravo glasa u Kolegiju. 

(6) Funkciju predsjedatelja Kolegija za europske integracije 
obnaša predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, 
a funkciju njegovih zamjenika predsjednici vladā entiteta. 
Predsjedatelj Kolegija zakazuje sastanke uz prethodnu 
suglasnost njegovih zamjenika. 

(7) Sjednice Kolegija za europske integracije saziva 
predsjedatelj Kolegija na vlastitu ili inicijativu bilo kojeg 
drugog člana Kolegija. U slučaju spriječenosti 
predsjedatelja, sjednicom Kolegija predsjedaju njegovi 
zamjenici. Sjednice Kolegija za europske integracije 
održavaju se najmanje dva puta godišnje, a po potrebi i 
češće. Poziv za sjednicu Kolegija obvezno se dostavlja 
svim članovima Kolegija najkasnije pet radnih dana prije 
dana održavanja sjednice. 

(8) Članovi Kolegija obvezni su izložiti usuglašeno stajalište 
uime razine vlasti koju predstavljaju. 

(9) Kolegij će osnovati Savjetodavno tijelo, koje će činiti 
savjetnici za europske integracije čija je uloga pružati 
političko-stručnu podršku radu Kolegija i ministarskim 
konferencijama, osiguravati komunikaciju između političke 
i tehničke razine u sustavu koordinacije, te pripremati 
prijedloge mogućih rješenja za otklanjanje zastoja koji 
eventualno nastanu u ispunjavanju obveza Bosne i 
Hercegovine u području europskih integracija. Svaki član 
Kolegija imenovat će po jednoga predstavnika u 
Savjetodavno tijelo. Način rada i sastav Savjetodavnog 
tijela bit će uređeni poslovnikom o radu Kolegija. 

(10) Funkciju tajništva odnosno tajnika Kolegija obavlja 
Direkcija za europske integracije. 

(11) Kolegij za europske integracije donosi poslovnik o radu 
kojim se uređuju sva tehnička pitanja vezana uz način 
njegova rada. Nacrt poslovnika o radu Kolegija za europske 
integracije izrađuje Direkcija za europske integracije i 
dostavlja ga svim članovima Kolegija najkasnije u roku od 
15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

POGLAVLJE III. MINISTARSKE KONFERENCIJE 

Članak 5. 
(Ministarske konferencije) 

(1) Ministarske konferencije su tijela u sustavu koordinacije 
procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini čijim 
se djelovanjem osigurava sveobuhvatan i ujednačen pristup 
nadležnih institucija sa svih razina vlasti u pojedinim 
sektorskim područjima obuhvaćenim procesom europskih 
integracija. 

(2) Ministarske konferencije čine resorno nadležni ministri iz 
Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, vlada entiteta, vlada 
kantona i predstavnika Vlade Brčko Distrikta Bosne i 
Hercegovine, u skladu s njihovim ustavnim nadležnostima 
za materiju koja se razmatra ili za područje za koje je 
osnovana ministarska konferencija. 

(3) Ministarske konferencije doprinose prevladavanju 
eventualnih zastoja u ispunjavanju obveza Bosne i 
Hercegovine u procesu europskih integracija i procesu 
programiranja pomoći Europske unije, a koji nisu mogli biti 
riješeni unutar tehničkih i operativnih tijela u sustavu 
koordinacije. U cilju ispunjavanja obveza koje proizlaze iz 
Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ministarske 
konferencije utvrđuju zajedničke smjernice i platforme za 
djelovanje operativnih i tehničkih tijela u sustavu 
koordinacije u pojedinačnim sektorskim područjima 
obuhvaćenim procesom pristupanja Europskoj uniji. 

(4) Kolegij za europske integracije na svojoj prvoj sjednici 
pokreće inicijativu za uspostavu sektorski koncipiranih 
ministarskih konferencija u skladu s poglavljima pravne 
stečevine Europske unije i u skladu s ustavnim 
nadležnostima pojedinih razina vlasti za područje za koje se 
uspostavlja ministarska konferencija. Najkasnije u roku od 
20 dana od pokretanja inicijative za uspostavu ministarske 
konferencije, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, vlade 
entiteta, Vlada Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine i vlade 
kantona dužne su usvojiti jednoobrazni naputak kojim se 
uređuje predmet djelovanja ministarske konferencije, kao i 
međusobni odnosi, prava i obveze unutar ministarske 
konferencije koja se uspostavlja. 

(5) Jednoobrazni naputak kojim se utvrđuje uspostava 
ministarske konferencije u pojedinim sektorskim 
područjima i uređuju pitanja iz stavka (4) ovoga članka 
izrađuje Direkcija za europske integracije najkasnije u roku 
od 10 radnih dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, te 
ga dostavlja Kolegiju za europske integracije na prethodno 
odobravanje, a potom prosljeđuje Vijeću ministara Bosne i 
Hercegovine i vladama entiteta, kantona i Brčko Distrikta 
Bosne i Hercegovine iz stavka (4) ovoga članka na konačno 
usvajanje. 

(6) Predsjedatelja ministarske konferencije i njegova dva 
zamjenika biraju njezini članovi u skladu s odredbama 
članka 3. ove Odluke na prvoj sjednici ministarske 
konferencije. 

(7) Sjednice ministarskih konferencija održavaju se po potrebi, 
u skladu s dinamikom rada tehničkih i operativnih tijela u 
sustavu koordinacije procesa europskih integracija u Bosni i 
Hercegovini. Sjednicu ministarske konferencije, na vlastitu 
ili inicijativu bilo kojeg njezinog člana, saziva njezin 
predsjedatelj. U slučaju odsutnosti predsjedatelja, sjednicu 
mogu sazvati i sjednicom supredsjedati zamjenici 
predsjedatelja. Poziv za sjednicu ministarske konferencije 
obvezno se dostavlja svim članovima ministarske 
konferencije najkasnije pet radnih dana prije dana njezinog 
održavanja. 
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(8) U slučaju spriječenosti, član ministarske konferencije 
ovlastit će svojeg zastupnika koji će, u punom kapacitetu, 
sudjelovati u radu ministarske konferencije. Član 
ministarske konferencije dužan je o ovakvim slučajevima 
pisanim putem upoznati predsjedatelja i zamjenika 
predsjedatelja ministarske konferencije najkasnije dva dana 
prije održavanja sjednice ministarske konferencije. 
Ovlašteni zastupnik člana ministarske konferencije nema 
pravo predsjedanja ministarskom konferencijom. 

(9) U slučaju da ministarska konferencija ne može zauzeti 
stajalište o određenom pitanju, predsjedatelj konferencije 
dato pitanje proslijeđuje Kolegiju za europske integracije da 
usuglasi njegovo rješenje. Upućeni zahtjev sadržava 
obrazloženje spornog pitanja i prijedloge mogućih modela 
za njegovo rješavanje razmatrane na sjednici ministarske 
konferencije. 

(10) Funkciju tajnika ministarske konferencije obavlja 
imenovana osoba iz institucije predsjedatelja, u suradnji s 
Direkcijom za europske integracije. 

(11) Sva ostala tehnička pitanja vezana uz način rada 
ministarskih konferencija bit će uređena jedinstvenim 
poslovnikom o radu koji, uz prethodno odobrenje Kolegija 
za europske integracije, usvaja svaka pojedinačna 
ministarska konferencija na svojoj konstituirajućoj sjednici. 
Direkcija za europske integracije dužna je dostaviti nacrt 
jedinstvenog poslovnika o radu ministarskih konferencija 
Kolegiju za europske integracije najkasnije u roku od 30 
dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

POGLAVLJE IV. POVJERENSTVO ZA EUROPSKE 
INTEGRACIJE 

Članak 6. 
(Povjerenstvo za europske integracije) 

(1) Povjerenstvo za europske integracije (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo) jest tijelo zaduženo za opću, tehničku, 
operativnu i metodološku koordinaciju u cilju osiguranja što 
višeg stupnja sveobuhvatnosti u radu nadležnih institucija 
na svim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini u području 
europskih integracija. 

(2) U ostvarivanju svoga djelokruga, Povjerenstvo posebno: 
a) prati ispunjavanje obveza iz Sporazuma o stabilizaciji 

i pridruživanju, kao i drugih obveza iz procesa 
europskih integracija; 

b) ostvaruje suradnju s članovima Stalne delegacije 
Bosne i Hercegovine u okviru Odbora za stabilizaciju 
i pridruživanje u smislu pripreme i sudjelovanja 
članova Stalne delegacije na sastancima Odbora, te 
osiguranja jedinstvenih stajališta što su ih obvezni 
zastupati članovi Stalne delegacije Bosne i 
Hercegovine na sastancima Odbora; 

c) na općoj razini, koordinira i usmjerava rad radnih 
skupina za europske integracije; 

d) raspravlja o svim otvorenim pitanjima i utvrđuje 
smjernice za rad u procesu europskih integracija na 
operativno-tehničkoj i metodološkoj razini; 

e) ostvaruje blisku suradnju s ministarskim 
konferencijama u svim otvorenim pitanjima u procesu 
europskih integracija. 

Članak 7. 
(Sastav Povjerenstva) 

(1) Stalni članovi Povjerenstva su: 
a) ravnatelj Direkcije za europske integracije; 
b) po jedan predstavnik vladā entiteta koji je, uime vlade 

entiteta, zadužen za poslove koordinacije procesa 
europskih integracija; 

c) po jedan predstavnik vladā kantona koji je, uime vlada 
kantona, zadužen za poslove koordinacije procesa 
europskih integracija; 

d) jedan predstavnik Vlade Brčko Distrikta Bosne i 
Hercegovine koji je, uime Vlade Brčko Distrikta 
Bosne i Hercegovine, zadužen za poslove 
koordinacije procesa europskih integracija; 

e) imenovana osoba uime Direkcije za europske 
integracije, u svojstvu tajnika Povjerenstva. 

(2) Dopunski članovi Povjerenstva su: 
a) predsjedatelji radnih skupina za europske integracije; 
b) po jedna imenovana osoba uime institucija s razine 

Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brčko 
Distrikta Bosne i Hercegovine koje su zadužene za 
davanje mišljenja, odnosno ocjenu usklađenosti akata 
s pravnom stečevinom Europske unije; 

c) po jedan član Koordinacijskog odbora IPA s razine 
Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Brčko 
Distrikta Bosne i Hercegovine; 

d) predstavnici drugih institucija sa svih razina vlasti u 
Bosni i Hercegovini, u skladu s pitanjima koja su 
predmetom razmatranja Povjerenstva; 

e) predstavnici nevladinog sektora i akademske 
zajednice, u skladu s pitanjima koja su predmetom 
razmatranja Povjerenstva. 

(3) Dopunski članovi sudjeluju u radu Povjerenstva po pozivu 
predsjedatelja, a temeljem prethodno osigurane suglasnosti 
svih njegovih stalnih članova. 

(4) Sve nadležne razine vlasti u Bosni i Hercegovini dostavit će 
Direkciji za europske integracije najkasnije u roku od 10 
dana od dana stupanja na snagu ove Odluke imenovanja 
svojih predstavnika u Povjerenstvo za europske integracije. 

(5) Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donosi odluku o 
uspostavi Povjerenstva za europske integracije, na prijedlog 
Direkcije za europske integracije, a nakon dostave 
imenovanja predstavnika svih razina vlasti u Bosni i 
Hercegovini, u skladu sa stavkom (4) ovoga članka, 
najkasnije u roku od 20 dana od dana stupanja na snagu ove 
Odluke. 

(6) Stručnu i tehničku podršku radu Povjerenstva pruža 
Direkcija za europske integracije. 

Članak 8. 
(Način rada Povjerenstva) 

(1) Sastanke Povjerenstva saziva predsjedatelj na vlastitu ili 
inicijativu bilo kojeg njegovog stalnog člana. 

(2) Povjerenstvo se sastaje po potrebi, a najmanje jednom u dva 
mjeseca. 

(3) Funkciju predsjedatelja Povjerenstva za europske integra-
cije obnaša ravnatelj Direkcije za europske integracije, a 
funkciju njegovih zamjenika predstavnici vladā entiteta koji 
su zaduženi za poslove koordinacije procesa europskih 
integracija. U slučaju spriječenosti predsjedatelja, sjed-
nicom Povjerenstva predsjedaju njegovi zamjenici. Poziv za 
sjednice obvezno se dostavlja svim stalnim članovima 
Povjerenstva najkasnije pet radnih dana prije dana njezinog 
održavanja. 

(4) Funkciju tajnika vrši imenovana osoba iz Direkcije za 
europske integracije. 

(5) U slučaju spriječenosti, stalni član Povjerenstva može 
imenovati zamjenika, koji će u punom kapacitetu, izuzev 
prava predsjedanja, sudjelovati na sastanku Povjerenstva. 
Stalni član dužan je o tome pisanim putem obavijestiti 
predsjedatelja i zamjenike predsjedatelja Povjerenstva 
najkasnije dva dana prije održavanja njegovog sastanka. 
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(6) Povjerenstvo usvaja poslovnik o radu kojim se uređuju sva 
tehnička pitanja vezana uz njegov rad. Direkcija za 
europske integracije dostavlja Povjerenstvu nacrt njegovog 
poslovnika o radu najkasnije 30 dana od dana stupanja na 
snagu ove Odluke. 

POGLAVLJE V. RADNE SKUPINE ZA EUROPSKE 
INTEGRACIJE 

Članak 9. 
(Radne skupine za europske integracije) 

(1) Radne skupine za europske integracije (u daljnjem tekstu: 
radne skupine) jesu operativna tijela u sustavu koordinacije 
koja djeluju u skladu sa smjernicama što ih odredi 
Povjerenstvo. 

(2) Radne skupine uspostavljaju se u skladu s pravnom 
stečevinom Europske unije te u skladu s tematskim 
poglavljima i člancima Sporazuma o stabilizaciji i 
pridruživanju. 

(3) Radne skupine čine predstavnici nadležnih institucija sa 
svih razina vlasti u Bosni i Hercegovini, u skladu s 
njihovim ustavnim nadležnostima za područja za koja se 
uspostavljaju radne skupine. 

(4) Inicijalnu identifikaciju nadležnih institucija sa svih razina 
vlasti u Bosni i Hercegovini čiji će predstavnici sudjelovati 
u radu radnih skupina sačinjava Povjerenstvo za europske 
integracije, te istu proslijeđuje nadležnim razinama vlasti u 
Bosni i Hercegovini s ciljem potvrđivanja te identifikacije. 

(5) Imenovanje svojih članova radnih skupina obavljaju 
identificirane nadležne institucije sa svih razina vlasti u 
Bosni i Hercegovini, te isto proslijeđuju Povjerenstvu za 
europske integracije na konačno objedinjavanje popisa 
imenovanih predstavnika u radnim skupinama. 

(6) Nakon što zaprimi imenovanja iz stavka (5) ovoga članka, 
Direkcija za europske integracije dostavlja prijedlog Vijeću 
ministara Bosne i Hercegovine, koje donosi odluku o 
uspostavi radnih skupina najkasnije u roku 40 dana od dana 
stupanja na snagu ove Odluke. 

(7) Ovisno o potrebama rada radne skupine, predsjedatelj radne 
skupine, uz suglasnost njegovih zamjenika, može pozvati 
predstavnike drugih institucija sa svih razina vlasti u Bosni i 
Hercegovini, nevladinih organizacija, znanstvene i stručne 
djelatnike i sve druge koje nisu članovi radne skupine da 
sudjeluju u njezinom radu. 

(8) Radne skupine zadužene su za: 
a) tehničko finaliziranje pisanog materijala koji 

institucije u Bosni i Hercegovini izrađuju za potrebe 
informiranja Europske komisije i drugih institucija 
Europske unije, te tehničku finalizaciju drugih 
materijala koji proizlaze iz obveza prema Sporazumu 
o stabilizaciji i pridruživanju i u procesu europskih 
integracija; 

b) participaciju u procesu programiranja sredstava 
pomoći Europske unije, prvenstveno u smislu 
utvrđivanja potreba za osiguranjem financijske i 
tehničke podrške Europske unije institucijama u Bosni 
i Hercegovini u ispunjavanju njihovih obveza u 
sklopu europskog integracijskog procesa; 

c) prepoznavanje potrebe za prevođenjem pravne 
stečevine Europske unije, u suradnji s institucijama na 
svim razinama vlasti koje se bave prevođenjem u 
području europskih integracija; 

d) utvrđivanje potrebe za organiziranjem obuka i 
edukacija iz pojedinačnih područja ili pitanja pravne 
stečevine Europske unije, u suradnji s institucijama na 
svim razinama vlasti zaduženim za poslove 
organiziranja i koordiniranja obuka i edukacija; 

e) razmjenu pozitivnih iskustava i dobre prakse između 
resorno nadležnih institucija na svim razinama vlasti u 
cilju učinkovitog ispunjavanja obveza iz procesa 
europskih integracija; 

f) u sklopu pretpristupnih pregovora, radne skupine, uz 
njihovo kadrovsko jačanje, obnašaće funkciju 
pregovaračkih timova uime Bosne i Hercegovine po 
pojedinačnim područjima pravne stečevine Europske 
unije; 

g) radne skupine svojim djelovanjem ni na koji način ne 
mogu nadomjestiti nadležne institucije sa svih razina 
vlasti u ispunjavanju obveza Bosne i Hercegovine u 
procesu europskih integracija. 

Članak 10. 
(Ustrojstvo i način rada radnih skupina) 

(1) Listu kandidata predsjedatelja radnih skupina na razini 
pomoćnika ministra ili rukovoditelja odnosno zamjenika 
rukovoditelja institucije, kao i njegova dva zamjenika 
sačinjava Povjerenstvo za europske integracije, vodeći 
računa o ustavnim nadležnostima pojedinih institucija sa 
svih razina vlasti iz područja i pitanja kojima se bave 
pojedine radne skupine, te vidljivosti i odgovornosti svih 
razina vlasti u procesu europskih integracija. Direkcija za 
europske integracije, listu koju potvrdi Povjerenstvo za 
europske integracije, dostavlja Vijeću ministara Bosne i 
Hercegovine u obliku prijedloga na usvajanje. Rok za 
imenovanje predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja radnih 
skupina je 40 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke. 

(2) Sastanke radnih skupina, na vlastitu ili inicijativu bilo koja 
njezina tri člana, saziva predsjedatelj. U slučaju 
spriječenosti predsjedatelja, sastanak radne skupine sazivaju 
i njima predsjedaju njegovi zamjenici. Poziv za sastanak 
obvezno se dostavlja svim članovima radne skupine 
najkasnije pet radnih dana prije dana njegovog održavanja. 

(3) Funkciju tajnika radnih skupina obavlja imenovana osoba iz 
institucije predsjedatelja, u suradnji s Direkcijom za 
europske integracije. 

(4) U slučaju da radna skupina ne može postići konsenzus o 
određenom pitanju, predsjedatelj radne skupine ili njegovi 
zamjenici upućuju Povjerenstvu zahtjev za usuglašavanje 
rješenja spornog pitanja. Upućeni zahtjev sadržava 
obrazloženje spora i prijedloge mogućih modela za njegovo 
rješavanje koji su razmatrani na sastanku radne skupine. 

(5) Povjerenstvo usvaja jedinstveni poslovnik o radu kojim se 
uređuju sva tehnička pitanja vezana uz rad radnih skupina. 
Direkcija za europske integracije dostavlja Povjerenstvu 
nacrt jedinstvenog poslovnika o radu najkasnije 40 dana od 
dana stupanja na snagu ove Odluke. 

POGLAVLJE VI. STALNE DELEGACIJE BOSNE I 
HERCEGOVINE U ZAJEDNIČKIM TIJELIMA BOSNE I 
HERCEGOVINE I EUROPSKE UNIJE ZA 
NADGLEDANJE PRIMJENE SPORAZUMA O 
STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANJU 

Članak 11. 
(Stalne delegacije Bosne i Hercegovine) 

(1) U skladu s rješenjima iz Sporazuma o stabilizaciji i 
pridruživanju, u zajedničkim tijelima između Bosne i 
Hercegovine i Europske unije djeluju: 
a) Stalna delegacija Bosne i Hercegovine u okviru 

Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje; 
b) Stalna delegacija Bosne i Hercegovine u okviru 

Odbora za stabilizaciju i pridruživanje; 
c) stalne delegacije Bosne i Hercegovine u okviru 

pododborā za stabilizaciju i pridruživanje; 
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d) stalne delegacije Bosne i Hercegovine u okviru drugih 
zajedničkih tijela između Bosne i Hercegovine i 
Europske unije koja se uspostavljaju sukladno 
Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. 

(2) Članove stalnih delegacija Bosne i Hercegovine u 
zajedničkim tijelima Bosne i Hercegovine i Europske unije 
iz stavka (1) ovoga članka zasebnom odlukom utvrđuje 
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine najkasnije u roku od 
40 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke, u skladu s 
odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, te 
vodeći računa o ustavnim nadležnostima pojedinih razina 
vlasti u Bosni i Hercegovini u područjima koje su 
predmetom razmatranja zajedničkih tijela, kao i o potrebi 
osiguranja odgovarajuće funkcionalne povezanosti između 
tijela unutarnjeg sustava koordinacije procesa europskih 
integracija u Bosni i Hercegovini, s jedne, te djelovanja i 
zastupanja usuglašenog "jednog glasa" uime Bosne i 
Hercegovine u zajedničkim tijelima Bosne i Hercegovine i 
Europske unije, s druge strane. 

(3) U skladu s rješenjima stavka (2) ovoga članka: 
a) članovi Stalne delegacije Bosne i Hercegovine u 

okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje su 
imenovani članovi Vijeća ministara Bosne i 
Hercegovine; 

b) članovi Stalne delegacije Bosne i Hercegovine u 
okviru Odbora za stabilizaciju i pridruživanje su stalni 
članovi Povjerenstva iz članka 7. stavka (1) ove 
Odluke, predsjedatelji i zamjenici predsjedatelja u 
stalnim delegacijama Bosne i Hercegovine u tijelima 
iz stavka (1) toč. c) i d) ovoga članka, te druge 
imenovane osobe koje zasebnom odlukom utvrđuje 
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Predsjedatelj 
delegacije uime Bosne i Hercegovine u Odboru za 
stabilizaciju i pridruživanje bit će utvrđen u skladu sa 
stavkom (2) ovoga članka, a na temelju usuglašenog 
prijedloga članova Odbora; 

c) članovi stalnih delegacija Bosne i Hercegovine u 
okviru pododborā za stabilizaciju i pridruživanje i 
drugih tijela koja se uspostavljaju sukladno Spora-
zumu o stabilizaciji i pridruživanju su predsjedatelj i 
zamjenici predsjedatelja radnih skupina koje se bave 
pitanjima obuhvaćenim radom sektorski koncipiranih 
pododbora, odnosno drugih tijela uspostavljenih na 
temelju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. 

(4) Sva tehnička pitanja vezana uz način rada predstavnika 
Bosne i Hercegovine u zajedničkim tijelima Bosne i 
Hercegovine i Europske unije iz članka 11. stavka (1) ove 
Odluke uređena su zajedničkim poslovnicima o radu 
zajedničkih tijela između Bosne i Hercegovine i Europske 
unije. 

(5) Članovi stalnih delegacija Bosne i Hercegovine u 
zajedničkim tijelima Bosne i Hercegovine i Europske unije 
iz članka 11. stavka (1) ove Odluke dužni su na sastancima 
zajedničkih tijela zastupati i iznositi isključivo stajališta i 
pozicije utvrđene unutar tijela iz sustava koordinacije 
procesa europskih integracija u Bosni i Hercegovini. 

POGLAVLJE VII. OSTVARIVANJE KOMUNIKACIJE U 
PODRUČJU EUROPSKIH INTEGRACIJA 

Članak 12. 
(Komunikacija s institucijama Europske unije) 

(1) Direkcija za europske integracije djeluje kao stručno i 
tehničko-operativno tijelo koje ostvaruje komunikaciju s 
Europskom komisijom i Delegacijom Europske unije u 
 
 

Bosni i Hercegovini za potrebe procesa europskih 
integracija. U ostvarivanju ove komunikacije Direkcija za 
europske integracije ostvaruje blisku suradnju i 
pravovremeno obavještava koordinirajuće institucije na 
razinama entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i 
Hercegovine. 

(2) U komunikaciji s Europskom komisijom i drugim 
institucijama Europske unije te Delegacijom Europske unije 
u Bosni i Hercegovini kao jedinstveno stajalište uime Bosne 
i Hercegovine može biti predstavljen isključivo sadržaj koji 
je prethodno usuglašen unutar sustava koordinacije procesa 
europskih integracija u Bosni i Hercegovini. 

Članak 13. 
(Komunikacija između institucija Bosne i Hercegovine, entiteta, 

kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u procesu 
europskih integracija) 

(1) Komunikacija između institucija Bosne i Hercegovine, 
entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u 
području europskih integracija ostvarivat će se isključivo na 
način određen ovom Odlukom, uz puno uvažavanje u njoj 
sadržanih načela i rješenja. 

(2) Predstavnici institucija Bosne i Hercegovine, entiteta, 
kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine u tijelima 
sustava koordinacije u području europskih integracija u 
Bosni i Hercegovini te, posebno, koordinirajuće institucije u 
području europskih integracija na razini Bosne i 
Hercegovine, entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i 
Hercegovine obavezni su ostvarivati intenzivnu i 
transparentnu komunikaciju i suradnju u cilju olakšavanja 
pravovremenog i učinkovitog ispunjavanja obveza Bosne i 
Hercegovine u procesu pridruživanja, odnosno pristupanja 
Europskoj uniji. 

(3) Komunikacija između institucija Bosne i Hercegovine, 
entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine 
provodit će se u skladu s rješenjima iz ove Odluke te uz 
uvažavanje modaliteta i načela horizontalne koordinacije 
unutar svake razine vlasti u Bosni i Hercegovini, a koji, u 
skladu s člankom 2. stavak (3) ove Odluke, nisu predmetom 
njezinog uređivanja. 

POGLAVLJE VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 14. 
(Stavljanje propisa izvan snage) 

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage 
Odluka o sustavu koordinacije procesa europskih integracija u 
Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 8/16). 

Članak 15. 
(Stupanje na snagu) 

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

VM broj 197/16 
23. kolovoza 2016. godine 

Sarajevo

Predsjedatelj 
Vijeća ministara BiH 

Dr. Denis Zvizdić, v. r.
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На основу члана 22. став (1) и став (3) тачка а) Закона о 

конкуренцији ("Службени гласник БиХ", бр. 48/05, 76/07 и 
80/09) 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 71. сједници одржаној 31. августа 2016. 
године, донио је 


