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Članak 2. 
U članku 49. pod d), iza teksta "Broj izvršitelja:", oznaka 

brojem i slovima "50 (pedeset)", zamjenjuje se brojem i 
slovima "60 (šezdeset)". 

Članak 3. 
U članku 62. pod c), iza teksta "Broj izvršitelja:", oznaka 

brojem i slovima "3 (tri)", zamjenjuje se brojem i slovima "4 
(četiri)". 

Članak 4. 
U članku 64. pod b), iza teksta "Broj izvršitelja:", oznaka 

brojem i slovima "4 (četiri)", zamjenjuje se brojem i slovima "7 
(sedam)". 

U istom članku, pod h), ispred posljednje alineje, dodaje 
se alineja kako slijedi: 

" - Upravlja motornim vozilom za potrebe Tužiteljstva,". 

Članak 5. 
U članku 67. pod c), iza teksta "Broj izvršitelja:", oznaka 

brojem i slovima "41 (četrdeset i jedan)", zamjenjuje se brojem 
i slovima "51 (pedeset i jedan)". 

Članak 6. 
U članku 69. pod a), ispred posljednje alineje, dodaje se 

alineja kako slijedi: 
" - Upravlja motornim vozilom za potrebe glavnog 

tužitelja, zamjenika glavnog tužitelja, tužitēlja, ostalih 
uposlenika i druge potrebe Tužiteljstva;". 

Članak 7. 
U članku 71. pod b), u nazivu pozicije, iza riječi 

"proračun", dodaje se zarez i tekst, "investicije i projekte", a iza 
teksta "Broj izvršitelja: " oznaka brojem i slovima "1 (jedan)", 
zamjenjuje se brojem i slovima "2 (dva)". 

Članak 8. 
U članku 73. pod d), iza riječi "Cisco mrežne opreme", 

stavlja se zarez i dodaje tekst "položen stručni upravni ispit". 
U istom članku, pod e), iza riječi "TCP/IP protokolom", 

stavlja se zarez i dodaje tekst "položen stručni upravni ispit". 

Članak 9. 
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". 

Broj A-624/13 
19. veljače 2014. godine 

Sarajevo 

Glavni tužitelj 
Tužiteljstva/Tužilaštva BiH 

Goran Salihović, v. r.
 

 
На основу члана 14. Закона о Тужилаштву Босне и 

Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 24/02, 3/03, 
37/03, 42/03, 9/04, 35/04, 61/04, 97/09) и члана 3. став (1) 
Правилника о унутрашњој организацији Тужилаштва Босне 
и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 36/13), уз 
одобрење Колегија тужилаца од 30.12.2013. године те 
одобрење Високог судског и тужилачког савјета Босне и 
Херцеговине 12. и 13.02.2014. године, главни тужилац 
Тужилаштва/Тужитељства Босне и Херцеговине доноси 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ТУЖИЛАШТВА 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

Члан 1. 
У Правилнику о унутрашњој организацији 

Тужилаштва Босне и Херцеговине ("Службени гласник 
БиХ", број 36/13), у члану 47. под а), назив позиције 
"Стручни савјетник - правник - шеф Кабинета главног 
тужиоца" мијења се и гласи: "Стручни савјетник - сарадник 
- правник - шеф Кабинета главног тужиоца". 

У истом члану, под б), назив позиције "Стручни 
савјетник - правник - замјеник шефа Кабинета главног 
тужиоца" мијења се и гласи: "Стручни савјетник - сарадник 
- правник - замјеник шефа Кабинета главног тужиоца". 

У истом члану, под ц), иза текста "Број извршилаца:", 
ознака бројем и словима "2 (два)", замјењује се бројем и 
словима "6 (шест)". 

У истом члану, под д), иза текста "Број извршилаца:", 
ознака бројем и словима "1 (један)", замјењује се бројем и 
словима "3 (три)". 

Члан 2. 
У члану 49. под д), иза текста "Број извршилаца:", 

ознака бројем и словима "50 (педесет)", замјењује се бројем 
и словима "60 (шездесет)". 

Члан 3. 
У члану 62. под ц), иза текста "Број извршилаца:", 

ознака бројем и словима "3 (три)", замјењује се бројем и 
словима "4 (четири)". 

Члан 4. 
У члану 64. под б), иза текста "Број извршилаца:", 

ознака бројем и словима "4 (четири)", замјењује се бројем и 
словима "7 (седам)". 

У истом члану, под х), испред посљедње алинеје, 
додаје се алинеја како слиједи: 

" - Управља моторним возилом за потребе 
Тужилаштва,". 

Члан 5. 
У члану 67. под ц), иза текста "Број извршилаца:", 

ознака бројем и словима "41 (четрдесет и један)", замјењује 
се бројем и словима "51 (педесет и један)". 

Члан 6. 
У члану 69. под а), испред посљедње алинеје, додаје 

се алинеја како слиједи: 
" - Управља моторним возилом за потребе главног 

тужиоца, замјеника главног тужиоца, тужилаца, осталих 
запосленика и друге потребе Тужилаштва;". 

Члан 7. 
У члану 71. под б), у називу позиције, иза ријечи 

"буџет", додаје се зарез и текст, "инвестиције и пројекте", а 
иза текста "Број извршилаца:"ознака бројем и словима "1 
(један)", замјењује се бројем и словима "2 (два)". 

Члан 8. 
У члану 73. под д), иза ријечи "Сisco мрежне опреме", 

ставља се зарез и додаје текст "положен стручни управни 
испит". 

У истом члану, под е), иза ријечи "ТСР/IР 
протоколом", ставља се зарез и додаје текст "положен 
стручни управни испит". 

Члан 9. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику БиХ". 
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19. фебруара 2014. године 

Сарајево

Главни тужилац
Тужилаштва/Тужитељства 

БиХ 
Горан Салиховић, с. р.

 
 

Na osnovu člana 14. Zakona o Tužilaštvu Bosne i 
Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 24/02, 3/03, 37/03, 
42/03, 9/04, 35/04, 61/04, 97/09) i člana 3. stav (1) Pravilnika o 
unutrašnjoj organizaciji Tužilaštva Bosne i Hercegovine 
("Službeni glasnik BiH", broj 36/13), uz odobrenje Kolegija 
tužilaca od 30.12. 2013. godine te odobrenje Visokog sudskog i 


