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t) Zijad Džemić, magistar mašinstva (Institut za 
mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, Sarajevo); 

u) Božo Perić, dipl. ing. elektrotehnike (JP HT 
MOSTAR d.d. Mostar); 

v) Zlatan Salihović, dipl. ing. elektrotehnike 
(Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i 
Hercegovine, Sarajevo); 

aa) Mustafa Musić, doktor tehničkih znanosti 
(Bosanskohercegovačko povjerenstvo za 
elektrotehniku, Sarajevo); 

bb) Samir Avdaković, doktor tehničkih znanosti 
(Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo); 

cc) Aleksandar Cincar, dipl. ing. elektrotehnike (Institut 
za standardizaciju Bosne i Hercegovine, Istočno 
Sarajevo); 

dd) Borislav Kraljević, dipl. ing. građevinarstva (Institut 
za standardizaciju Bosne i Hercegovine, Istočno 
Sarajevo). 

Članak 4. 
(Povjerenstva) 

Vijeće dio poslova i zadataka iz svoje nadležnosti obavlja 
putem tri povjerenstva i to: 

a) Povjerenstvo za opće područje, koje čini trinaest 
članova; 

b) Povjerenstvo za elektrotehniku, koje čini sedam 
članova; 

c) Povjerenstvo za telekomunikacije, koje čini pet 
članova. 

Članak 5. 
(Mandat) 

(1) Članovi Vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine. 
(2) Članovi Vijeća koji ne budu doprinosili radu Vijeća mogu 

biti razriješeni članstva i prije isteka razdoblja na koje su 
imenovani. 

(3) Procedura prijevremenog razrješenja bit će uređena 
Poslovnikom o radu Vijeća. 

Članak 6. 
(Donošenje Poslovnika) 

(1) Vijeća će u roku od 60 dana od dana imenovanja članova 
Vijeća održati konstitutivnu sjednicu, izabrati predsjednika i 
donijeti Poslovnik o radu. 

(2) Poslovnikom iz stavka (1) ovog članka utvrdit će se način 
rada i odlučivanja kao i druga pitanja značajna za rad 
Vijeća, a sve sukladno Zakonu o standardizaciji Bosne i 
Hercegovine. 

Članak 7. 
(Pravo na naknade) 

(1) Članovi Vijeća imaju pravo na naknadu troškova prijevoza 
za dane kada prisustvuju sjednicama Vijeća izvan mjesta 
prebivališta, obračunatu na temelju vrijednosti pojedinačne 
karte na relaciji: mjesto prebivališta člana Vijeća – mjesto 
održavanja sjednice Vijeća utvrđenoj linijskim prijevozom. 

(2) Članovi Vijeća nemaju pravo na naknadu iz stavka (1) ovog 
članka u slučaju kada su po osnovi rada u istom koristili 
službeno vozilo institucije u kojoj imaju reguliran radno-
pravni status za dolazak na sjednicu Vijeća. 

(3) Sredstva za troškove iz stavka (1) ovog članka osigurat će 
se u Proračunu Instituta za standardizaciju Bosne i 
Hercegovine za svaku proračunsku godinu. 

Članak 8. 
(Tehnička potpora) 

Tehničko-organizacijsku potporu radu Vijeća pruža Institut 
za standardizaciju Bosne i Hercegovine. 

Članak 9. 
(Prestanak važenja) 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o 
imenovanju članova Vijeća za standardizaciju Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 38/09). 

Članak 10. 
(Stupanje na snagu) 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavlјuje 
se u "Službenom glasniku BiH". 
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На основу члана 8. став 2. Закона о стандардизацији 

Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 19/01) 
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 приједлог директора Института за стандардизацију Босне 
и Херцеговине, на 106. сједници одржаној 22.6.2017. године, 
донио је 

ОДЛУКУ 
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА САВЈЕТА ЗА 

СТАНДАРДИЗАЦИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1. 
(Предмет Одлуке) 

Овом Oдлуком именује се Савјет за стандардизацију 
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Савјет). 

Члан 2. 
(Задатак Савјета) 

У складу са чланом 7. Закона о стандардизацији Босне 
и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 19/01), Савјет 
обавља сљедеће задатке: 

а) утврђује дугорочне и годишње планове рада на 
стандардизацији; 

б) прати реализацију годишњег програма рада и 
других програмских аката који се односе на 
припремање и прихватање државних стандарда 
Босне и Херцеговине; 

ц) доноси општи акт о процедури припремања, 
прихватања и објављивања државних стандарда 
Босне и Херцеговине; 

д) предлаже формирање сталних и привремених 
техничких стручних тијела за извршење програма 
рада на пословима из подручја стандардизације; 

е) даје приједлоге и сугестије Савјету министара 
Босне и Херцеговине и Институту за 
стандардизацију Босне и Херцеговине у вези са 
чланством у међународним и европским 
организацијама; 

ф) бира предсједника и доноси Пословник о раду; 
г) обавља друге задатке из подручја стандардизације 

у складу са Законом о стандардизацији Босне и 
Херцеговине, налозима Савјета министара Босне и 
Херцеговине и својим пословником. 

Члан 3. 
(Састав Савјета) 

(1) Савјет је стручно и савјетодавно тијело Института за 
стандардизацију Босне и Херцеговине. 

(2) Савјет чини 25 чланова из реда истакнутих стручњака 
Босне и Херцеговине из различитих подручја из оба 
ентитета и то: 
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а) Радоје Ђорда, доктор друштвених наука 
("International Certification Group" д.о.о. Источно 
Сарајево); 

б) Срђан Дамјановић, доктор електротехничких 
наука ("Орао" а.д. Бијељина); 

ц) Драго Бијелић, дипл. инж. машинства 
(Републички завод за стандардизацију и 
метрологију Републике Српске, Бања Лука); 

д) Миломир Шоја, доктор техничких наука 
(Универзитет у Источном Сарајеву, 
Електротехнички факултет, Источно Сарајево); 

е) Никола Ђукић, дипл. инж. рударства (Републички 
завод за стандардизацију и метрологију Републике 
Српске, Бања Лука); 

ф) Аидин Смаилбеговић, дипл. инж. машинства 
(Министарство одбране Босне и Херцеговине, 
Сарајево); 

г) Џемил Хајрић, доктор ветеринарске медицине 
(Агенција за безбједност хране Босне и 
Херцеговине, Мостар); 

х) Наташа Жугић, дипл. инж. машинства 
(Министарство за економске односе и регионалну 
сарадњу Републике Српске, Бања Лука); 

и) Ениса Брка, доктор инжењерских наука ("БХ 
Telecom" д.д. Сарајево); 

ј) Горан Јањић, доктор техничких наука 
(Универзитет у Бањој Луци, Машински факултет, 
Бања Лука); 

к) Иван Дамјановић, доктор техничких наука (ЈП 
Електропривреда ХЗ ХБ д.д. Мостар); 

л) Жељко Медак, дипл. инж. машинства (Институт 
за акредитовање Босне и Херцеговине, Сарајево); 

м) Иван Топић, дипл. инж. грађевинарства 
(Федерално министарство просторног уређења, 
Сарајево); 

н) Миодраг Плакаловић, мастер економије ("Sistem 
Qualita, S" д.о.о. Пале); 

о) Драган Миловић, дипл. економиста 
(Министарство спољне трговине и економских 
односа Босне и Херцеговине, Сарајево); 

п) Иво Сесар, инж. електротехнике (Скупштина 
Жупаније Западнохерцеговачке, Широки Бријег); 

р) Јосип Долић, мр сц. дипл. правник (Независни 
оператор система у Босни и Херцеговини, 
Сарајево); 

с) Абдулах Акшамовић, доктор техничких наука 
(Универзитет у Сарајеву, Електротехнички 
факултет, Сарајево); 

т) Зијад Џемић, магистар машинства (Институт за 
метрологију Босне и Херцеговине, Сарајево); 

у) Божо Перић, дипл. инж. електротехнике (ЈП ХТ 
МОСТАР д.д. Мостар); 

в) Златан Салиховић, дипл. инж. електротехнике 
(Регулаторна агенција за комуникације Босне и 
Херцеговине, Сарајево); 

аа) Мустафа Мусић, доктор техничких наука 
(Босанскохерцеговачка комисија за 
електротехнику, Сарајево); 

бб) Самир Авдаковић, доктор техничких наука 
(Електропривреда Босне и Херцеговине д.д. 
Сарајево); 

цц) Александар Цинцар, дипл. инж. електротехнике 
(Институт за стандардизацију Босне и 
Херцеговине, Источно Сарајево); 

дд) Борислав Краљевић, дипл. инж. грађевинарства 
(Институт за стандардизацију Босне и 
Херцеговине, Источно Сарајево). 

Члан 4. 
(Комисије) 

Савјет дио послова и задатака из своје надлежности 
обавља путем три комисије и то: 

а) Комисија за опште подручје, коју чини тринаест 
чланова; 

б) Комисија за електротехнику, коју чини седам 
чланова; 

ц) Комисија за телекомуникације, коју чини пет 
чланова. 

Члан 5. 
(Мандат) 

(1) Чланови Савјета именују се на период од четири 
године. 

(2) Чланови Савјета који не буду доприносили раду 
Савјета могу бити разријешени чланства и прије истека 
периода на који су именовани. 

(3) Процедура пријевременог разрјешења биће уређена 
Пословником о раду Савјета. 

Члан 6. 
(Доношење Пословника) 

(1) Савјет ће у року од 60 дана од дана именовања чланова 
Савјета одржати конститутивну сједницу, изабрати 
предсједника и донијети Пословник о раду. 

(2) Пословником из става (1) овог члана ће се утврдити 
начин рада и одлучивања као и друга питања значајна 
за рад Савјета, а све у складу са Законом о 
стандардизацији Босне и Херцеговине. 

Члан 7. 
(Право на накнаде) 

(1) Чланови Савјета имају право на накнаду трошкова 
превоза за дане када присуствују сједницама Савјета 
изван мјеста пребивалишта, обрачунату на основу 
вриједности појединачне карте на релацији: мјесто 
пребивалишта члана Савјета – мјесто одржавања 
сједнице Савјета утврђеној линијским превозом. 

(2) Чланови Савјета немају право на накнаду из става (1) 
овог члана у случају када су по основу рада у истом 
користили службено возило институције у којој имају 
регулисан радно-правни статус за долазак на сједницу 
Савјета. 

(3) Средства за трошкове из става (1) овог члана 
обезбиједиће се у Буџету Института за стандардизацију 
Босне и Херцеговине за сваку буџетску годину. 

Члан 8. 
(Техничка подршка) 

Техничко-организациону подршку раду Савјета пружа 
Институт за стандардизацију Босне и Херцеговине. 

Члан 9. 
(Престанак важења) 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 
о именовању чланова Савјета за стандардизацију Босне и 
Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 38/09). 

Члан 10. 
(Ступање на снагу) 

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

СМ број 150/17 
22. јуна 2017. године 

Сарајево 

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

 




