
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БИХ, број 16/20 

На основу 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), а у вези са 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, 06/13, 19/16 и 83/17), на приједлог Дирекције за 
европске интеграције, Савјет министара Босне и Херцеговине, на 3. сједници одржаној 30.1.2020. 
године, донио је 

 

 

 

ОДЛУКУ 

 

 

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОБУКАМА У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА 

 

 

Члан 1. 
 

 

У Одлуци о обукама у области европских интеграција ("Службени гласник БиХ", број 50/18) у члану 
4. ставу (2) тачки ц) ријеч "минимално" се брише. 
 

 

Члан 2. 
 

 

У члану 5. ставу (1) тачки д) ријечи: "ИПА II" замјењују се ријечима: "претприступне помоћи 
Европске уније". 
 

У тачки е) ријечи: "ИПА II" замјењују се ријечима: "програмирања претприступне помоћи Европске 
уније". 
 

У тачки ф) ријечи: "ИПА II: процес припреме, сврха и карактеристике докумената" замјењују се 
ријечима: "претприступне помоћи Европске уније". 
 

Тачка ј) се мијења и гласи: 
 

"ј) Вјештине комуникације на енглеском језику у процесу европских интеграција". 
 

Иза тачке ј) додају се нове тач. к) и л), које гласе: 
 

"к) Преговарање у процесу приступања Европској унији 

 



л) Програми територијалне сарадње". 
 

 

Члан 3. 
 

 

У члану 9. ставу (1) иза ријечи: "Комуницирање о процесу европских интеграција" додаје се 
интерпункцијски знак зарез, везник "и" се брише, тачка ј) се мијења и гласи: "ј) Вјештине 
комуникације на енглеском језику у процесу европских интеграција", а иза тачке ј) додају се ријечи: 
"и к) Преговарање у процесу приступања Европској унији". 
 

У ставу (2) иза ријечи: "Превођење и редактура правних прописа у процесу европских интеграција" 
додаје се интерпункцијски знак зарез, везник "и" се брише, тачка ј) се мијења и гласи: "ј) Вјештине 
комуникације на енглеском језику у процесу европских интеграција", а иза тачке ј) додају се ријечи: 
"и к) Преговарање у процесу приступања Европској унији". 
 

У ставу (3) иза ријечи: "Превођење и редактура правних прописа у процесу европских интеграција" 
додаје се интерпункцијски знак зарез, везник "и" се брише, а послије ријечи: "Вјештине 
извјештавања за потребе процеса европских интеграција" додају се интерпункцијски знак зарез и 
ријечи: "ј) Вјештине комуникације на енглеском језику у процесу европских интеграција и к) 
Преговарање у процесу приступања Европској унији". 
 

Став (4) се мијења и гласи: 
 

"За чланове тијела у систему координације процеса европских интеграција и осталих структура 
успостављених за потребе процеса европских интеграција и државне службенике који обављају 
послове стратешког планирања, програмирања, мониторинга и евалуације помоћи ЕУ, релевантне 
су обуке утврђене у тачкама: д) Стратешко планирање у контексту програмирања претприступне 
помоћи Европске уније, е) Управљање пројектним циклусом и припрема пројеката за потребе 
програмирања претприступне помоћи Европске уније, ф) Припрема специфичних докумената за 
кориштење претприступне помоћи Европске уније, ј) Вјештине комуникације на енглеском језику у 
процесу европских интеграција, к) Преговарање у процесу приступања Европској унији и л) 
Програми територијалне сарадње става (1) члана 5. ове одлуке." 

 

 

Члан 4. 
 

 

У члану 13. иза става (6) додаје се нови став (7), који гласи: 
 

 

 

 

 

"(7) На симулацију обуке пред Комисијом позивају се кандидати који остваре минимално пет 
бодова на основу критеријума из тач. а), ц), д) и е) става (1) овог члана." 

 



Досадашњи ст. (7), (8) и (9) постају ст. (8), (9) и (10). 
 

 

Члан 5. 
 

 

У члану 14. иза става (1) додају се нови ст. (2), (3), (4) и (5), који гласе: 
 

(2) "Предавач може остварити максимално један предавачки ангажман мјесечно. Изузетно, један 
предавач може остварити максимално два предавачка ангажмана у једном мјесецу уколико није 
могуће организовати обуку због неприхватања ангажмана осталих предавача за конкретну обуку 
или спријечености предавача у смислу члана 16. става (6) ове одлуке. 
 

(3) Један предавачки ангажман подразумијева самостално извођење обуке у трајању од једног дана, 
односно максимално осам академских сати. 
 

(4) За обуке за које се ангажују копредавачи, један предавачки ангажман подразумијева заједничко 
извођење цјелокупне обуке у укупном трајању прописаном силабусом за конкретну обуку. 
Дирекција задржава право да одреди за коју обуку је потребно ангажовати копредаваче. 
 

(5) Редослијед понуде ангажмана утврђује се примјеном критеријума прописаних у ставу (1) овог 
члана, на дан слања понуде предавачу". 
 

 

Члан 6. 
 

 

У члану 16. ставу (1) број "15" замјењује се ријечју "пет". 
 

У ставу (6) ријечи: "дуже од три мјесеца" се бришу. 
 

 

Члан 7. 
 

 

У члану 17. ставу (1) тачки б) иза ријечи "ангажман" додају се ријечи: "за конкретну обуку". 
 

У ставу (2) иза ријечи: "статуса предавача" додају се ријечи: "за конкретну обуку", ријечи: "на 
обукама" се бришу, а иза ријечи "Дирекције" додају се ријечи: "за обуку за коју је изгубио статус 
предавача". 
 

 

Члан 8. 
 

 



Иза члана 22. додаје се нови члан 22а., који гласи: 
 

"Члан 22а. 
 

(Прелазне одредбе) 
 

Предавачи цертификовани у складу са одредбама Одлуке о обукама у области европских 
интеграција ("Службени гласник БиХ", број 50/18) задржавају статус цертификованог предавача, 
како слиједи: 
 

а) Предавачи цертификовани за обуку Стратешко планирање у контексту програмирања ИПА-е II, 
задржавају статус цертификованих предавача за обуку Стратешко планирање у контексту 
програмирања претприступне помоћи Европске уније. 
 

б) Предавачи цертификовани за обуку Управљање пројектним циклусом и припрема пројеката за 
потребе ИПА-е II, задржавају статус цертификованих предавача за обуку Управљање пројектним 
циклусом и припрема пројеката за потребе програмирања претприступне помоћи Европске уније. 
 

ц) Предавачи цертификовани за обуку Припрема специфичних докумената за кориштење ИПА-е II, 
задржавају статус цертификованих предавача за обуку Припрема специфичних докумената за 
кориштење претприступне помоћи Европске уније. 
 

д) Предавачи цертификовани за обуку Вјештине комуникације и преговарања у процесу европских 
интеграција на енглеском језику, задржавају статус цертификованих предавача за обуку Вјештине 
комуникације на енглеском језику у процесу европских интеграција." 

 

 

Члан 9. 
 

 

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

СМ број 4/20 

30. јануара 2020. године 

Сарајево 

 

Предсједавајући 

Савјета министара БиХ 

Др Зоран Тегелтија, с. р. 
 


