На основу члана 30. став (1) тачка ј) и став (2) и члана 40. Закона о платама и накнадама у
институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 50/08, 35/09, 75/09,
32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15, 16/16, 94/16 и 72/17), члана 50. став 5. Закона
о раду у институ- цијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", бр. 26/04, 7/05,
48/05, 60/10, 32/13 и 93/17) 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), на приједлог
Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и
Херцеговине на 126. сједници, одржаној 28. децембра 2017. године, донио је

ОДЛУКУ О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ
ОСТВАРИВАЊА ПРАВА ЗАПОСЛЕНИХ У ИНСТИТУЦИЈАМА БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ НА НАКНАДУ ЗА СЛУЖБЕНО ПУТОВАЊЕ

Члан 1.
У Одлуци о начину и поступку остваривања права запослених у институцијама Босне и
Херцеговине на накнаду за службено путовање ("Службени гласник БиХ", број 6/12), члан
5. мијења се и гласи:

"Члан 5.
(Обрачун дневнице за службено путовање)
(1) Једна се дневница обрачунава за свака 24 сата проведена на службеном путовању.
(2) За службено путовање које траје 12 и дуже сати обрачунава се једна дневница, а за
службено путовање које траје од 8 до 12 сати пола дневнице.
(3) Обрачун дневнице се врши на основу дневнице утврђене за земљу у коју се службено
путује.
(4) Ако се службено путује у више земаља у одласку се обрачунава дневница утврђена за
страну државу у којој се почиње службено путовање, а у повратку- дневница утврђена за
страну државу којој се службено путовање завршава.
(5) Ако се за службено путовање користи путнички аутомобил дужина трајања службеног
путовања се утврђује од времена поласка до времена повратка са службеног путовања.
(6) Ако се за службено путовање користи авион дужина трајања службеног путовања се
утврђује од времена поласка авиона са аеродрома до доласка авиона на аеродром на којем
се обавља царински преглед у Босни и Херцеговини.
(7) Ако је на службеном путовању обезбијеђена бесплат- на исхрана (минимално два
оброка) припадајућа дневница се умањује за 70%.

Члан 2.
У члану 10. иза става (2) додаје се нови ст. (3) и (4) који гласе:
"(3) Одлука из става (2) овог члана обавезно садржи:
а) име и презиме запосленог који се упућује на службено путовање;
б) мјесто и држава гдје се запослени упућује на службено путовање;
ц) период трајања службеног путовања;
д) сврха путовања;
е) ко сноси трошкове дневница, смјештаја, превоза и осталих трошкова;
ф) висина дневнице за службено путовање;
г) правац путовања;
х) врста превозног средства која ће се користити на службеном путу;
и) питање исплате аконтације;
ј) рок за обрачун трошкова службеног путовања;
к) назив службе одговорне за реализацију одлуке.
л) и друге елементе прописане од стране лица из става (5) овог члана.
(4) Одредбе става (3) овог члана не примјењују се на запосленика Обавјештајнобезбједносне агенције Босне и Херцеговине који је упућен на службени пут током
оперативних активности или у склопу сарадње с партнерском службом, а одредбе става 3)
тач. д) и х) на штићену личност и лице које се налази у пратњи штићене личности."
Досадашњи ст. (3) и (4) постају ст. (5) и (6).

Члан 3.
Члан 12. мијења се и гласи:
"Члан 12.
(Ограничење кумулирања накнада)
(1) Запослени у институцији Босне и Херцеговине који је упућен на службени пут, за
вријеме трајања истог, нема право на накнаду на основу прековременог рада, рада у
нерадне дане, ноћног рада, рада недјељом и рада у дане државног празника.
(2) Запослени у институцији Босне и Херцеговине који је упућен на службени пут, који
траје дуже од једног дана, односно за који се обрачунава више од једне дневнице, за
вријеме трајања истог нема право на накнаду за одвојени живот."

Члан 4.
(Ступање на снагу)
Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику БиХ".
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