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ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ 

Број Уговора: 01-07-273-48/08 (анекс бр. 04-07-2-154-20/11) 

Назив пројекта: Унапређење правила и процедура за израду закона, 
других прописа и општих аката у Босни и 
Херцеговини 

Имплементатор: Економски факултет Сарајево 

Датум почетка: 09.06.2010. 

Трајање уговора: 18 мјесеци 

Датум завршетка: 09.12.2011. 

Вријеме продужења: 4 мјесеца 

Измијењени датум завршетка: 09.04.2012. 

Статус пројекта: Завршен 

ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ 

Табела 1 - Преглед буџета:  

УГОВОРЕНИ БУЏЕТ у КМ 786.041,57 КМ 
УТРОШЕНА СРЕДСТВА у КМ 674.979,88 КМ 
УТРОШЕНА СРЕДСТВА у % 86 % 

 

 

 планирано утрошено % 

Радни дани кључног експерта 1 320 288 90 % 
Радни дани кључног експерта 2 320 288 90 % 
Краткорочно локално особље 630 529 84 % 
УКУПНО 1.270 1.105 87 % 

 Кључни експерт 1 274.104,00 222.393,60 81 % 
Кључни експерт 2 224.640,00 202.176,00 90 % 
Остали експерти 235.872,00 198.057,60 84 % 
Ванредни трошкови 78.425,57 52.352,68 67 % 
УКУПНО 786.041,57 674.979,88 86 % 

1. САЖЕТАК 

Извјештај је припремљен у складу с методологијом која је описана у Смјерницама за 
мониторинг и евалуацију пројекта финансираних из Фонда за реформу јавне управе, те 
препорукама које произилазе из Оцјене система за мониторинг и евалуацију Уреда 
координатора за реформу јавне управе коју је у периоду октобар 2012. – март 2013. 
припремила експертица GIZ-а за мониторинг и евалуацију. Аспекти пројекта које 
обрађује ова евалуација су релевантност, ефикасност, ефективност, утицај и одрживост. 
Након детаљне анализе пројектне документације, евалуацијски тим је обавио 
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разговоре/интервјуе с представницима Уговорног органа и Имплементатора, као и 
релевантним представницима корисника (већином члановима Имплементацијског (ИТ) и 
Надзорног (НТ) тима) у циљу прикупљања што објективнијих информација о поменутим 
аспектима пројекта. На основу прибављених информација припремљен је овај Извјештај 
о евалуацији. 

Стање у предметној области, у периоду прије почетка реализације пројекта, било је 
регулисано на различите начине на сваком административном нивоу у Босни и 
Херцеговини.  

 На државном нивоу актуелна су Јединствена правила за израду правних прописа у 
институцијама БиХ која је усвојила Парламентарна скупштина БиХ и која су у 
примјени од јануара 2005. године.  

 На нивоу РС од јануара 2006. године у употреби су Правила – нормативноправне 
технике за израду закона и других прописа која је донио Републички секретаријат за 
законодавство.  

 На нивоу ФБиХ нису постојала правила која регулишу ову област, а такође нису 
постојала ни на нивоу кантона.  

 У Брчко дистрикту БиХ предметна област била је регулисана Одлуком о процедури 
израде нацрта закона и других прописа БД БиХ коју је Влада БД БиХ донијела у 
октобру 2007. године, а поред тога и Упутством о начину и поступку израде 
буџетске анализе на нацрте закона и приједлоге облука (Сл. гласник БД БиХ, бр. 
32/07). 

Пројектним задатком, а касније и почетним извјештајем, предвиђено је да се након 
потребних анализа, у сарадњи са представницима кључних институција (члановима 
Имплементационог тима, а по потреби и других) припреми приједлог номотехничких 
правила која ће усвојити сваки од четири управна нивоа у БиХ. Како би Правила била 
обавезујућа за све предлагаче и како би се осигурала њихова већа правна снага, 
одлучено је да Правила буду усвојена на законодавном нивоу власти 
(Парламенту/Скупштини). План је био да поменута правила буду усвојена у току трајања 
пројекта, те да се потом одрже обуке и израде приручници за кориснике. 

Због објективних разлога на које нико од актера укључених у реализацију пројекта 
(пројектни тим и корисници пројекта) није могао у већој мјери утицати, усвајање Правила 
је изостало у планираном периоду. Из тог разлога трајање пројекта је продужено за 
додатна 4 мјесеца, како би се повећала вјероватноћа за реализацију преосталих 
пројектних активности (израда приручника и обуке корисника). 

Скупштина Брчко дистрикта БиХ усвојила је Јединствена правила и процедуре за израду 
закона и других прописа БД БиХ у јануару 2012. године. Како је усвајање Правила 
изостало на три од четири управна нивоа (остали управни нивои до момента писања овог 
извјештаја нису усвојили поменута Правила, иако су Правила правовремено упућена у 
процедуру) у договору с корисницима организоване су обуке за кориснике у Брчко 
дистрикту БиХ у планираном обиму, док су на нивоима БиХ, РС и ФБиХ обуке 
организоване у ограниченом обиму по питању садржаја и броја полазника (обрађен 
само дио планираних тема и то само за представнике Уреда/Канцеларије за 
законодавство). 
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Тренутно, на нивоима БиХ и РС Правила су у тзв. „комисијској фази“, док су на нивоу 
ФБиХ такође упућена у Парламентарну процедуру и налазе се у фази „стручне јавне 
расправе“. 

С аспекта квалитета излазног резултата, односно задовољства корисника припремљеним 
материјалом (од стране Имплементатора пројекта), преовладава мишљење да је 
материјал који је кључни излазни резултат овог пројекта (Јединствена правила) 
задовољавајућег квалитета. Овај став не дијеле представници Уреда за законодавство 
Владе Федерације БиХ, који истичу да понуђени материјал не задовољава потребе и 
специфичности овог управног нивоа у сегменту израде закона, других прописа и општих 
аката, односно да није у складу с очекивањима корисника овог управног нивоа. Ипак, 
треба напоменути да су и представници нивоа ФБиХ, као и предстваници других 
управних нивоа, били укључени у процес припреме Јединствених правила (на овом 
нивоу у форми Приједлога Уредбе1

2. ПРОЈЕКТ СИНОПСИС 

), те да су након пројектне испоруке поменутог 
документа дали одређене коментаре на исти. Дио коментара је прихваћен, а за дио 
коментара који се тичу одрђених одредби ангажовани експерти су дали образложење, 
након чега су корисници (Уред за законодавство) дали сагласност на све измјене и 
допуне Приједлога Уредбе. На потребу додатних измјена поменутог материјала указано 
је накнадно, по окончању пројекта, односно по упућивању Приједлога Уредбе у 
парламентарну процедуру. 

ВЕЗА СА АП1/РАП1: Пројект је у директној вези с мјерама из Акционог плана 1 
Стартегије реформе јавне управе, у реформској области Стратешко планирање и 
координацијски капацитети, и то: 

ИП 2.2 - Успостављање досљедне политике о квалитети прописа и 
ИП 3.2 - Побољшање провјере усклађености с прописима (номотехника и стил), те 
поглављем  
ИП 4. - Побољшање процеса доношења закона; 

и са Ревидираним АП1 у области Стратешко планирање, координација и израда политика 
у дијелу: 

СПКИП 2.2 - Стандардизирати процесе израде правних прописа 

ЦИЉ: Успостављање најбоље праксе и кохерентних принципа и стандарда за израду 
закона, других прописа и општих аката у Босни и Херцеговини, што ће допринијети 
даљем побољшању процеса развоја политика, методолошкој складности процеса израде 
закона, других прописа и општих аката, као и унапријеђењу правног система уопште. 
Достизање овог циља допринијеће развоју јавне управе која ће бити учинковитија, 
професионалнија, транспарентнија, одговорнија и у служби грађана. 

СВРХА: Усвојити нова или унаприједити постојећа правила и процедуре за израду 
закона, других прописа и општих аката на државном, ентитетским и Брчко дистрикт БиХ 
нивоу, како би се осигурало да се сви нацрти/приједлози нормативних аката припремају 
и разматрају на адекватан, усклађен и досљедан начин. 

                                                 
1 Уредба о номотехничким правилима за израду закона и других прописа Федерације Босне и Херцеговине 
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РЕЗУЛТАТИ:  

Р1. Урађена и у писаној форми сачињена свеобухватна анализа постојеће праксе израде 
закона, других прописа и општих аката, као и постојећих правила за израду закона, 
других прописа и општих аката на нивоу државе, ентитета и Брчко дистрикта БиХ, 
укључујући процјену утицаја и усклађености законских и других прописа. 

Р2. Прикупљени одговарајући подаци, извршена и у писаној форми сачињена 
компаративна анализа праксе израде закона, других прописа и општих аката на 
државном, ентитетским и Брчко дистрикт БиХ нивоу са праксом у одабраним земљама 
чланицама ЕУ које имају сличну правну традицију и/или сличну структуру власти као БиХ. 
Ова анализа треба да резултира  приједлозима најбоље праксе у овој области за 
усвајање у БиХ. 

Р3. Припремљен програмски документ који ће обухватити преглед стању у предметној 
области, те препоруке, конкретне мјере и приједлоге за унапређења правила и 
процедура за израду закона, других прописа и општих аката у БиХ. 

Р4. Припремљени усаглашени приједлози измјена и допуна постојеће регулативе или 
приједлози нове регулатива за израду закона, других прописа и општих аката у БиХ. 

Р5. Приједлози Измјена и допуна постојеће регулативе или приједлог нове регулативе за 
израду закона, других прописа и општих аката поднесени на усвајање надлежним 
органима власти на нивоу Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, 
Републике Српске и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине. 

Р6. Извршена анализа потреба за обуком кључног особља у свим институцијама и 
органима који учествују у припреми и изради закона, других прописа и општих аката. 
Израђен детаљан План обука, дефинисане врсте обука и број кључног особља које ће 
похађати обуку у циљу ефикасне примјене измјењене или нове регулативе за израду 
закона, других прописа и општих аката. 

Израђен и дистрибуиран Приручник за израду правних прописа. 

Р7. Реализована планирана обука. 

ЛОКАЦИЈА: Босна и Херцеговина - Федерација Босне и Херцеговине, Република 
Српска, Брчко дистрикт Босне и Херцеговине (Сарајево, Бања Лука, Брчко). 

КОРИСНИЦИ: Канцеларија за законодавство при Савјету министара БиХ, Уред за 
законодавство и прописе ЕУ при Влади ФБиХ, Републички секретаријат за законодавство 
при Влади РС и Одсјек за законодавне активности при Влади БД БиХ. 

ИЗВОР СРЕДСТАВА: Пројект је у цјелости финансиран из средстава Фонда за реформу 
јавне управе. 

3. ОКВИР ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Евалуација је рађена у периоду јануар-март 2013. године, а односи се на период 
имплементације пројекта од 9. јуна 2010. до 9. априла 2012. године, али и период по 
завршетку имплементације, кроз информације о пројектном утицају и његовој 
одрживости. Приликом евалуације детаљно је размотрена сва расположива пројектна 
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документација (Уговор, Пројектни задатак, Почетни извјештај, периодични извјештаји и 
Завршни извјештај Имплементатора, са свим анексима). Поред тога обављени су 
интервјуи с представницима Имплементатора, Уговорног органа и корисницима пројекта 
с државног, ентитетских и дистрикт нивоа власти у БиХ. 

Ова евалуација даје одговоре на питања која се тичу релевантности, ефикасности, 
ефективности, утицаја и одрживости пројекта. Ипак, треба напоменути да због 
неусвајања Правила на три од четири управна нивоа питања утицаја и одрживости на тим 
нивоима не могу бити у потпуности обрађена, односно не могу бити обрађена на начин 
како је то случај у Брчко дистрикту БиХ, гдје су Правила усвојена и примјењују се од 
јануара 2012. године. 

 

4. РЕЗУЛТАТИ ЕВАЛУАЦИЈЕ 

a. Релевантност 

Потреба за процесом реформе и стратешки циљеви у складу са Стартегијом реформе 
јавне управе укључују: потребу процјене утицаја и проводивости политике приликом 
израде законских прописа; потребу заснованости израде законских прописа на 
заједничким стандардима у смислу форме, формата, стила израде, итд; потребу 
усклађености номотехнике и стила, усклађености с Уставом и постојећим законима и 
правним системом, провјеру утицаја на буџет, итд; 

Из сложеног државног уређења Босне и Херцеговине произилазе бројне специфичности 
правног система, а посебно у погледу расподјеле законодавних рјешења. У складу с 
оваквим државним уређењем егзистирају закони и општи правни акти који су 
јединствени за цијелу територију БиХ, а поред тога и они који постоје само на 
ентитеским, кантоналним и дистрикт нивоу. Непостојање номотехничких правила у 
Федерацији БиХ, те потреба за ревидирањем постојећих на нивоима БиХ, РС и БД БиХ, 
довољан су разлог за заједнички пројект којим би се осигурао оквир (у виду јединствених 
правила) за уједначен, стандардизован и кохерентан приступ у области израде прописа. 
Поред тога, на нивоима РС и БД БиХ постојала је потреба за давањем веће важности 
Правилима кроз њихово усвајање на законодавном нивоу. 

На крају, процес хармонизације домаће легислативе с правним наслијеђем ЕУ наметнуо 
је додатну потребу за једним оваквим пројектом који ће ревидирати постојећа и/или 
предложити нова јединствена правила за израду закона, других прописа и општих аката 
на цијелој територији Босне и Херцеговине. 

Овај пројект заснован је на конкретним мјерама из Акционог плана 1 Стартегије реформе 
јавне управе у БиХ, у оквиру реформске области Стратешко планирање и координацијски 
капацитети. 
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b. Ефикасност 

b. 1 Оцјена рада имплементатора: 

Вођа пројектног тима је током имплементације пројекта исказао задовољавајући степен 
ангажовансоти.  
Евидентна је спремност Имплементатора на компромис и орјентацију на постизање 
пројектних резултата. 
Административно-технички капацитети које је осигурао Имплементатор били су довољни 
за потребе пројекта. Ангажоване експерте је већина корисника оцијенила као квалитетне 
и адекватне. 
Извјештавање је било у складу с роковима, процедурама и захтијеваним квалитетом, те 
није било битнијих примједби на исто.  

b. 2 Пројектни партнери и корисници: 

Чланови Имплементационог тима (ИТ) већином су били уједно и чланови Надзорног 
тима (НТ). Та чињеница показала се као битна предност у овом случају, обзиром да су 
чланови ИТ-а максимално озбиљно и посвећено приступили својим обавезама. 
Евидентна је њихова посвећеност и ангажованост на изради Јединствених правила, те 
добра сарадња с Имплементатором и Уговорним органом.  

Додатно, на изради Јединствених правила, поред чланова ИТ-а у Републици Српској је 
ангажована и представница законодавне власти, у циљу осигурања што бољег квалитета 
излазног резултата пројекта. 

 

b. 3 Имплементација активности: 

Планиране активности 
Објективно 
мјерљиви 

индикатори Пл
ан

ир
ан

и 
(д

а/
не

) 
По

ст
иг

ну
т

и 
(д

а/
не

) 

Коментар 

А1 Анализа постојеће 
праксе израде прописа, 
као и постојећих 
правила за израду 
закона, других прописа 
и општих аката на нивоу 
државе БиХ, ентитета и 
Брчко дистрикта БиХ 

Урађена и 
одобрена анализа 

да да Активност је обављена у складу с 
методологијом и планом. 
Ова анализа обухватила је: 
- Односни распон примјене 

постојећих правила; 
- Захтјеве у организацији процеса 

израде прописа; 
- Припрему приједлога прописа 

(технике израде прописа, 
технике израде образложења, 
организације послова за 
нормативне дјелатности итд.); 

- Међуминистарске консултације 
и консултације разних нивоа 
власти; 

- Консултације вањских 
интересних група и могућности 
успостављања принципа и 
стандарда за консултације (јавне 
и унутаринституционалне); 
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- Процјену утицаја, проводивости 
и усклађености прописа и 
могућности утврђивања и 
успостављања  стандардних 
метода и критерија за процјену 
учинка; 

- Објављивање пречишћених 
текстова закона; 

- Стандарде у смислу форме, 
формата, стила израде итд.  

Анализа је комплетирана и 
одобрена. 

А2 Прикупљање 
података о процесу 
израде правних 
прописа са нагласком 
на еx анте и еx пост 
процјену утицаја 
прописа у најмање 
двије земље чланице 
Еуропске уније које 
имају сличну правну 
традицију као БиХ 
и/или сличну структуру 
власти. Компаративна 
анализа праксе израде 
закона, других прописа 
и општих аката на 
државном, ентитетским 
и Брчко дистрикт БиХ 
нивоу са одабраним 
земљама чланицама ЕУ. 
Препорука најбоље 
међународне праксе за 
усвајање у БиХ. 

Одобрена 
компаративна 
анализа. 
 
Обављено 
студијско 
путовање. 

да да Компаративна анализа је 
комплетирана и одобрена. Анализа 
је реализована у складу са 
планираном методологијом и 
планом рада. 
Обављено је и студијско путовање у 
Брисел које је битно допринијело 
проширивању знања и усвајању 
добрих пракси ЕУ. Студијско 
путовање је организовано за 13 
чланова надзорног и 
имплементационог тима и 3 
представника имплементатора. 

А3 Подржавање рада 
Имплементационог 
тима 

Број састанака 
Имплементационг 
тима и прогрес 
пројекта 

да да Подржавање рада 
Имплементационог тима је 
обављано кроз одржавање 
састанака на којима су презентоване 
пројектне активности и напредак 
пројекта. Ова активност је трајала 
током цијелог периода трајања 
пројекта. Састанци су  одржавани 
периодично у терминима и на 
локацијама усаглашеним са 
члановима Имплементационог 
тима. 

А4 Припрема детаљног 
програмског документа 
који ће обухватити 
преглед стања у 
предметној области, те 

Усвојен 
програмски 
документ 

да да Идентификована је најбоља пракса 
ЕУ у сегменту израде правних 
прописа која ће бити предложена за 
инкорпорирање у постојећа правила 
БиХ. Анализирана је РИА 
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препоруке, конкретне 
мјере и приједлоге за 
унапређења правила и 
процедура за израду 
закона, других прописа 
и општих аката у БиХ, 
који показује како, када 
и од стране кога уочени 
недостаци могу бити 
отклоњени. 

(Регулаторy Импацт Ассесмент) и 
дате су препоруке и најбоља пракса 
примјене РИА-е. Идентификовани су 
проблеми, предности и недостаци у 
предметној области на државном, 
ентитетском и БД БиХ нивоу. 
Израђене препоруке у којем правцу 
измјене и допуне постојеће 
регулативе треба да иду (како када 
и од стране кога уочени недостаци 
могу бити отклоњени).  
 
Програмски документ је 
комплетиран и усвојен од стране 
Надзорног и Имплементационог 
тима. 

А5 Израда приједлога 
измјена и допуна 
постојеће регулативе 
или израда приједлога 
нове регулативе за 
израду закона, других 
прописа и општих аката, 
користећи се при томе 
резултатима проведене 
анализе и програмским 
документом из 
претходне активности. 

Израђен нацрт 
номотехничких 
правила 

да да На основу програмског документа и 
детаљног имплементационог плана 
израђени су приједлози нових 
номотехничких правила за израду 
закона и других правних прописа.  
Идентификована је најбоља пракса 
ЕУ у сегменту израде правних 
прописа и укључена је у приједлог 
нових номотехничких правила за 
израду закона и других правних 
прописа. Идентификовани су 
недостаци у постојећој регулативи  у 
сарадњи са члановима 
Имплементационог и Надзорног 
тима. Идентификовани су и начини 
превазилажења уочених 
недостатака и уграђени у препоруке 
програмског документа, а касније и 
у сам нацрт  нових номотехничких 
правила за израду закона и других 
прописа на нивоима БиХ, ФБиХ, РС и 
Брчко дисстрикт БиХ. 

А6 Подношење на 
усвајање измјена и 
допуна постојеће 
регулативе, односно 
нове регулативе за 
израду закона, других 
прописа и општих аката 
од стране надлежних 
органа власти (Савјет 
министара/владе или 
парламенти/Народна 
скупштина РС) на нивоу 
Босне и Херцеговине, 
Републике Српске, 

Одобрена 
номотехничка 
правила од стране 
Имплементационо
г и Надзорног тима 

да да 

Приједлози измјена и допуна 
постојеће регулативе или приједлог 
нове регулативе за израду 
законских и других прописа 
поднесени су на усвајање од стране 
надлежних органа власти на нивоу 
БиХ, ФБиХ, РС и БД БиХ. 

За вријеме трајања пројекта 
номотехничка правила усвојена су у 
Брчко дистрикту БиХ (18. јануара 
2012.). Парламенти БиХ, ФБиХ и РС 
још увијек нису усвојили ова 
правила, али њихово усвајање се 
очекује током прве половине 2013. 
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Федерације Босне и 
Херцеговине и Брчко 
дистрикта БиХ. Рад са 
директорима Уреда/ 
Секретаријата за 
законодавство, 
секретаријатима 
влада/СМ и 
секретаријатима 
парламената како би се 
осигурало да се заврши, 
одобри и усвоји 
дефинисани правни 
оквир. 

године. 

А7 Анализа потреба за 
обуком кључног особља 
у свим институцијама и 
органима који учествују 
у припреми и изради 
закона, других прописа 
и општих аката те, на 
основу резултата 
проведене анализе, 
припрема детаљног 
Плана обуке који ће се 
састојати од различитих 
видова обуке 
(подучавања/цоацхинг, 
обуке на послу, 
студијских посјета, 
семинара, радионица и 
др.). Припрема и 
штампа Приручника за 
израду правних 
прописа који ће 
олакшати и појаснити 
примјену нове 
легислативе за израду 
правних прописа 

Комплетирана 
анализа 
 
Припремљен 
детаљан План 
обуке 
 
Припремљен 
приручник за 
израду пр  авних 
прописа 

да да Ова активност се састојала од 
међусобно повезаних и паралелних 
подактивности: 
- Анализе потреба за обуком 

кључног особља у свим 
институцијама и органима који 
учествују у припреми и изради 
закона, других прописа и општих 
аката; 

- Припреме детаљног плана 
обуке; 

- Припреме Приручника за израду 
правних прописа 

 
Анализа потреба за обуком и План 
обуке су комплетирани у складу са 
планом. Обзиром да је само БД БиХ 
усвојио номотехничка правила, 
приручник је финализиран и 
дистрибуиран само на нивоу БД 
БиХ, док је на осталим нивоима дат 
само нацрт приручника.   

А8 Реализација 
планиране обуке 

Обављена обука да да Имплементација ове активности је 
била условљена усвајањем 
номотехничких правила. Из 
објективних разлога правила нису 
усвојена на свим нивоима власти и 
ван утицаја су извршиоца уговора. 
Само је у Брчко дистрикту БиХ обука 
извршена у цјелости према 
пројектном задатку и то из разлога 
јер су једино на нивоу БД БиХ 
усвојена Номотехничка правила. 
Одлуком Управног одобора Фонда 
за РЈУ извршена је планирана обука 
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у ограниченом обиму на нивоу БиХ, 
ФБиХ и РС, а која се тиче 
преношења најбоље номотехничке 
праксе ЕУ и изабраних држава 
чланица ЕУ (Белгија, Аустрија и 
Словенија) као и дио обуке који се 
тиче могућности примјене ИТ у 
номотехници. 

 

b. 4 Постизање резултата: 

Планирани резултати Опис постигнућа 

Р1 Урађена свеобухватна анализа постојеће праксе 
израде нацрта законских и других прописа, као и 
постојећих правила за израду закона и других 
прописа на нивоу државе, ентитета и Брчко 
Дистрикта, укључујући процјену утицаја и 
усклађености законских и других прописа. 

Урађене су потребне анализе и на 
основу њих припремљени 
приједлози измјена и допуна, 
односно припремљена нова 
регулатива за израду законских и 
других прописа (Јединствена 
правила).  

За вријеме трајнаја пројекта 
номотехничка правила су усвојена у 
Брчко дистрикту БиХ (18.01.2012.). 
На нивоима БиХ, ФБиХ и РС се 
очекује њихово усвајање. 

У РС-у предложена правила 
уврштена у План рада Народне 
Скупштине РС тако да је њихобо 
усвајање извјесно и да се може 
очекивати њихово скоро усвајање. 

Урађена је анализа потреба за 
обуком и припремљен план обука. С 
обзиром да је само БД БиХ усвојио 
номотехничка правила, приручник 
је финализиран и дистрибуиран 
само на нивоу БД БиХ, а такође је 
реализован и план обука за БД БиХ. 
На осталим нивоима само 
припремљен нацрт приручника, а 
планиране обука реализоване су у 
ограниченом обиму. 

Р2 Прикупљени одговарајући подаци и извршена 
компаративна анализа праксе израде законских и 
других прописа на државном, ентитетским и Брчко 
дистрикт нивоу са одабраним земљама чланицама 
ЕУ које имају сличну правну традицију као БиХ и/или 
сличну структуру власти, са приједлозима за најбољу 
праксу у овој области. 

Р3 Припремљен детаљан Имплементациони план и 
достављен на усвајање Имплементационом тиму. 

Р4 Припремљен детаљни програмски документ који ће 
обухватити преглед стања у предметној области, те 
препоруке, конкретне мјере и приједлоге за 
унапређења правила и процедура за израду закона, 
других прописа и општих аката у БиХ 

Р5 Припремљени приједлози измјена и допуна 
постојеће регулативе или израђена нова регулатива 
за израду законских и других прописа. 

Р6 Поднешени приједлози Измјена и допуна постојеће 
регулативе или приједлог нове регулативе за израду 
законских и других прописа поднесени на усвајање 
од стране надлежних органа власти на нивоу Босне и 
Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, 
Републике Српске и Брчко дистрикта Босне и 
Херцеговине. 

Р7 Дефинисане врсте обука и број кључног особља који 
ће похађати обуку у циљу ефикасне примјене 
измијењене или нове регулативе за израду 
законских и других прописа. Креиран приручник за 
израду правних прописа. 

Р8 Реализована планирана обука. 
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b. 5 Утрошак средстава: 

Средства нису утрошена у потпуности. Утрошено је свега 86% (674.979,88 КМ) од 
уговореног износа (786.041,57 КМ). 

Разлози за ово леже у мањем обиму одржаних обука у односу на планирани и томе што 
приручник није штампан на нивоима БиХ, РС и ФБиХ.  

Кључни експерт 1; 
222.393,60 KM

Кључни експерт 2; 
202.176,00 KM

Остали експерти; 
198.057,60 KM

Ванредни трошкови; 
52.352,68 KM

Кључни експерт 1

Кључни експерт 2

Остали експерти

Ванредни трошкови

На ангажоване експерте на овом пројекту утрошено је 92% средстава док је на ванредне 
(пратеће) трошкове утрошено 8% средстава.  

 

 

Структура ванредних (пратећих) трошкова приказана је на графикону испод: 

Завршна 
конференција

1.442,00 KM

Приручник
1.930,50 KM

Студијска посјета
40.262,61 KM

Обуке и 
радионице

7.559,11 KM

Остали трошкови 
(састанци и сл.)

1.158,46 KM

Завршна конференција

Приручник

Студијска посјета

Обуке и радионице

Остали трошкови (састанци и сл.)

 
Сви наведени износи су с урачунатим ПДВ-ом.  
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c. Ефективност 

Кроз реализацију овог пројекта, намјера је била успоставити оквир за кохерентан и 
стандардизован приступ за израду закона, других прописа и општих аката. То 
подразумијева израду Јединствених правила, израду Приручника за њихову примјену и 
ојачане капацитете за примјену Правила. Самим тим, ефекти пројекта могу се мјерити 
кроз поменута три сегмента, која заједно чине једну заокружену цјелину и као цјелина се 
морају и посматрати. Из овога даље произилази да је оцјену ефективности могуће давати 
уколико су Правила усвојена, Приручник израђен, а обуке у потпуности одржане. Како је 
то случај само на једном од планирана четири управна нивоа, евалуација у овом 
сегменту добрим дијелом се ограничава на један поменути управни ниво. 

Наиме, у Брчко дистрикту БиХ од јануара 2012. године у пракси се примјењују нова 
Јединствена правила која је усвојила Скупштина БД БиХ, а кроз пројект је осигурана обука 
државних службеника који се баве предметним пословима за примјену Јединствених 
правила и осигуран је Приручник који је у редовној употреби од стране корисника. Овим 
је остварен велики помак у сегменту израде закона, других прописа и општих аката у 
Брчко дистрикту БиХ. Према ријечима корисника, представника Законодавне 
канцеларије БД БиХ, несумљиво су остварени очекивани пројектни резултати, постигнуте 
су планиране позитивне промјене и уведен систематизован приступ изради закона, 
других прописа и општих аката у складу са специфичностима Брчко дистрикта БиХ. 

Када је ријеч о осталим управним нивоима у БиХ, обзиром да Правила нису усвојена како 
је планирано, као конкретни ефекти овог пројекта могу се истаћи предуслови који су 
створени израдом нацрта Јединствених правила, те обуком дијела државних службеника 
за њихову примјену и израдом нацрта Приручника. Ефекти јесу нешто мањи од 
планираних, али треба имати на уму да је ријеч о факторима који су ван оквира овог 
пројекта а од којих директно зависи усвајање Јединствених правила, а самим тим и 
њихова примјена у пракси. Ипак, треба истаћи да, иако Правила формално нису усвојена, 
у неким случајевима она се ипак неформално примјењују у пракси, што је додатно још 
један показатељ у корист овог пројекта. Тек по усвајању Правила на сва три нивоа, што је 
извијесно и реално је очекивати до половине 2013. године, ефекти овог пројекта биће 
видљиви и јасно мјерљиви. 

d. Утицај 

По усвајању поменутих Правила, на цијелој територији Босне и Херцеговине и формално 
ће се у потпуности покрити законодавна, извршна и управна власт усклађеним 
стандардима за доношење прописа, те омогућити усклађена примјена правила и 
процедура за израду правних прописа а тиме ће се допринијети укупној складности 
правног система. Овим ће се даље допринијети унапређењу правног система у Босни и 
Херцеговини, олакшати усвајање Acquis-а на путу интеграције Босне и Херцеговине у 
Европску унију, те допринијети приближавању БиХ јединственом Европском управном 
простору. 

Утицај овог пројекта забиљежен је и кроз редовне извјештаје о напретку у реализацији 
Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ. Обзиром да је пројект настао, 
првенствено као потреба корисника на свим управним нивоима а потом и, као сет мјера 
које произилазе из тада актуелног АП1, реализацијом пројекта испуњене су поменуте 
мјере из АП1 Стратегије РЈУ. Усвајање Јединствених правила такође ће допринијети 
реализацији мјера из Ревидираног АП1. Конкретно, ријеч је о активности 2.2.1 
Припремити и усвојити (на оним нивоима власти гдје то још није урађено) обвезујућа 
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јединствена правила за израду правних прописа која одражавају набројене стандарде 
квалитете прописа. 

Тренутно, према Годишњем извјештају о напретку (Праћење имплементације РАП1 
Стратегије РЈУ) за 2012. годину на нивоу Брчко дистрикта БиХ ова активност из РАП1 је у 
потпуности реализована, док је на осталим нивоима ова активност оцијењена као 
дјелимично реализована. 

e. Одрживост 

Кључни предуслов за осигурање одрживости пројектних резултата представља усвајање 
Јединствених правила на сваком од управних нивоа који то још нису учинили. Кроз 
усвајање Правила од стране законодавне власти осигураће се обавеза њихове примјене, 
а самим тим и одрживост пројектних резултата. Сви остали аспекти одрживости 
пројектних резултата, релевантни за овај пројект, већ су добрим дијелом осигурани. При 
томе се првенствено мисли на институционалну и финансијску одрживост. 

Организациона структура на сваком од четири управна нивоа осигурава несметану 
примјену пројектних резултата, а неупитно је даље постојање институција 
(Уреда/Канцеларија за законодавство) које су кључни носиоци активности у процесу који 
је предмет овог пројекта. Поред тога, буџетска средства за несметан рад поменутих 
институција нису упитна и осигурана су кроз кореспондирајуће буџете.  

Шире гледано, институционални аспект полази од чињенице да организацију чине људи. 
У том смислу, потребно је даље усавршавање кадрова за примјену правила које је кроз 
овај пројект било планирано али није у потпуности реализовано, односно реализовано је 
у ограниченом обиму. У сваком случају, дугорочно гледано, постоји потреба за даљим 
обукама у овом сегменту за све учеснике у процесу израде закона, других прописа и 
општих аката у БиХ. 

Такође, информатизација процеса је наредни корак у реформи у овом сегменту. 

5. ЗАКЉУЧЦИ 

Имплементатор је уз значајну сарадњу Имплементационог тима реализовао већину 
пројектних активности и припремио приједлог Јединствених правила која су потом 
упућена у процедуру усвајања на свим управним нивоима. До сада, Правила су усвојена 
само на нивоу Брчко дистрикта БиХ, док су на нивоима БиХ, РС и ФБиХ у парламентарној 
процедури. На нивоима БиХ и РС су у „комисијској фази“, док су у ФБиХ у фази „стручне 
јавне расправе“. Због неусвајања Јединствених правила на поменута три нивоа обуке су 
одржане у ограниченом обиму, а приручници за њихову примјену нису штампани, али су 
припремљени нацрти приручника.  

Успјешност, утицај и одрживост пројекта директно зависе од усвајања Јединствених 
правила на свим управним нивоима. Према ријечима корисника, представника кључних 
институција с нивоа БиХ РС и БД БиХ, квалитет Јединствених правила које је 
имплементатор припремио уз значајну сарадњу с имплементационим тимом није 
упитан. 

Упркос чињеници да је сваки ниво имао представнике у Имплементационом тиму који су 
активно учествовали у изради документа, те сагласности свих представника корисника на 
понуђене приједлоге Јединствених правила, постоји одрђена неконзистентност у 
ставовима представника ФБиХ нивоа. Наиме, представници Уреда Владе ФБиХ за 
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законодавство упркос сагласности на поменута Правила, указују на њихов недовољан 
квалитет и потребу за њиховим додатним измјенама. Недовољан квалитет понуђених 
материјала на нивоу ФБиХ коригован је накнадно, додатним активностима Уреда за 
законодавство ФБиХ у сарадњи с пројектом USAID-а „Јачање парламената БиХ“ и 
члановима законодавно-правних комисија оба дома Парламента ФБиХ. Поред тога, 
Правила су упућена у стручну јавну расправу у циљу додатног осигурања квалитета истих. 

6. ПРЕПОРУКЕ 
1. Убрзати процедуру усвајања Јединствених правила на нивоима БиХ, РС и ФБиХ 

(рок за реализацију ове активности према РАП1 истекао крајем 2011. године). 
2. По усвајању Јединствених правила ревидирати нацрте Приручника и подијелити 

их релевантним институцијама. 
3. Уврстити у годишње планове обука оне обуке које се директно односе на јачање 

капацитета за примјену нових Јединствених правила и провести ове обуке. 

7. НАУЧЕНЕ ЛЕКЦИЈЕ 

Евидентно је да кључни изазов у реализацији пројеката који као резултат имају 
стратешке документе за које је потребно усвајање од стране извршне, а посебно од 
стране законодавне власти, лежи у чињеници да постоји веома велики ризик од 
неусвајања или значајног кашњења у усвајању тих докумената. Искуства с овог али и са 
сличних пројеката указују на то да је у таквим ситуацијама често потребно осигурати 
политичку подршку у циљу благовремене реализације пројектних активности. 
Имплементатор често није у ситуацији да може значајније утицати на усвајање 
докумената на вишим инстанцама, па се поставља питање сврсисходности пројектних 
задатака који дио активности условљавају усвајањем докумената од стране влада или 
парламената. Пракса је показала да је у оваквим случајевима пожељно у оквиру 
пројектних активности уврстити активности лобирања, односно придобијања утицајних 
појединаца или група. То значи да је потребно пронаћи модул у циљу развијања 
ефикасних и ефективних комуникација са онима који имају формалну и неформалну моћ, 
чиме се може осигурати благовремена имплементација пројектних активности, а самим 
тим и постизање резултата.  

Поред поменутог, у оваквим случајевима потребно је размотрити и опцију двофазног 
приступа реализацији пројекта. То значи да је, прије свега, пројект временски подијељен 
у двије фазе. Прву фазу представљала би реализација пројекта до тренутка израде 
приједлога документа који је предвиђен за усвајање. Друга фаза пројектне реализације 
почела би тек када, и уколико, предметни документ буде усвојен. На овај начин избјегла 
би се честа продужавања пројекта усљед неажурности домаћих власти, односно 
недостатка политичке подршке и воље. Пројект би у том случају био настављен када се за 
то осигурају услови и формално опредјељење домаћих власти у виду усвајања 
пројектних резултата. 

Сљедећи изазов, односно сегмент у којем су могућа побољшања у процесу управљања 
пројектним циклусом, тиче се пројектне документације. Логички оквир пројекта је алат 
који је подложан промјенама и којег је потребно ажурирати у складу са ситуацијом на 
терену. Потребно га је ажурирати у почетној (инцептион) фази, али и уз сваки 
периодични извјештај уколико је потребно. Активности у логичком оквиру се могу 
мијењати, па чак и резултат уколико за тим има потребе, све док се слиједи интервентна 
логика и док се тиме ефикасно и ефективно остварују пројектна сврха и циљ. Наравно, 
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ово ажурирање подразумијева сагласност актера укључених у реализацију, управљање и 
надзор над пројектом. 

На  крају,  треба  напоменути  да  се  приликом  формулисања  резултата  у  пројектној 
документацији  треба  водити  усвојеном  методологијом  и  добрим  праксама,  тј.  да 
резултате треба формулисати на начин да осликавају будуће стање, односно позитивне 
промјене у односу на почетно стање. Треба избјегавати формулацију резултата на начин 
да  је  резултат  уствари  преформулисана  активност.  Најбољи  начин  да  се  ово  опише  је 
сљедећи сликовит примјер:  

Атлетичар  се  може  припремати  и  тренирати  годинама.  Та  припрема  и  тренинг 
називају се активностима. Ако атлетичар побиједи, то је резултат.  

Дакле,  резултат  нису  одржани  тренинзи  и  извршене  припреме.  То  су  само  активности 
које треба да доведу до побједе, а побједа је резултат. 
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Анекс 1 – Логички оквир пројекта 

ЛОГИЧКИ ОКВИР/МАТРИЦА 

  Логика рада 
Објективно провјерлјиви 

индикатори 
Извори 

верификације 
Претпоставке/ризици 

Укупни 
цилјеви 

Успoстaвљaњe нajбoљe прakсe и koхeрeнтних принципa и 
стaндaрдa зa изрaду зakoнa, других прoписa и oпштих 

akaтa у Бoсни и Хeрцeгoвини, штo ћe дoприниjeти дaљeм 
пoбoљшaњу прoцeсa рaзвoja пoлитиka, мeтoдoлoшkoj 
сkлaднoсти прoцeсa изрaдe зakoнa, других прoписa и 

oпштих akaтa, kao и унaпрeђeњу прaвнoг систeмa уoпћe. 
Дoстизaњe oвoг циљa дoприниjeћe рaзвojу jaвнe упрaвe 

koja ћe бити учинkoвитиja, прoфeсиoнaлниja, 
трaнспaрeнтниja, oдгoвoрниja и у служби грaђaнa. 

Успoстaвљeнe прoцeдурe и 
прakсe 

 

Eфиkaснoст при дoнoшeњу 

Канцеларија 
координатора 

 

Сврха 
пројекта 

Усвojити нoвa или унaприjeдити пoстojeћa прaвилa и 
прoцeдурe зa изрaду зakoнa, других прoписa и oпштих 
akaтa нa држaвнoм, eнтитeтсkим и Брчko дистриkт БиХ 

нивoу, kako би сe oсигурaлo дa сe сви нaцрти/приjeдлoзи 
нoрмaтивних akaтa припрeмajу и рaзмaтрajу нa 

aдekвaтaн, усkлaђeн и дoсљeдaн нaчин. 

Усвojeнa нoвa или унaприjeђeнa 
прaвилa и прoцeдурe зa изрaду 
зakoнa, других прoписa нa свим 

нивoимa у БиХ 

Службeнe нoвинe и 
глaсници 

Финaлни извjeштaj 
o прojekту 

Усвajaњe прeдлoжeнe 
рeгулaтивe нa свим 

нивoимa у 
прeдвиђeнoм рokу 



(Очекивани) 
резултати 

Р1  Урaђeнa  свeoбухвaтнa  aнaлизa  пoстojeћe  прakсe 
изрaдe  нaцртa  зakoнсkих  и  других  прoписa,  kao  и 
пoстojeћих прaвилa зa изрaду зakoнa и других прoписa нa 
нивoу  држaвe,  eнтитeтa  и  Брчko  Дистриkтa,  уkључуjући 
прoцjeну  утицaja  и  усkлaђeнoсти  зakoнсkих  и  других 
прoписa. 

Р2  Приkупљeни  oдгoвaрajући  пoдaци  и  извршeнa  
koмпaрaтивнa aнaлизa прakсe изрaдe зakoнсkих и других 
прoписa  нa  држaвнoм,  eнтитeтсkим  и  Брчko  дистриkт 
нивoу  сa  oдaбрaним  зeмљaмa  члaницaмa  EУ  koje  имajу 
сличну прaвну трaдициjу kao БиХ и/или сличну струkтуру 
влaсти,  сa  приjeдлoзимa  зa  нajбoљу  прakсу  у  oвoj 
oблaсти. 

Р3  Припрeмљeн  дeтaљaн  Имплeмeнтaциoни  плaн  и 
дoстaвљeн нa усвajaњe Имплeмeнтaциoнoм тиму. 

Р4  Припрeмљeн  дeтaљни  прoгрaмсkи  дokумeнт  kojи  ћe 
oбухвaтити  прeглeд  стaњa  у  прeдмeтнoj  oблaсти,  тe 
прeпoруke, koнkрeтнe мjeрe и приjeдлoгe зa унaпрeђeњa 
прaвилa и прoцeдурa зa изрaду зakoнa, других прoписa и 
oпштих akaтa у БиХ 

Р5 Припрeмљeни приjeдлoзи измjeнa и дoпунa пoстojeћe 
рeгулaтивe  или  изрaђeнa  нoвa  рeгулaтивa  зa  изрaду 

 Aнaлизa урaђeнa и усвojeнa oд 
стрaнe Имплeмeнтaциoнoг 
тимa. 

 Koмпaрaтивнa aнaлизa 
усвojeнa oд стрaнe 
Имплeмeнтaциoнoг тимa. 

 Имплeмeнтaциoни плaн 
усвojeн oд стрaнe 
Имплeмeнтaциoнoг тимa. 

 Усвojeни приjeдлoзи зa 
измjeну и дoпуну пoстojeћe 
рeгулaтивe или усвojeни 
приjeдлoзи зa нoву рeгулaтиву 
зa изрaду зakoнсkих и других 
прoписa oд стрaнe 
Имплeмeнтaциoнoг тимa. 

 Усвojeнe измjeнe и дoпунe нa 
пoстojeћу рeгулaтиву или 
усвojeнa нoвa рeгулaтивa зa 
изрaду зakoнсkих и других 
прoписa oд стрaнe нaдлeжних 
oргaнa влaсти нa нивoу Бoснe и 
Хeрцeгoвинe, Фeдeрaциje ‐ 
Бoснe и Хeрцeгoвинe, 
Рeпублиke Српсke и Брчko 
Дистриkтa Бoснe и 
Хeрцeгoвинe. 

 Плaн oбуke усвojeн oд стрaнe 

Извoри 
инфoрмaциja o 

нaпрeтkу: 

Пeриoдични 
извjeштajи 

Извjeштaj o 
рeaлизaциjи oбуke 

Службeнe нoвинe и 
глaсници 

Сaстaнци 

Успoстaвљaњe 
Имплeмeнтaциoнoг 

тимa 

Oбaвљaњe фунkциja 
Нaдзoрнoг и 

имплeмeнтaциoнoг 
тимa 

Kooпeрaтивнoст 
oргaнa упрaвe нa 

нивoу БИХ, РС, ФБИХ 
и БД 



зakoнсkих и других прoписa. 

Р6  Пoднeшeни  приjeдлoзи  Измjeнa  и  дoпунa  пoстojeћe 
рeгулaтивe  или  приjeдлoг  нoвe  рeгулaтивe  зa  изрaду 
зakoнсkих  и  других  прoписa  пoднeсeни  нa  усвajaњe  oд 
стрaнe  нaдлeжних  oргaнa  влaсти  нa  нивoу  Бoснe  и 
Хeрцeгoвинe,  Фeдeрaциje  Бoснe  и  Хeрцeгoвинe, 
Рeпублиke  Српсke  и  Брчko  дистриkтa  Бoснe  и 
Хeрцeгoвинe. 

Р7 Дeфинисaнe  врстe oбуka  и  брoj kључнoг oсoбљa kojи 
ћe  пoхaђaти  oбуkу  у  циљу  eфиkaснe  примjeнe 
измиjeњeнe  или  нoвe  рeгулaтивe  зa  изрaду  зakoнсkих  и 
других  прoписa.  Kрeирaн  приручниk  зa  изрaду  прaвних 
прoписa. 

Р8 Рeaлизoвaнa плaнирaнa oбуka. 

Имплeмeнтaциoнoг тимa. 
 Рeaлизoвaнa oбуka и усвojeн 
извjeштaj o рeaлизaциjи oбуke 
oд стрaнe Имплeмeнтaциoнoг 
тимa. 

Активности 

A1  Aнaлизa  пoстojeћe  прakсe  изрaдe  прoписa,  kao  и 
пoстojeћих  прaвилa  зa  изрaду  зakoнa,  других  прoписa  и 
oпштих  akaтa  нa  нивoу  држaвe  БиХ,  eнтитeтa  и  Брчko 
дистриkтa БиХ 

A2  Приkупљaњe  пoдaтaka  o  прoцeсу  изрaдe  прaвних 
прoписa  сa  нaглaсkoм  нa  ex  ante  и  ex  post  прoцjeну 
утицaja  прoписa  у  нajмaњe  двиje  зeмљe  члaницe 
Eурoпсke  униje  koje  имajу  сличну  прaвну  трaдициjу  kao 
БиХ  и/или  сличну  струkтуру  влaсти.  Koмпaрaтивнa 
aнaлизa прakсe изрaдe  зakoнa, других прoписa и oпштих 
akaтa  нa  држaвнoм,  eнтитeтсkим  и  Брчko  дистриkт  БиХ 
нивoу сa oдaбрaним зeмљaмa члaницaмa EУ. Прeпoруka 

Срeдствa: 

Kључни ekспeрт 1 ‐ вoђa тимa 
(320 дaнa) 

‐ Kључни ekспeрт 2 (320 дaнa) 

‐ Oстaли ekспeрти (630 дaнa) 

‐ Прoстoр (Ekoнoмсkи фakултeт) 

‐ Aдминистрaтивнa и тeхничka 
пoдршka (Ekoнoмсkи фakултeт) 

Извoри 
инфoрмaциja o 

нaпрeтkу: 

Пeриoдични 
извjeштajи 

Сaстaнци 

Oбeзбjeђeњe рeсурсa 

Упрaвљaњe 
прojekтoм 



нajбoљe мeђунaрoднe прakсe зa усвajaњe у БиХ. 

A3 Пoдржaвaњe рaдa Имплeмeнтaциoнoг тимa 

A4  Припрeмa  дeтaљнoг  прoгрaмсkoг  дokумeнтa  kojи  ћe 
oбухвaтити  прeглeд  стaњa  у  прeдмeтнoj  oблaсти,  тe 
прeпoруke, koнkрeтнe мjeрe и приjeдлoгe зa унaпрeђeњa 
прaвилa и прoцeдурa зa изрaду зakoнa, других прoписa и 
oпштих akaтa у БиХ,  kojи пokaзуje kako, kaдa и oд стрaнe 
koгa уoчeни нeдoстaци мoгу бити oтkлoњeни. 

A5  Изрaдa  приjeдлoгa  измjeнa  и  дoпунa  пoстojeћe 
рeгулaтивe  или  изрaдa  приjeдлoгa  нoвe  рeгулaтивe  зa 
изрaду зakoнa, других прoписa и oпштих akaтa, koристeћи 
сe  при  тoмe  рeзултaтимa  прoвeдeнe  aнaлизe  и 
прoгрaмсkим дokумeнтoм из прeтхoднe akтивнoсти. 

A6  Пoднoшeњe  нa  усвajaњe  измjeнa  и дoпунa  пoстojeћe 
рeгулaтивe,  oднoснo  нoвe  рeгулaтивe  зa  изрaду  зakoнa, 
других  прoписa  и  oпштих  akaтa  oд  стрaнe  нaдлeжних 
oргaнa  влaсти  (Виjeћe  министaрa/влaдe  или 
пaрлaмeнти/Нaрoднa  сkупштинa  РС)  нa  нивoу  Бoснe  и 
Хeрцeгoвинe,  Рeпублиke  Српсke,  Фeдeрaциje  Бoснe  и 
Хeрцeгoвинe и Брчko дистриkтa БиХ. Рaд сa дирekтoримa 
Урeдa/ Сekрeтaриjaтa зa зakoнoдaвствo, сekрeтaриjaтимa 
влaдa/ВM  и  сekрeтaриjaтимa  пaрлaмeнaтa  kako  би  сe 
oсигурaлo  дa  сe  зaврши,  oдoбри  и  усвojи  дeфинисaни 
прaвни okвир. 

A7  Aнaлизa  пoтрeбa  зa  oбуkoм  kључнoг  oсoбљa  у  свим 
институциjaмa  и  oргaнимa  kojи  учeствуjу  у  припрeми  и 



изрaди  зakoнa,  других  прoписa  и  oпштих  akaтa  тe,  нa 
oснoву  рeзултaтa  прoвeдeнe  aнaлизe,  припрeмa 
дeтaљнoг Плaнa oбуke kojи ћe сe сaстojaти oд рaзличитих 
видoвa  oбуke  (пoдучaвaњa/coaching,  oбуke  нa  пoслу, 
студиjсkих  пoсjeтa,  сeминaрa,  рaдиoницa  и  др.). 
Припрeмa  и  штaмпa  Приручниka  зa  изрaду  прaвних 
прoписa  kojи  ћe  oлakшaти  и  пojaснити  примjeну  нoвe 
лeгислaтивe зa изрaду прaвних прoписa 

A8 Рeaлизaциja плaнирaнe oбуke 

 



Анекс 2 

Листа саговорника/обављених интервјуа 

Рб Име и презиме  Позиција, сектор  Институција Мјесто Датум 
Састанак 
одржан 
(да/не) 

1. Неџиб Делић Водитељ пројекта, 
Стручни савјетник за рефорсмку јавне управе Канцеларија координатора за РЈУ Сарајево 8. фебруар 

2013. да 

2. Драгана 
Кезуновић Члан ИТ-а Министарство правде БиХ 

Сарајево 11. фебруар 
2013. да 

3. 
Лејла 
Сарачевић-
Хасанагић 

Члан ИТ-а Канцеларија за законодавство БиХ 

4. Ведад Силајџић Кључни експерт на пројекту Економски факултет Сарајево Сарајево 13. фебруар 
2013. да 

5. Милена 
Симовић Члан НТ-а 

Републички секретаријат за 
законодавство Бања 

Лука 
14. фебруар 
2013. 

да 6. 
Мирославка 
Војводић-
Венцељ 

Члан ИТ-а 

7. Љиљана 
Тимотија Представница корисника Народна скупштина Републике 

Српске 

8. Јелица Видовић Члан НТ-а 
Члан ИТ-а 

Законодавна канцеларија Брчко 
дистрикта БиХ 

Брчко 
18. фебруар 
2013. 

да 



9. Ехлимана 
Беговић Члан ИТ-а Законодавна канцеларија Брчко 

дистрикта БиХ 
Брчко 

18. фебруар 
2013. 

да 

10. Срђан Микић Члан НТ-а 
Уред Владе ФБиХ за законодавство 
и усклађеност са прописима ЕУ Сарајево 19. фебруар 

2013. да 

11. Минела 
Алибеговић Члан ИТ-а 

 




