
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БИХ, број 50/18 

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 147. сједници, одржаној 
25.06.2018. године, донио је 

 

 

 

ОДЛУКУ 

 

 

О ОБУКАМА У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА 

 

 

ГЛАВА I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1. 
(Предмет) 

 

Овом одлуком утврђује се начин спровођења обука у области европских интеграција које 
организује Дирекција за европске интеграције (у даљем тексту: Дирекција), укључујући циљеве 
обука, израду годишњег плана обука, утврђивање обука у области европских интеграција, затим 
полазнике обука и критеријум за одабир полазника, избор, цертификовање и одабир 
предавача/предавачица, те њихова права и обавезе, као и начин осигурања квалитета обука у 
области европских интеграција. 
 

 

Члан 2. 
(Циљеви) 

 

Циљ доношења ове одлуке је стручно усавршавање и обучавање чланова/чланица заједничких 
тијела успостављених у складу са Одлуком о систему координације процеса европских интеграција 
у Босни и Херцеговини ("Службени гласник БиХ", број 72/16) (у даљем тексту: тијела у систему 
координације процеса европских интеграција) и осталих структура успостављених за потребе 
процеса европских интеграција, те државних службеника/службеница запослених у институцијама 
на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: БиХ) за обављање послова и 
радних задатака који проистичу из процеса европских интеграција, затим континуирано 
унапређење знања и информисаност државних службеника о процесу европских интеграција, као и 
стварање базе стручњака/стручњакиња који могу дати допринос процесу европских интеграција. 



 

 

Члан 3. 
(Употреба мушког и женског рода) 

 

Изрази који су у овој одлуци, ради прегледности, дати у једном граматичком роду без 
дискриминације се односе и на мушкарце и на жене. 
 

ГЛАВА II - ОБУКЕ У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА 

 

 

Члан 4. 
(План обука) 

 

(1) Обуке у области европских интеграција организују се на основу годишњег плана обука у области 
европских интеграција (у даљем тексту: план обука) који Дирекција утврђује крајем текуће године за 
сваку наредну календарску годину. 
 

(2) План обука утврђује се у складу са приоритетима процеса европских интеграција у БиХ и садржи: 
 

a) назив и садржај обуке 

 

б) обука које ће бити одржане у календарској години за коју се план обука доноси 

 

ц) минимално трајање обуке изражено бројем академских сати 

 

д) допис и циљеве обуке 

 

е) циљну групу полазника 

 

ф) исходе учења 

 

г) методе извођења обуке. 
 

(3) На основу годишњег плана обука, Дирекција израђује квартални позив за учешће на обукама у 
којем су за сваку обуку, осим побројаног у ставу (2) овог члана, наведени вријеме и мјесто 
одржавања обуке, рок за пријаву и начин достављања пријаве, рок и начин обавјештавања о 
похађању обуке као и начин отказивања учешћа на обуци. 
 

(4) Квартални позив за учешће на обукама објављује се на веб-страници Дирекције најкасније седам 
дана прије почетка рока за пријаву на прву обуку у кварталу на који се позив односи. 
 

(5) Дирекција доставља Савјету министара БиХ једном годишње извјештај о примјени ове одлуке и 
реализацији обука предвиђених годишњим планом обука. 
 

(6) С циљем квалитетнијег планирања обука и утврђивања броја потребних предавача за сваку 
обуку, Дирекција по потреби врши анализу потреба за обукама у области европских интеграција. 



 

 

Члан 5. 
(Обуке у области европских интеграција) 

 

(1) Обуке у области европских интеграција су: 
 

a) Право Европске уније 

 

б) Методе, начини и технике усклађивања законодавства 

 

ц) Европска економска интеграција 

 

д) Стратешко планирање у контексту програмирања ИПА II 
 

е) Управљање пројектним циклусом и припрема пројеката за потребе ИПА II 
 

ф) Припрема специфичних докумената за коришћење ИПА II: процес припреме, сврха и 
карактеристике докумената 

 

г) Превођење и редактура правних прописа у процесу европских интеграција 

 

х) Вјештине извјештавања за потребе процеса европских интеграција 

 

и) Комуницирање о процесу европских интеграција 

 

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

(2) Осим обука утврђених у ставу (1) овог члана, Дирекција по потреби може организовати и друге 
обуке у области европских интеграција, а у складу са приоритетима процеса европских интеграција, 
што се утврђује годишњим планом обука. 
 

 

Члан 6. 
(E-learning о процесу европских интеграција) 

 

(1) Дирекција спроводи онлајн обучавање о процесу европских интеграција путем модула e-

learninga. 

 

(2) Модулу е-learninga приступа регистровани корисник помоћу корисничког имена и шифре које 
Дирекција додјељује институцији на захтјев, а које користе сви запослени у тој институцији. 
 

(3) Дирекција по потреби предлаже израду нових или ревизију садржаја постојећих модула е-
learninga с циљем усклађивања њиховог садржаја с актуeлностима и приоритетима у процесу 
европских интеграција. 
 

 



ГЛАВА IV - ПОЛАЗНИЦИ ОБУКА 

 

 

Члан 7. 
(Полазници обука) 

 

(1) Обуке из чл. 5. и 6. ове oдлуке 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. 
 

(2) Изузетно, обуке из чл. 5. и 6. ове одлуке могу похађати научни и стручни радници, студенти 
додипломских, послиједипломских и докторских студија у области европских интеграција, новинари, 
представници невладиних организација, запослени у јавним предузећима и незапослени. 
 

(3) Група полазника обуке, у правилу, има између десет и 35 полазника. Изузетно, ако то 
дозвољавају технички услови, могуће је одржати обуку за већи број полазника. 
 

 

Члан 8. 
(Критеријум за одабир полазника) 

 

(1) Основни критеријум за одабир полазника за похађање обука из члана 5. ове одлуке јесте 
релевантност теме обуке у односу на опис посла, како је утврђено у члану 9. ове одлуке. 
 

(2) 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 ако је већи број пријављених за 
које је обука утврђена као релевантна. 
 

(3) Ако је за већи број полазника који су се пријавили за похађање обуке из члана 5. ове одлуке у 
истом термину обука утврђена као релевантна, првенство приликом одабира полазника имају 
чланови тијела у систему координације процеса европских интеграција и осталих структура 
успостављених за потребе процеса европских интеграција. 
 

(4) Ако је за већи број пријављених чланова тијела у систему координације процеса европских 
интеграција и осталих структура успостављених за потребе процеса европских интеграција обука 
утврђена као релевантна, за похађање обуке у термину за који су се пријавили одабиру се на 
основу редослиједа пријаве. 
 

(5) Научни и стручни радници, студенти додипломских, послиједипломских 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 ако у 
претходно формираној групи полазника постоји слободно мјесто, те ако је обука релевантна за 
њихову област интересовања, што се наводи у пријави. 



 

(6) Након истека рока за пријаву Дирекција врши одабир полазника на основу критеријума 
утврђених у ст. (1) - (5) овог члана и обавјештава одабране полазнике. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве Дирекција неће узети у разматрање приликом одабира полазника. 
 

(7) Ако пријављени није одабран за похађање обуке из члана 5. ове одлуке у жељеном термину, 
потребно је да се поново пријави за похађање исте обуке у једном од наредних термина. 
 

 

Члан 9. 
(Релевантност обуке у односу на опис посла) 

 

(1) За чланове тијела у систему координације процеса европских интеграција и осталих структура 
успостављених за потребе процеса европских интеграција и државне службенике који обављају 
послове координације процеса придруживања БиХ Европској унији релевантне обуке утврђене 
су у овој одлуци у члану 5. ставу (1) у тачкама: а) Право Европске уније, ц) Европска економска 
интеграција, х) Вјештине извјештавања за потребе процеса европских интеграција, и) 
Комуницирање о процесу европских интеграција и ј) Вјештине комуникације и преговарања у 
процесу европских интеграција на енглеском језику. 
 

(2) За чланове тијела у систему координације процеса европских интеграција и осталих структура 
успостављених за потребе процеса европских интеграција и државне службенике који 
обављају послове усклађивања законодавства БиХ са правном тековином Европске 
уније релевантне обуке утврђене су овој одлуци у члану 5. ставу (1) у тачкама: а) Право Европске 
уније, б) Методе, начини и технике усклађивања законодавства, г) Превођење и редактура правних 
прописа у процесу европских интеграција и ј) Вјештине комуникације и преговарања у процесу 
европских интеграција на енглеском језику. 
 

(3) За чланове тијела у систему координације процеса европских интеграција и осталих структура 
успостављених за потребе процеса европских интеграција и државне службенике који обављају 
послове превођења и редактуре правних прописа за потребе процеса европских интеграција 
релевантне обуке утврђене су у овој одлуци у члану 5. ставу (1) у тачкама: а) Право Европске уније, 
б) Методе, начини и технике усклађивања законодавства, г) Превођење и редактура правних 
прописа у процесу европских интеграција и х) Вјештине извјештавања за потребе процеса 
европских интеграција. 
 

(4) 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 Европске 
уније релевантне обуке утврђене су у овој одлуци у члану 5. ставу (1) у тачкама: д) Стратешко 
планирање у контексту програмирања ИПА II, e) Управљање пројектним циклусом и припрема 
пројеката за потребе ИПА II, ф) Припрема специфичних докумената за коришћење ИПА II: процес 
припреме, сврха и карактеристике докумената и ј) Вјештине комуникације и преговарања у процесу 
европских интеграција на енглеском језику. 
 

 



Члан 10. 
(Обавезе полазника) 

 

(1) Полазник обуке дужан је да уредно присуствује обуци на коју се пријавио и за чије је похађање 
одабран, те да учествује у свим активностима предвиђеним обуком. 
 

(2) Уредним присуством сматра се цјелодневно присуство за једнодневне обуке, а за оне које трају 
два или више дана уредним присуством сматра се присуство од најмање 2/3 времена укупног 
трајања обуке. 
 

(3) У случају спријечености да присуствује обуци за чије похађање је одабран и о томе обавијештен, 
полазник је обавезан да о томе обавијести Дирекцију на начин назначен у кварталном позиву за 
учешће на обукама, и то најкасније до 12 часова у радном дану који претходи обуци. 
 

(4) У обавјештењу којим се отказује учешће мора бити видљиво да је његова копија достављена 
непосредном руководиоцу који је полазнику одобрио похађање обуке. 
 

(5) Ако полазник четири пута у току календарске године откаже учешће на обуци за чије похађање 
је одабран или ако полазник два пута у току календарске године, без обавјештења о отказивању 
предвиђеног ставом (3) овог члана, изостане са обуке за чије је похађање одабран, губи право 
пријаве на све обуке из члана 5. ове одлуке у трајању од шест мјесеци, рачунајући од првог дана 
задње обуке с које је изостао у току те календарске године. 
 

 

Члан 11. 
(Цертификат) 

 

(1) Дирекција издаје цертификат о похађању обуке полазнику који је уредно присуствовао обуци у 
смислу члана 10. став (2) и који је успјешно положио тест знања уколико је провјера знања 
предвиђена обуком. 
 

(2) Право на цертификат по успјешном окончању теста провјере знања након сваког модула има 
само корисник e-learninga регистрован у складу са чланом 6. став (2) ове одлуке, а на његов захтјев, 
цертификат се издаје потписан и овјерен. 
 

(3) Дирекција води евиденцију полазника који су успјешно завршили обуке и добили цертификате, 
те је, заједно са бројем кредита за поједину обуку, полугодишње доставља институцијама у којима 
су полазници запослени, с изузетком полазника из члана 8. став (5) ове одлуке. 
 

 

ГЛАВА V - ПРЕДАВАЧИ НА ОБУКАМА У ОБЛАСТИ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА 

 

 

Члан 12. 
(Предавачи на обукама) 

 



(1) Обуке у области европских интеграција изводе предавачи на обукама у области европских 
интеграција (у даљем тексту: предавачи на обукама) које цертификује Дирекција. 
 

(2) Предавач на обуци може бити физичко лице које је стручњак за област европских интеграција 
која је предмет обуке, а који задовољава критеријуме постављене у члану 13. ове одлуке. 
 

(3) Након формирања базе цертификованих предавача на обукама у смислу ове одлуке, Дирекција 
по потреби на својој интернет-страници објављује јавни позив за пријаву предавача на обукама. 
 

(4) Прије објаве јавног позива Дирекција утврђује највећи број предавача потребан за сваку обуку, 
између осталог на основу извршене анализе потреба за обукама у области европских интеграција и 
динамике одржавања обука. 
 

 

Члан 13. 

(Критеријуми за цертификовање предавача на обукама) 
 

(1) Пријава предавача на обукама, у сврху цертификовања, оцјењује се према сљедећим 
критеријумима: 
 

a) Радно искуство на пословима у области европских интеграција која је предмет обуке - највише 
пет бодова 

 

б) Симулација обуке пред Комисијом, укључујући и достављање концепта презентације и 
материјала за дистрибуцију полазницима, вјежби и теста провјере знања уколико је предвиђен 
обуком - највише четири бода 

 

ц) Предавачко искуство у припреми и реализацији обуке у области европских интеграција која је 
предмет обуке - највише три бода 

 

д) Завршена обука предавача у области европских интеграција која је предмет обуке - највише два 
бода 

 

е) Завршен послиједипломски студиј у области европских интеграција која је предмет обуке 
- највише један бод. 
 

(2) Прије објаве сваког јавног позива за пријаву предавача на обукама у сврху цертификовања, 
Дирекција доноси посебну одлуку којом се критеријуми из става (1) овог члана разрађују за сваку 
обуку посебно, те се утврђују поткритеријуми за оцјењивање пријава предавача, максимално 
потребан број предавача за сваку обуку, као и документација и начин којим се доказује 
испуњавање тражених услова. 
 

(3) Садржај одлуке из става (2) овог члана саставни је дио јавног позива за пријаву предавача на 
обукама. 
 

(4) Директор Дирекције за сваки јавни позив именује комисију за цертификовање предавача на 
обукама, која има најмање пет чланова, а која на основу утврђених критеријума и поткритеријума 
бодује и оцјењује пријаве, те сачињава приједлог цертификованих предавача на обукама у области 



европских интеграција. 
 

(5) Предавачи на обукама се цертификују посебном одлуком коју доноси директор Дирекције на 
приједлог комисије из става (4) овог члана. 
 

(6) Рад комисије за цертификовање предавача на обукама и начин одлучивања регулише се 
пословником комисије. 
 

(7) Кандидат за предавача на обукама који оствари најмање девет бодова по основу постављених 
критеријума и поткритеријума цертификује се одлуком и уписује у базу цертификованих предавача 
за одређену обуку у области европских интеграција у Дирекцији, те се по потреби позива за 
извођење обуке. 
 

(8) Ако је број предавача који су остварили најмање девет бодова већи од броја предавача који је 
одлуком из става (2) овог члана утврђен као максимално потребан, предност приликом 
цертификовања имаће они који остваре већи број бодова по основу критеријума утврђеног у ставу 
(1) тачка б) овог члана. 
 

(9) Списак цертификованих предавача за одређену обуку у области европских интеграција 
објављује се на интернет-страници Дирекције. 
 

 

Члан 14. 
(Одабир предавача на обукама) 

 

Приликом одабира предавача за конкретну обуку из базе цертификованих предавача у обзир се 

узима: број бодова остварен приликом оцјењивања пријаве предавача за конкретну обуку, 
резултати мониторинга обуке који врши Дирекција, резултати евалуације раније одржаних истих 
обука коју дају полазници обуке, као и учесталост ангажмана предавача за одређену обуку, како би 
се остварио што бољи квалитет обуке и осигурала већа разноликост предавача. 
 

 

Члан 15. 
(Накнаде за предаваче на обукама) 

 

(1) Обуку у области европских интеграција изводи предавач самостално или као копредавач. 
 

(2) Предавач који обуку у области европских интеграција изводи самостално има право на накнаду 
у износу од 50,00 КМ по одржаном академском сату. 
 

(3) Предавач који обуку изводи као копредавач има право на накнаду у износу од 30,00 КМ по 
одржаном академском сату. 
 

(4) Предавач на обуци из става (1) овог члана са Дирекцијом закључују уговор о дјелу на основу 
којег му се, након изведене обуке, исплаћује утврђена накнада. 
 

(5) Државни службеник Дирекције који је цертификовани предавач Дирекције има право на 



новчану накнаду за одржано предавање, на основу рјешења које доноси директор Дирекције. 
 

 

Члан 16. 
(Права и обавезе предавача на обукама) 

 

(1) Након добијања позива за одржавање обуке, предавач је обавезан да у року од 15 дана достави 
одговор Дирекцији о прихватању ангажмана. 
 

(2) Предавач је обавезан да самостално припреми финални програм обуке, презентацију, вјежбе и 
остали потребан материјал за обуку и да обезбиједи да они задовољавају захтјеве у погледу 
садржаја, описа и циља обуке, минималног трајања обуке израженог бројем академских сати, 
исхода учења и метода извођења обуке, наведених у плану обука из члана 4. ове одлуке. 
 

(3) Финални програм обуке, презентацију, вјежбе и остале потребне материјале за обуку из става (2) 
овог члана предавач је обавезан доставити Дирекцији најкасније пет радних дана прије почетка 
обуке у сврху коначног одобрења од Дирекције. 
 

(4) Након добијања коначног одобрења из става (3) овог члана, предавач је обавезан да 
полазницима обуке обезбиједи вјежбе и остале потребне материјале за обуку. 
 

(5) У случају објективне и оправдане спријечености да одржи обуку (случај више силе или неки 
други оправдани разлог), предавач је обавезан да одмах по настанку околности о томе обавијести 
Дирекцију, а најкасније пет радних дана прије почетка обуке. 
 

(6) Предавач који ће дуже од три мјесеца бити спријечен да изводи обуке дужан је да благовремено 
о томе обавијести Дирекцију, укључујући разлоге и трајање одсуства. 
 

(7) Предавач је обавезан да присуствује обукама у организацији Дирекције намијењеним 
предавачима на обукама у области европских интеграција. 
 

(8) Дирекција након сваког предавања обавјештава предавача о резултатима евалуације обуке коју 
су дали полазници, као и о резултатима мониторинга обуке који је извршила Дирекција. 
 

 

Члан 17. 
(Престанак статуса предавача) 

 

(1) Статус предавача на обукама престаје на један од сљедећих начина: 
 

a) лични захтјев 

 

б) предавач три пута заредом Дирекцији не одговори на понуду или одбије ангажман, изузев у 
ситуацији предвиђеној у члану 16. став (6) 
 

ц) ако не испуњава обавезе утврђене у члану 16. ове одлуке. 
 



(2) Ако је задовољен барем један услов из става (1) овог члана, директор доноси одлуку о престанку 
статуса предавача на обукама, те се он брише из базе цертификованих предавача Дирекције. 
 

 

ГЛАВА VI - ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБУКА 

 

 

Члан 18. 
(Осигурање квалитета обука у области европских интеграција) 

 

(1) Дирекција континуирано надзире квалитет обука у области европских интеграција које 
организује како би обезбиједила да њихов садржај и извођење омогуће стицање знања и вјештина 

потребних за обављање послова и радних задатака који проистичу из процеса европских 
интеграција. 
 

(2) Осигурање квалитета обука омогућава се путем редовног мониторинга обука који врши 
Дирекција, евалуацијом коју дају полазници обука као и организовањем и одржавањем обука из 
области европских интеграција намијењених цертификованим предавачима на обукама. 
 

 

Члан 19. 
(Мониторинг обука у области европских интеграција) 

 

Дирекција континуирано врши мониторинг обука у области европских интеграција које организује 
на начин да оцјењује: припрему, садржај и извођење сваке обуке, интеракцију предавача са 
полазницима обуке, благовременост прихватања ангажмана предавача позваног да одржи обуку 
као и поштовање рокова за достављање финалног програма обуке и презентације, као и потребних 
материјала полазницима обуке. 
 

 

Члан 20. 
(Евалуација обуке коју дају полазници) 

 

(1) Циљ евалуације одржане обуке јесте да се утврди да ли су полазници обуке задовољни 
понуђеном темом као и да ли је предавач на обуци био успјешан у преношењу знања и вјештина. 
 

(2) Сваки полазник обуке по њеном завршетку попуњава евалуацијски образац који се не потписује 
како би тиме евалуација била што објективнија. 
 

 

ГЛАВА VII - ЗАВРШНИ ДИО 

 

 



Члан 21. 
(Јавни позив за пријаву предавача на обукама) 

 

С циљем формирања базе цертификованих предавача на обукама у смислу ове одлуке, Дирекција 
ће расписати јавни позив за пријаву предавача на обукама најкасније четири мјесеца од ступања на 
снагу ове одлуке. 
 

 

Члан 22. 
(Формирање Комисије за цертификовање) 

 

(1) Дирекција ће формирати Комисију за цертификовање предавача на обукама у области 
европских интеграција најкасније до затварања јавног позива из члана 21. ове одлуке. 
 

(2) Комисија из става (1) овог члана дужна је да сачини приједлог цертификованих предавача у 
области европских интеграција и достави га директору Дирекције у року 60 дана од дана затварања 
јавног позива из члана 21. ове одлуке. 
 

(3) До формирања базе цертификованих предавача у складу са овом одлуком, Дирекција организује 
обуке према започетом кварталном плану реализације обука усвојеном на основу Одлуке о 
обавезним обукама из области европских интеграција ("Службени гласник БиХ", број 15/14), а 
изводе их предавачи уврштени на Листу предавача за 2016. годину у складу са Одлуком о Листи 
предавача Дирекције за европске интеграције за 2016. годину (број: 05-02-2-1535-7/15). 

 

(4) Предавачи уврштени на Листу предавача за 2016. годину у складу са Одлуком о Листи предавача 
Дирекције за европске интеграције за 2016. годину (број: 05-02-2-1535-7/15) који не буду 
цертификовани у смислу члана 12. ове одлуке, неће више бити у могућности да изводе обуке у 
својству предавача на обукама у области европских интеграција које организује Дирекција. 
 

 

Члан 23. 
(Престанак важења) 

 

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе: 
 

 

 

 

 

a) План и програм едукације и стручног усавршавања државних службеника у Босни и Херцеговини 
о процесу европских интеграција, усвојен на 78. сједници Савјет министара БиХ, одржаној 
26.02.2009. године, 
 

б) Одлука о условима за стицање статуса предавача у Дирекцији за европске интеграције 
("Службени гласник БиХ", број 42/13), 
 



ц) Одлука о обавезним обукама из области европских интеграција ("Службени гласник БиХ", број 
15/14). 

 

 

Члан 24. 
(Ступање на снагу) 

 

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