
Ко има право на похађање обуке? 
 

Обуке могу похађати чланови тијела у систему координације процеса европских интеграција 
и осталих структура успостављених за потребе процеса европских интеграција, те државни 
службеници запослени у институцијама на свим нивоима власти у БиХ који директно 

обављају послове и радне задатке везане за европске интеграције и координацију процеса 
придруживања БиХ Европској унији. 

Изузетно, обуке могу похађати научни и стручни радници, студенти додипломских, 
постдипломских и докторских студија у области европских интеграција, новинари, 
представници невладиних организација, запослени у јавним предузећима и незапослени. 
Група полазника обуке, у правилу, броји између десет и 35 полазника.  

  

Према којим критеријумима се врши одабир полазника? 
 

Основни критеријум за одабир полазника за похађање обука је релевантност теме обуке у 
односу на опис посла. Државни службеници запослени у институцијама на свим нивоима 
власти у БиХ који директно обављају послове и радне задатке везане за европске 
интеграције и координацију процеса придруживања БиХ Европској унији одабиру се за 
похађање обуке примарно према релевантности обуке у односу на опис посла, а потом и 
према редослиједу пријаве, уколико је већи број пријављених за које је обука утврђена као 
релевантна. 

Научни и стручни радници, студенти додипломских, постдипломских и докторских студија у 
области европских интеграција, новинари, представници невладиних организација, 
запослени у јавним предузећима и незапослени одабиру се за похађање обуке на коју су се 
пријавили уколико у претходно формираној групи полазника постоји слободно мјесто, те 
уколико је обука релевантна за њихово подручје интересовања, што се наводи у пријави. 

Да ли је могуће да полазник присуствује два пута обуци с истом 
темом?  

 

Одлуком о обукама у области европских интеграција (“Службени гласник БиХ” бр. 50/18 и 
16/20), у члану 5., утврђени су називи обука које организује и спроводи Дирекција за 
европске интеграције Савјета министара БиХ. 
 



Поједини називи обука у потпуности су или дјелимично измијењени у односу на обуке које 
је Дирекција одржавала до сада, што подразумијева и измјене самих силабуса, односно 

садржаја обука. 
 

Можете се поново пријавити за обуку коју сте раније похађали, а Дирекција ће, уважавајући 
критеријуме за избор полазника из члана 8. Одлуке, оцијенити хоће ли Ваша пријава бити 
прихваћена. Приоритет ће имати кандидати који до сада нису похађали наше обуке, али све 
зависи од броја пријављених кандидата и других критеријума прописаних Одлуком. Ваша 
пријава ће, у сваком случају, бити размотрена. 

 

Да ли су обуке бесплатне или је потребна котизација? 
 

Обуке које спроводи Дорекција за европске интеграције су бесплатне.  

Све информације о обукама, начину пријаве и терминима можете наћи на веб страници 
Дирекције: www.dei.gov.ba. 

http://www.dei.gov.ba/
http://www.dei.gov.ba/

