
На основу чл. 17. и  22. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине 

("Службени гласник БиХ", бр. 30/03 и 42/03), Савјет министара Босне и 

Херцеговине је на 68. сједници, одржаној 28. октобра 2004. године, донијео 

слиједећу   

 

ОДЛУКУ   

 

О УСПОСТAВЉAЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ КООРДИНAТОРA ЗA РЕФОРМУ 

ЈAВНЕ УПРAВЕ ПРИ КAБИНЕТУ ПРЕДСЈЕДAВAЈУЋЕГ САВЈЕТА 

МИНИСТAРA БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  

 

I   

 

Овом одлуком се у циљу провођења заједничке политике и процедура надлежних 

органа у Босни и Херцеговини у области реформе јавне управе као и ефикасне 

координације активности које су утврђене важећим законима у Босни и 

Херцеговини а у надлежности су различитих институција у Босни и Херцеговини, 

регулише успостављање функције координатора за реформу јавне управе (у даљем 

тексту: координатор) и уређују његова права и обавезе.  

  

Овом одлуком се регулише и оснивање, структура, састав, права и обавезе 

Канцеларије координатора за реформу јавне управе (у даљем тексту: Канцеларија). 

 

II 

 

Савјет министара Босне и Херцеговине на приједлог предсједавајућег именује 

координатора на период од двије године.   

 

Координатор је непосредно одговоран за свој рад предсједавајућем Савјета 

министара Босне и Херцеговине.  

  

Координатор дјелује у оквиру Кабинета предсједавајућег Савјета министара Босне 

и Херцеговине, путем којег се обављају послови материјалног и финансијског 

пословања.   

Савјет министара Босне и Херцеговине на приједлог предсједавајућег именује 

замјеника координатора на период од двије године.   

 

III 

 

Координатор је задужен за координацију активности у вези припрема, доношења и 

имплементације стратегије за реформу јавне управе у Босни и Херцеговини.   

Координатор је надлежан за пружање мишљења предсједавајућем Савјета 

министара Босне и Херцеговине о најважнијим питањима која се тичу реформе 

јавне управе у институцијама Босне и Херцеговине.   

 

 



 

 

IV 

 

У циљу реализације послова који су повјерени координатору, а нарочито ради 

ефикасне размјене информација, планирања заједничких активности ресорних 

министарстава, као и ентитета, координатор ће иницирати оснивање радне групе 

сачињене од представника министарстава и агенција, као и представника ентитета 

и Брчко Дистрикта БиХ, који ће бити одговорни за координацију у оквиру 

надлежности датог министарства или агенције, односно ентитета и Брчко 

Дистрикта БиХ. Радну групу верификују Савјет министара БиХ, Влада Федерације 

Босне и Херцеговине и Републике Српске, те градоначелник Брчко Дистрикта 

БиХ.   

Радну групу чине државни службеници, стручњаци за поједине области које 

обухвата стратегија, именовани од стране министарстава и институција Босне и 

Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко 

Дистрикта Босне и Херцеговине, те вањски стручњаци.  

 

V 

 

Када Савјет министара БиХ констатује да су циљеви постојања и дјеловања 

Канцеларије испуњени, Савјет министара Босне и Херцеговине ће на приједлог 

предсједавајућег укинути или трансформисати Уред.   

 

VI 

 

Ова одлука ступа на снагу 15 дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

БиХ", а објавит ће се и у службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне 

и Херцеговине.   

 

________________________________________ 

СМ број 302/04 

28. октобра 2004. године 

Сарајево   

 

 

______________________ 

Замјеник предсједавајућег 

Савјета министара БиХ 

др. Младен Иванић, с. р.  

  

                                ________________________________________ 

 



На темељу чл. 17. и 22. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине 

("Службени гласник БиХ", број 30/03, 42/03 и 81/06), Савјет министара Босне и 

Херцеговине, на 7. сједници одржаној 19. априла 2007. године, донијео је   

 

ОДЛУКУ 

   

О ИЗМЈЕНИ ОДЛУКЕ О УСПОСТAВЉAЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ 

КООРДИНAТОРA ЗA РЕФОРМУ ЈAВНЕ УПРAВЕ ПРИ КАБИНЕТУ 

ПРЕДСЈЕДAВАЈУЋЕГ САВЈЕТА МИНИСТAРA БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  

 

I.   

 

У Одлуци о успостављању Канцеларије координатора за реформу јавне управе при 

Кабинету предсједавајућег Савјета министара Босне и Херцеговине ("Службени 

гласник БиХ", број 4/05), у тачки II. у ст. 1. и 4. ријеч "двије" замјењује се ријечју 

"четири".   

 

II.   

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику 

БиХ", а објавит ће се и у службеним гласилима ентитета и Брчко Дистрикта Босне 

и Херцеговине.   

 

 

________________________________________ 

СМ број 31/07 

19. априла 2007. године 

Сарајево  

  

________________________________________ 

Предсједавајући 

Савјета министара БиХ 

др. Никола Шпирић, в. р. 
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