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УВОДНА РАЗМАТРАЊА 
 

Управљање процесом запошљавања битан је дио процеса 

управљања људским ресурсима. Процес запошљавања 

дефинише се као процес који свакој организацији пружа 

могућност одабира најбоље квалификованих кандидата за 

одређену радну позицију. Управљање људским ресурсима 

односи се на политику, праксу и системе који утичу на 

понашање запосленика, односно потенцијалних кандидата 

ради привлачења квалитетнијих кадрова у државну службу. 

 

Циљ овог приручника јесте да покаже државним 

службеницима у свакодневном раду како управљањем 

процесом запошљавања може да се унаприједи доношење 

одлука о запошљавању и одабиру, те да понуди смјернице за 

професионално вођење писменог и усменог испита заснованог 

на компетенцијама за одабир кандидата за радна мјеста у 

државној служби, могућности спровођења испита помоћу 

информационих технологија, увођења у посао новозапослених 

државних службеника користећи принципе оријентације и 

социјализације и, на крају, евалуације процеса запошљавања 

и његовог довођења у везу са оцјеном државних службеника.  
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ОПШТИ ДИО 
 

Стратешки оквир 

Управљање људским ресурсима остварује утицај на: 

- управљање процесом запошљавања, 

- израђивање стратешких докумената органа управе, 

- израђивање правних прописа који ће остварити 

неко дејство на људске ресурсе органа који их 

имплементира. 

 

Актуелне праксе и процедуре спровођења конкурсних 

процедура за пријем новозапослених у државној служби 

Босне и Херцеговине  

 

Приликом спровођења и пријављивања на конкурсну 

процедуру на сваком од нивоа управе у БиХ потребно је 

познавати правни оквир, односно познавати правне одредбе 

из релевантних правних прописа у којем се креће спровођење 

конкурсних процедура. 

 

Релевантни правни прописи – БиХ 

Закон о државној служби у институцијама Босне и Херцеговине 
(„Службени гласник БиХ“ бр. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 
2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 и 93/17), 

Правилник о поступцима оглашавања, избора кандидата, премјештаја и 
постављења државних службеника у случају преноса или преузимања 
надлежности од институција Босне и Херцеговине („Службени гласник 
БиХ“ бр. 27/08, 56/09, 54/10 и 70/12), 

Правилник о условима и начину обављања интерних конкурса, интерних и 
екстерних премјештаја државних службеника у институцијама Босне и 
Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 62/10 и 30/14), 

Правилник о карактеру и садржају јавног конкурса, начину спровођења 
интервјуа и обрасцима за спровођење интервјуа („Службени  гласник БиХ“ 
бр. 63/16 и 21/17), 

Правилник о програму полагања јавног испита („Службени гласник БиХ“ 
бр. 28/08 и 18/12), 

Одлука о начину полагања јавног и стручног испита („Службени гласник 
БиХ“ бр. 96/07, 43/10 и 103/12). 
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Релевантни правни прописи – Федерација Босне и Херцеговине 

Закон о државној служби у Федерацији Босне и Херцеговине  („Службене 
новине Федерације БиХ“ бр. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 08/06 и 04/12), 
Уредба о условима, начину и програму за полагање испита општег знања 
и стручног испита за кандидате за државну службу у Федерацији Босне и 
Херцеговине -пречишћени текст („Службене новине Федерације БиХ“ број 
10/18). 

Поступак селекције и именовања спроводи се према кантоналним 
прописима у кантонима који су усвојили своје законе о државној 
служби: 

Закон о државној служби у Тузланском кантону („Службене новине 
Тузланског кантона“ бр. 7/17 и 10/17), 

Закон о државној служби у Босанскоподрињском кантону („Службене 
новине Босанскоподрињског кантона“ број 3/18), 

Закон о државној служби у Кантону Сарајево („Службене новине Кантона 
Сарајево“ број 31/16), 
Уредба о условима, начину, и програму за полагање испита општег знања 
и стручног испита за кандидате за државну службу у Кантону Сарајево 
(„Службене новине Кантона Сарајево“  бр. 8/17 и 7/18), 

Закон о државној служби у Унско-санском кантону („Службени гласник 
Унско-санског кантона“ број 14/17), 

Закон и подзаконски прописи о државним службеницима и 
намјештеницима у органима државне службе Кантона 10 („Службене 
новине Кантона 10“ број 1/14). 

 

Релевантни правни прописи – Република Српска 

Закон о државним службеницима („Службени гласник РС“ бр. 118/08, 
117/11, 37/12 и 57/16), 

Уредба о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени 
гласник РС“ бр. 68/11 и 7/15), 

Правилник о јединственим правилима и процедури јавне конкуренције за 
запошљавање и постављење државних службеника („Службени гласник 
РС“ бр. 68/09, 31/12 и 24/15). 

 

Релевантни правни прописи – Дистрикт Брчко 

Закон о државној служби у органима јавне управе Брчко дистрикта БиХ 
("Службени гласник Брчко дистрикта БиХ" бр. 9/14, 37/15, 48/16 и 9/17), 

Правилник о запошљавању ("Службени гласник Брчко дистрикта БиХ" бр. 
33/14 и 47/14). 
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Оглашавање потребе за попуњавањем радног мјеста 

објављивањем јавног огласа 

 

Након што се утврди постојање потребе запошљавања новог 

државног службеника објављује се јавни оглас. Иако се 

садржина јавног огласа за радно мјесто које се попуњава 

разликује на појединим управним нивоима, он укључује 

сљедеће елементе:   

a) преамбулу,  

б)  наслов, 

ц)  називе радних мјеста која се оглашавају,  

д)  описе послова са статусом, односно нивоом радног 

мјеста,  

е)  посебне услове за свако радно мјесто,  

ф) податке о припадајућој основној плати, број 

извршилаца,  

г)  напомене које се односе на опште законске услове,  

х) додатне услове који могу да се сматрају примјереним,  

и) број комисија са специфичностима начина достављања 

пријава (ако је више од једне комисије),  

ј)  потребна документа и када се који од потребних 

докумената доставља (датум до када се доставља пријава, 

односно назив фазе конкурса у којој се достављају 

одређена друга документа),  

к) тачан назив прописа на основу којег се спроводи 

процедура конкурса,  

л) датум крајњег рока за достављање пријаве,  

м) институција којој се пријаве достављају (назив и 

адреса),  

н) начин достављања пријаве (по правилу, поштом 

препоручено),  

о) назнаку да се неблаговремене, непотпуне и неуредне 

пријаве, пријаве кандидата који не испуњавају услове 

огласа и/или садрже копије тражене документације које 

нису овјерене неће разматрати, као и да се испуњавање 

услова утврђених огласом рачуна даном предаје пријаве. 
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Сва заинтересована лица за учествовање у конкурсној 

процедури треба да обрате посебну пажњу на дијелове текста 

огласа који се односе на радно мјесто - категорију и опис, 

опште и посебне услове и потребну документацију. Опште и 

посебне услове  кандидат доказује достављањем таксативно 

набројане документације тражене текстом огласа или друге 

неопходне документације, која се доставља у оригиналу или 

овјереној копији (неовјерене копије се не разматрају). Уз 

тражену документацију кандидат обавезно доставља и 

пријавни образац. 

 

Да би био постављен на мјесто државног службеника, 

кандидат мора да испуњава  сљедеће  опште услове: 

 

(a) да је држављанин Босне и Херцеговине, 

(б) да је старији од 18 година, 

(ц) да има универзитетску диплому и друге образовне или 

академске квалификације најмање VII степена стручне 

спреме, односно високо образовање првог, другог или 

трећег циклуса Болоњског система студирања, 

(д) да је здравствено способан за вршење одређених 

послова предвиђених овим положајем, 

(е) да није навршио старосну доб за пензионисање 

законски прописану, односно да није  остварио право на 

личну пензију према било којем основу, 

(ф) да није отпуштен из државне службе као резултат 

дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и 

Херцеговини, одбијања да положи заклетву, самовољног 

напуштања државне службе или давања неистинитих и 

нетачних података приликом пријема у државну службу у 

року од три године прије дана објављивања упражњеног 

радног мјеста, 

(г)  да се против њега не води кривични поступак, 

(х)  да није обухваћен одредбом члана IX.1. Устава Босне и 

Херцеговине. 

 

Посебни услови за радно мјесто одређују стручну спрему, 

радно искуство, те друге квалификације потребне за 
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обављање послова конкретног радног мјеста, што је утврђено 

правилником о унутрашњој организацији институције у којој 

се попуњава упражњено радно мјесто. 

 

У графичком приказу испод приказани су кораци поступка 

спровођења конкурсне процедуре: 
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Конкурсне процедуре за пријем у државну службу у 

органима управе на државном нивоу БиХ 

 

Јавни конкурс садржи јавни испит и стручни испит, који се 

састоји од писменог и усменог дијела. Процес селекције и 

запошљавања државних службеника започиње објављивањем 

јавног огласа за попуњавање радних мјеста државних 

службеника.  

Јавни оглас који спроводи Агенција објављује се на службеној 

Интернет-страници www.ads.gov.ba с роком за пријављивање 

који није краћи од 21 дана, а институција у којој се попуњава 

упражњено радно мјесто оглас објављује у три домаћа 

средства јавног информисања која су доступна на цијелој 

територији Босне и Херцеговине. 

Опште и посебне услове кандидат доказује достављањем 

таксативно набројане документације тражене текстом огласа 

или друге неопходне документације која се доставља у 

оригиналу или овјереној копији (неовјерене копије се не 

разматрају). Уз тражену документацију кандидат обавезно 

доставља и пријавни образац. Пријавни образац се налази на 

службеној Интернет-страници Агенције, а може да се преузме 

и у просторијама Агенције. Осим дијела о изјавама, пријавни 

образац не доказује услове из текста огласа (који се доказују 

траженом документацијом), већ служи за добијање основних 

информација о кандидату.  

Јавни испит је испит општег знања и дио је  конкурсне 

процедуре за кандидате који аплицирају на радна мјеста 

државних службеника у институцијама Босне и Херцеговине 

а немају раније положен стручни испит за рад у органима 

управе, или на други начин нису ослобођени полагања јавног 

испита. За радна мјеста у институцијама на државном нивоу 

на јавном испиту се провјерава опште знање из области 

основа уставног система Босне и Херцеговине, основа система 

државне управе, управног поступка и управног спора, основа 

радних односа, канцеларијског пословања у органима управе, 

финансирање институција Босне и Херцеговине и основа 

европских интеграција.  

Ријеч је о 21 питању са опционим одговорима која се 
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генеришу аутоматски и случајно, а кандидат је успјешан на 

испиту ако постигне минимално 11 бодова. Од краја 2012. 

године само на државном нивоу БиХ јавни испит важи само 

за конкретан оглас/конкурс и кандидат је дужан да га полаже 

и на сљедећем огласу.  

Члан 13 Одлуке о начину полагања јавног и стручног испита 

дефинише сљедеће:  

(Право на ослобађање и признавање) 

Јавни испит није дужно да полаже: 

а) лице које је на било ком нивоу власти пред надлежним 

органом управе у БиХ положило за високу школску спрему 

стручни управни испит, јавни испит, испит општег знања, 

односно испит који одговара побројаним испитима; 

б) лице које је на било ком нивоу власти пред надлежним 

органом управе у БиХ положило правосудни испит; 

ц) лице које је ослобођено обавезе полагања стручног управног 

испита за високу стручну спрему или јавног испита одлуком 

надлежног органа у складу са прописима; 

д) магистри и доктори правних наука, доценти и професори 

правних факултета у БиХ, те магистри и доктори друштвених 

наука из области уставно право, управно право или радно 

право; 

е) лице које је положило стручни испит у оквиру друге струке 

за високу стручну спрему пред надлежним органом управе 

уколико је по том основу надлежни орган донио рјешење 

којим се ослобађа обавезе полагања стручног управног испита 

на нивоу БиХ.  

За сваку конкурсну процедуру формира се ad hoc јединствена 

комисија за избор коју именује Агенција за државну службу 

БиХ,  која је одговорна за законито спровођење цјелокупног 

процеса провјеравања стручности кандидата. Комисију 

сачињава  пет чланова од којих су два члана државни 

службеници из институције на коју се јавни конкурс односи и 

који имају академско и професионално искуство у областима 

обухваћеним процесом јавног конкурса, а остала три члана 

именују се са листе експерата коју утврди Агенција. Задаци 

на писменом дијелу стручног испита за радна мјеста у 

институцијама државног нивоа БиХ су есејског типа и, по 
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правилу, односе се на рјешавање практичних проблема који 

су типични за област класификације и врсте послова којој 

припада радно мјесто на које се кандидат пријављује. Задаци 

на писменом дијелу стручног испита могу да се односе и на 

област државне управе, државне службе, дјелатност 

институције на коју се јавни оглас односи и друге области које 

могу да буду у вези са радним мјестом на које се кандидат 

пријављује. Комисија утврђује задатке за писмени дио 

стручног испита најраније 24 часа прије почетка тестирања. 

На писменом дијелу стручног испита за јавне огласе у 

надлежности Агенције  кандидати који положе јавни испит 

или нису дужни да га полажу полажу писмени дио испита 

који се састоји од највише четири питања и који траје 

највише три часа, зависно од броја питања (расположиво 

вријеме за одговоре на питања је 45 минута), те дају одговоре 

у форми есеја. Питања утврђује комисија за избор, у складу са 

релевантним прописима који уређују област запошљавања. 

Испит се обавља на рачунару, те се по окончаном испиту 

радови достављају члановима комисије на оцјењивање. 

Кандидати који остваре 75 и више бодова од могућих 100 

имају право да приступе интервјуу, а кандидати који остваре 

мање од 75 бодова не могу да учествују у даљој конкурсној 

процедури. 

Ако процедуру јавног огласа спроводи институција БиХ 

(секретар комисије је службеник кога овласти руководилац 

институције), тада институција благовремено обавјештава 

кандидате о статусу пријаве, мјесту и времену одржавања 

писменог дијела стручног испита на начин који сама одреди 

(али најмање на два начина). Писмени дио стручног испита се 

полаже у форми теста и састоји се од питања са понуђеним 

опционим одговорима. 

Тестови за радна мјеста државних службеника садрже 

сљедећи број питања са опционим одговорима: 

- 10 питања за радна мјеста стручних сарадника, виших 

стручних сарадника и стручних савјетника; 

- 20 питања за радна мјеста шефова унутрашњих 

организационих јединица и руководећих државних 

службеника. 
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Број тачних одговора кандидата за радна мјеста 

неруководећих државних службеника (стручни сарадник, 

виши стручни сарадник и стручни савјетник) множи се са 10, 

број тачних одговора кандидата за радна мјеста шефова 

унутрашњих организационих јединица и руководећих 

државних службеника множи се са пет. Дакле, у овој 

конкурсној процедури институција је надлежна за спровођење 

конкурса, а Агенција је надлежна за именовање комисије, 

јавни испит и постављење државних службеника.  

Усмени дио стручног испита чини интервју који траје до 30 

минута и који се полаже пред комисијом и садржи питања 

која се односе на знање кандидата, способност да обавља 

послове радног мјеста, способност кандидата да се прилагоди 

промјењивој радној средини, радно искуство, стручну спрему 

и квалификације, тимски рад, усвајање нових знања, 

познавање дјелатности институције и области повезаних с 

радним мјестом. Питања за интервју утврђује комисија за 

избор непосредно на састанку пред интервју. Поред питања 

којима се утврђује степен знања кандидата, постављају се и 

питања која су усмјерена на провјеравање способности, 

односно компетенција, које представљају начине понашања 

који су потребни како би се послови одређеног радног мјеста 

обављали на дјелотворан начин.  

Након окончаног интервјуа, Агенција, по достављању листе 

успјешних од секретара комисије за избор, одмах израђује 

рјешења о постављењу (код државних службеника који нису 

руководећи). Код процедура које спроводи институција БиХ, 

након окончаног поступка, комисија за избор доставља листу 

успјешних руководиоцу институције, који је дужан да у року 

од осам дана листу достави АДСБиХ са приједлогом датума 

постављења најуспјешнијих за државне службенике који нису 

руководећи на даље поступање (за израђивање рјешења о 

постављењу). Резервна листа успјешних кандидата се чува до 

истека пробног рада постављеног државног службеника. 

Постављење се врши управним актом објављеним у 

„Службеном гласнику Босне и Херцеговине“. 
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Поступак селекције и именовања у органима државне 

службе Федерације БиХ 

 

Процес селекције и запошљавања државних службеника 

започиње објављивањем јавног конкурса за попуњавање 

радних мјеста државних службеника. Све јавне конкурсе на 

својој wеb-страници објављује Агенција за државну службу 

ФБиХ. Јавни конкурс објављује се најмање 15 дана прије 

крајњег рока за пријављивање у „Службеним новинама 

Федерације Босне и Херцеговине“  и најмање у два дневна 

листа која се дистрибуирају на цијелој територији Босне и 

Херцеговине и на службеној Интернет-страници Агенције  

(федерални ниво), или, према прописима великог броја 

кантона, у једном дневном листу који се дистрибуира на 

цијелој територији Босне и Херцеговине.  

У Унско-санском кантону конкурс се објављује само на wеb-

страници Агенције и остаје отворен 15 дана.  

У Кантону 10 конкурс се објављује на wеb-страници Агенције 

од када тече рок од осам (8) дана за подношење пријаве. 

Конкурс се објављује и у једном дневном листу који се 

дистрибуира на широј територији БиХ и wеb-страници 

органа. 

Трошкове објављивања јавног конкурса сноси орган државне 

службе за чије се потребе спроводи тај конкурс (само 

објављивање реализује се путем Агенције - Агенција шаље 

текстове на објављивање).   

Рок за пријављивање на јавни конкурс је најчешће 15 дана 

од дана објављивања. Сви заинтересовани  кандидати који 

желе да поднесу пријаву на одређено радно мјесто у оквиру 

државне службе морају да испуњавају опште и посебне услове 

за одређено радно мјесто и, уз потребну наведену 

документацију, да доставе попуњен пријавни образац који се 

може наћи на wеb-страници и у просторијама Агенције. 

Испуњавање општих услова је први услов за наставак 

процедуре селекције, односно неиспуњавањем општих услова, 

кандидат се елиминише из наставка процедуре. Испит 

општег знања полажу сва лица која као кандидати 

конкуришу на радна мјеста државних службеника у органима 
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државне службе. Циљ испита општег знања јесте да утврди да 

ли кандидати који конкуришу на радно мјесто државног 

службеника посједују довољан степен знања из области јавне 

управе која су неопходна за обављање послова државног 

службеника. Кандидати који су положили стручни управни 

испит, јавни испит за државне службенике у институцијама 

Босне и Херцеговине или правосудни испит изузети су од 

полагања испита општег знања. Кандидати који нису изузети 

од полагања испита општег знања дужни су, уз пријаву на 

јавни конкурс, да доставе доказ о радном стажу у струци на 

Обрасцу увјерења.  Испит општег знања полаже се у виду 

теста који се састоји од 42 питања на која кандидат треба да 

одговори означавањем само једног тачног одговора. Кандидат 

је положио испит ако тачно одговори на најмање двије 

трећине питања. Вријеме за рјешавање теста износи најдуже 

један час. Приликом рјешавања теста кандидату је забрањено 

да користи стручну литературу, електронска, техничка и 

друга помагала. Агенција објављује резултате тестова на 

огласној табли и обавјештава кандидате о резултатима које су 

постигли. Кандидат је положио испит ако тачно одговори на 

најмање двије трећине питања и у том случају Агенција му 

издаје увјерење о положеном испиту. Услови, начин и програм 

полагања испита општег знања и стручног испита уређени су 

Уредбом о условима, начину и програму за полагање испита 

општег знања и стручног испита за кандидате за државну 

службу у ФБиХ. За сваку конкурсну процедуру формира се ad 

hoc јединствена комисија за избор која је одговорна за 

законито спровођење цјелокупног процеса провјеравања 

стручности кандидата.  

 

Састав комисије за избор: 

1) Закон о државној служби Федерације БиХ: Најмање два 

члана су државни службеници из органа државне 

службе (од којих је један представник синдиката) на 

који се јавни конкурс односи и који имају академско и 

професионално искуство у областима обухваћеним 

процесом јавног конкурса, а остали чланови именују се 

са листе експерата коју утврди Агенција за државну 
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службу Федерације БиХ. 

2) Закон о државној служби у Кантону Сарајево и Закон о 

државној служби у Босанско-подрињском кантону: Два 

члана су државни службеници из органа државне 

службе (од којих је један члан синдиката) на који се 

конкурс односи и који имају академско и 

професионално искуство у областима обухваћеним 

процесом јавног конкурса, а један члан комисије 

именује се са  листе експерата коју утврди Агенција за 

државну службу Федерације БиХ. 

3)  Закон о државној служби у Унско-санском кантону и 

Закон и подзаконски прописи о државним 

службеницима и намјештеницима у органима државне 

службе Кантона 10: Два члана су државни службеници, 

и то један из органа државне службе на који се конкурс 

односи, којег на приједлог синдиката одреди 

руководилац органа државне службе, други је 

представник којег одреди Агенција за државну службу 

Федерације БиХ, те један члан са листе експерата коју 

утврди кантонално министарство правосуђа. 

4) Закон о државној служби у Тузланском кантону: 

Комисију сачињавају три члана од којих су два члана 

државни службеници које предложи орган државне 

службе на чији се захтјев расписује конкурс, од којих је 

један представник синдиката, и који имају 

професионално искуство у областима обухваћеним 

процесом конкурса, а трећи члан комисије именује се 

са листе експерата коју утврди Агенција. 

 

Стручни испит полажу сва лица која као кандидати 

конкуришу на радна мјеста државних службеника у органима 

државне службе. Циљ стручног испита је провјеравање 

способности кандидата за рад на конкретном радном мјесту 

на које се пријавио. Стручни испит се састоји од писменог и 

усменог дијела (интервјуа). Писмени дио стручног испита је 

тест са опционим одговорима -  за руководеће државне 

службенике 14 питања, а за остале државне службенике 10 

питања. Агенција обавјештава кандидате о датуму, времену и 
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мјесту полагања стручног испита. Након завршетка 

тестирања комисија за избор одмах приступа оцјењивању 

кандидата. Кандидат стиче право да приступи интервјуу за 

пријављено радно мјесто ако његов укупан број бодова на 

писменом дијелу стручног испита износи 70% максималног 

броја бодова. Детаљне информације о организацији полагања 

стручног испита садржане су у Уредби о условима, начину и 

програму полагања испита општег знања и стручног испита 

за кандидате за државну службу у ФБиХ. Кандидат који је 

успјешно положио писмени дио приступа интервјуу који не 

може бити дужи од 30 минута на којем му чланови комисије 

за избор постављају питања чији је циљ да утврде персоналне 

карактеристике и исказане способности кандидата за 

обављање послова конкретног радног мјеста на које се 

пријавио. Питања на интервјуу могу да се односе и на радно 

искуство кандидата, његову стручну спрему, квалификације, 

склоност кандидата за тимски рад и усвајање нових знања у 

вези са одређеним радним мјестом, дјелатношћу органа на 

коју се јавни конкурс односи, као и облашћу државне управе, 

државне службе и другим областима које могу да буду у вези 

са радним мјестом, као и другим информацијама које је 

кандидат навео у својој пријави. Комисија за избор води 

записник о току интервјуа са свим кандидатима и сваки члан 

комисије за избор оцјењује кандидате додјељујући им 

одређени број бодова, а највише 40 бодова. Коначну оцјену 

кандидата на интервјуу чини збир бодова које је дао сваки 

члан комисије за избор подијељен са бројем чланова комисије. 

Овако утврђен број бодова подијељен са максималним бројем 

бодова представља проценат освојених бодова на интервјуу. 

Збир процената са два представља укупан проценат освојених 

бодова на стручном испиту за сваког кандидата. Агенција 

објављује резултате стручног испита на огласној табли и 

усмено обавјештава кандидате о резултатима које су постигли 

истог дана, након завршеног стручног испита. Кандидати 

који су остварили најмање 70% од укупног броја бодова 

успјешно су положили стручни испит. 
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Листу успјешних кандидата са копијом пријавног обрасца 

за кандидате са листе Агенција доставља руководиоцу органа 

државне службе на чији захтјев је спроведен јавни конкурс.    

- На федералном нивоу, у Зеничко-добојском, 

Босанскоподрињском, Средњобосанском, Тузланском и 

Херцеговачко-неретванском кантону, законодавни 

оквир у примјени даје дискреционо право руководиоцу 

институције да може одабрати било којег од успјешних 

кандидата са листе успјешних кандидата, односно није 

обавезан  да одабере прворангираног кандидата.  

Руководилац може да постави посебну комисију унутар 

органа државне управе која ће обавити додатни 

интервју са успјешним кандидатима прије доношења 

коначне одлуке. 

- У Унско-санском кантону руководилац органа државне 

службе за државног службеника поставља 

најуспјешнијег кандидата са листе успјешних 

кандидата. Изузетно, руководилац може да постави 

било којег кандидата са листе успјешних кандидата без 

обзира на редослијед утврђен на листи успјешних 

кандидата, а након обављеног интервјуа са 

кандидатима са листе успјешних кандидата. 

- У Кантону Сарајево руководилац органа државне 

службе за државног службеника поставља 

најуспјешнијег кандидата са листе успјешних 

кандидата. Изузетно, руководилац може да постави 

било којег кандидата са листе успјешних кандидата без 

обзира на редослијед утврђен на листи успјешних 

кандидата, а након обављеног интервјуа са 

кандидатима са листе успјешних кандидата. 

- У Кантону 10 руководилац органа државне службе 

поставља државног службеника након обављеног 

усменог интервјуа с кандидатима са листе успјешних 

кандидата. 
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Правила и процедуре јавне конкуренције за запошљавање 

и постављење државних службеника у републичким 

органима управе Републике Српске 

 

Јавни конкурс и интерни оглас расписује, објављује и 

спроводи Агенција за државну управу на захтјев и у име 

републичког органа управе. Агенција за државну управу 

објављује јавни конкурс на својој  Интернет-страници, 

дневним новинама, а може и у другим средствима јавног 

информисања, доступним свим грађанима Босне и 

Херцеговине. Пријаве на јавни конкурс подносе се у року од 

15 дана од дана објављивања у дневним новинама. Пријава за 

учествовање на јавном конкурсу подноси се на прописаном 

обрасцу Пријаве на јавни конкурс.  Обрасци пријава доступни 

су на Интернет-страници Агенције, а могу се добити и у 

Агенцији. 

Кандидат који се пријављује на јавни конкурс мора да 

испуњава опште и посебне услове, и то: 

1) да је држављанин Босне и Херцеговине или Републике 

Српске, 

2) да је старији од 18 година, 

3) да има општу здравствену способност, 

4) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну 

затвора од најмање шест мјесеци, или за кривично 

дјело које га чини неподобним за обављање послова у 

републичком органу управе  

5) и да није отпуштен из органа управе као резултат 

дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни 

и Херцеговини три године прије објављивања конкурса. 

 

Посебни услови за појединачно радно мјесто: 

1) одговарујућа школска спрема, 

2) положен стручни испит за рад у републичким органима 

управе, 

3) потребно радно искуство у траженом степену 

образовања, 

4) други услови утврђени законом, другим прописима или 

правилником о унутрашњој организацији и 
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систематизацији радних мјеста републичког органа 

управе у коме се врши попуна упражњеног радног 

мјеста. 

Уз пријаву на јавни конкурс кандидати прилажу фотокопије 

тражених докумената. Испуњеност других услова наведених у 

јавном конкурсу кандидат доказује изјавом која је саставни 

дио пријаве на јавни конкурс. Пријаве могу да се доставе 

лично, путем поште или електронском пријавом путем wеb-

сајта Агенције, на адресу назначену у јавном конкурсу. 

Кандидати који пријаве достављају путем wеb-сајта, у року од 

седам дана од дана пријављивања, достављају доказе о 

испуњавању општих и посебних услова. Неблаговремене, 

недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, на 

приједлог конкурсне комисије, Агенција одбацује закључком 

против кога је дозвољена посебна жалба. Жалба се подноси 

путем Агенције Одбору државне управе за жалбе у року од 

три дана од дана пријема закључка. 

Агенција за државну управу именује конкурсну комисију за 

спровођење поступка избора државног службеника путем 

јавног конкурса и интерног огласа. Комисију сачињава пет 

чланова од којих су три члана државни службеници из 

републичких органа управе на које се јавна конкуренција 

односи и који имају најмање исти степен школске спреме која 

је прописана за радно мјесто које се попуњава, а два члана се 

именују са листе коју утврђује Агенција. Састав комисије и 

списак пријављених кандидата на јавни конкурс Агенција ће 

учинити доступним путем Интернет-странице Агенције 

најмање три дана прије одржавања интервјуа.  Састав и 

чланови комисије не могу да се мијењају три дана прије 

одржавања интервјуа. Кандидати који испуњавају опште и 

посебне услове о времену и мјесту одржавања интервјуа 

обавјештавају се појединачно писменим путем и путем 

Интернет-странице Агенције. 

Улазни интервју подразумијева појединачни разговор са 

кандидатима на основу којег се утврђује способност 

кандидата да ради на одређеном радном мјесту на које се 

конкуренција односи, општа преданост кандидата служби у 

републичким органима управе, укупне стручност и 
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способност, као и начин организовања и извршавање послова 

на том радном мјесту. Улазни интервју траје најдуже један 

час. Сваки члан комисије учествује у разговору са 

кандидатом, у складу са Пословником о раду комисије која 

води записник о току разговора за сваког кандидата и у њега 

се уписују питања и бодови које је додијелио сваки члан 

комисије. Након завршеног улазног интервјуа, сваки члан 

комисије врши бодовање, тако што кандидатима додјељује од 

пет до десет бодова. Коначан резултат конкуренције 

представља укупан збир бодова додијељених од сваког члана 

комисије. 

 

Селекција кандидата 

Уколико Агенција, по пријему комплетне документације, 

оцијени да је комисија поступила у складу са одредбама 

Правилника о јединственим правилима и процедури јавне 

конкуренције за запошљавање државних службеника, 

потврђује листу успјешних кандидата и сачињава приједлог за 

запошљавање најуспјешнијег кандидата са листе. Приликом 

сачињавања приједлога за запошљавање најуспјешнијег 

кандидата Агенција ставља остале успјешне кандидате на 

резервни списак редослиједом који одговара броју укупних 

бодова кандидата. Уколико два или више успјешних 

кандидата имају исти број бодова, приједлог за заснивање 

радног односа, као и резервни списак кандидата сачињавају 

се према редослиједу који предлаже комисија гласањем.  

Агенција објављује резултате јавне конкуренције на Интернет-

страници Агенције.          Руководилац републичког органа 

управе, на приједлог Агенције, доноси рјешење о заснивању 

радног односа државног службеника. Изабрани кандидат 

дужан је да ступи на рад најкасније у року од 15 дана по 

запошљавању, у супротном, сматра се да је одустао а 

руководилац органа може да изабере другог кандидата по 

броју освојених бодова са листе успјешних кандидата. 

Изабрани кандидат након спроведеног јавног конкурса, прије 

заснивања радног односа, треба да достави оригинал или 

овјерену копију дипломе о завршеној стручној спреми, 

увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким 
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органима управе или рјешења о ослобађању од обавезе 

полагања стручног испита, увјерења или потврду о радном 

искуству у траженом степену образовања, увјерења о 

држављанству БиХ или Републике Српске, увјерења о општој 

здравственој способности и доказе о испуњењу других услова 

наведених у јавном конкурсу.  По доношењу рјешења о 

заснивању радног односа Агенција све учеснике јавне 

конкуренције обавјештава о извршеном избору кандидата, 

укључујући кандидате чија је пријава, на приједлог комисије, 

закључком Агенције одбачена као неблаговремена, 

недопуштена, неразумљива или непотпуна. 

 

 

Избор и запошљавање у органима јавне управе 

Дистрикта Брчко БиХ 

 

Процес селекције и запошљавања државних службеника 

започиње објављивањем јавног огласа за попуњавање радних 

мјеста државних службеника. Запошљавање у органима јавне 

управе и институцијама се врши у складу са организационим 

планом, одобреним буџетским средствима и Правилником о 

запошљавању, а на иницијативу руководилаца органа јавне 

управе или руководиоца институције. Огласи за упражњена 

радна мјеста се објављују на wеb-страници Владе Дистрикта 

Брчко. Институција у којој се попуњава упражњено радно 

мјесто објављује оглас у три домаћа средства јавног 

информисања која су доступна на цијелој територији Босне и 

Херцеговине. Конкурс остаје отворен најмање осам (8) дана од 

дана објављивања. 

Кандидат заинтересован за пријем у радни однос дужан је 

поднијети пријаву у прописаном року којом потврђује да 

испуњава опште и посебне услове прописане законом који су 

утврђени за одређено радно мјесто.  Кандидат је материјално 

и кривично одговоран за тачност података наведених у 

пријави. Пријава на јавни конкурс или интерни оглас подноси 

се на прописаном обрасцу који може да се пронађе на wеb-

страницама и у просторијама агенција које спроводе 

конкурсну процедуру, а подноси се лично или путем 
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препоручене поште. Сви заинтересовани кандидати који желе 

да поднесу пријаву на одређено радно мјесто у оквиру 

државне службе морају да испуњавају опште и посебне 

услове за одређено радно мјесто. Испуњавање општих услова 

је први услов за наставак процедуре селекције, односно 

неиспуњавањем општих услова, кандидат се елиминише из 

наставка процедуре. Посебни услови за свако поједино 

радно мјесто утврђени су Правилником о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних мјеста, односно 

Организационим планом у органима јавне управе Дистрикта 

Брчко. Провјеравање испуњавања одређених посебних услова 

који се траже за радно мјесто као што је познавање рада на 

рачунару, познавање страног језика, физичка способност и 

слично врши се прије обављеног писменог теста и усменог 

интервјуа. Провјеравање испуњавања посебних услова врши 

се тестирањем или путем практичног рада. 

За рад у органима управе Дистрикта Брчко БиХ 

градоначелник у вези са чланом 53 Закона о државној служби 

у органима управе Дистрикта Брчко БиХ („Службени гласник 

Брчко дистрикта БиХ” бр. 9/14, 37/15, 48/16 и 9/17), на 

приједлог комисије за полагање испита за рад у органима 

управе, доноси програм испита за рад у органима управе 

Дистрикта Брчко БиХ којим се утврђују градиво, правни 

извори и правна литература за све предмете из којих 

запослени, приправници и друга лица (у даљњем тексту: 

кандидати) са високом, вишом и средњом стручном спремом 

полажу испит за рад у органима управе Дистрикта Брчко 

БиХ. За разлику од осталих управних нивоа у БиХ, у 

Дистрикту Брчко Одбор за запошљавање разматра и 

кандидате који немају положен испит за рад у органима 

управе, али са обавезом да, уколико буду изабрани, испит 

морају да положе у року од шест  мјесеци по истеку пробног 

рада, иначе им се радни однос аутоматски раскида.  

За спровођење процеса одабира за упражњена радна мјеста у 

органима управе Дистрикта Брчко именује се комисија од 

три члана које именује градоначелник. Један члан именује се 

из редова Одбора за запошљавање, а два из органа у којем се 

налази радно мјесто. Један од чланова комисије мора да 
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будебити непосредни руководилац. Рад комисија уређен је 

Законом о државној служби у органима јавне управе 

Дистрикта Брчко БиХ ("Службени гласник Брчко дистрикта 

БиХ" бр. 9/14, 37/15, 48/16 и 9/17) и Правилником о 

запошљавању ("Службени гласник Брчко дистрикта БиХ" бр. 

33/14 и 47/14). 

Органи јавне управе и институције обавезни су Комисији 

доставити питања за области из њихове надлежности, и то 

најмање 30 питања. Питања за писмени тест припремају се за 

свако радно мјесто посебно тако што се нуде опциони 

одговори. Комисија је дужна да објави сва питања на 

званичној Интернет-страници Владе Дистрикта, најкасније 

седам дана прије заказаног интервјуа. 

Писмени тест је обавезни елиминаторни дио у процедури 

избора службеника и намјештеника. Тест обухвата 40% 

(четрдесет посто) питања из области управе у складу са 

програмом полагања испита за рад у органима управе и 60% 

(шездесет посто) питања из области послова упражњеног 

радног мјеста за које је расписан јавни конкурс или интерни 

оглас. Питања за писмени тест из области управе припрема 

Одбор најкасније до 31. децембра која се примјењују од 

почетка наредне године, а питања која се односе на радно 

мјесто за које је расписан јавни конкурс или интерни оглас 

надлежни органи јавне управе и институције достављају 

најкасније до затварања јавног конкурса или интерног огласа. 

Комисија је дужна да објави сва питања на званичној 

Интернет-страници Владе Дистрикта. Од објављених питања 

на званичној Интернет-страници Владе Дистрикта из области 

управе и питања која се односе на радно мјесто за које је 

расписан јавни конкурс или интерни оглас комисија посебним 

програмом, најкасније 60 минута прије заказаног времена за 

тест, сачињава тест методом случајног одабира. Број питања 

за писмени тест утврђује комисија о чему се сачињава 

службена забиљешка. Тест са тачним одговорима комисија 

припрема и верификује непосредно прије почетка писменог 

теста. 

Кандидат је успјешно положио писмени тест ако тачно 

одговори на минимално 70% (седамдесет посто) питања. 
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Бодови остварени на писменом тесту носе 75% (седамдесет 

пет посто) укупних бодова које остваре кандидати у 

процедури избора. 

Комисија спроводи усмени интервју са кандидатима који су 

успјешно прошли писмени тест. На усмени интервју 

кандидати се позивају искључиво путем службене Интернет-

странице Владе Дистрикта најкасније пет дана прије 

заказаног интервјуа. Питања која се кандидатима постављају 

на усменом интервјуу утврђују се најраније 60 минута прије 

почетног термина тог интервјуа о чему се сачињава службена 

забиљешка. Питања су иста за све кандидате осим ако 

интервју траје више дана. Бодови остварени на усменом 

интервјуу носе 25% (двадесет пет посто) укупних бодова које 

може да оствари кандидат у поступку избора. 

Комисија доставља извод из записника о процјени кандидата 

са препоруком за избор кандидата градоначелнику у року 

од 24 часа од обављених интервјуа. Градоначелник бира 

кандидата у складу са процедуром прописаном законом. 
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Глава 1.  

 

ОПШТЕ ПОЛИТИКЕ ПЛАНИРАЊА 

ПОТРЕБНИХ ЉУДСКИХ РЕСУРСА 
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1.1. Екстерни и интерни фактори који 

утичу на процес и интензитет 

планирања потребних људских ресурса 

 

Планирање људских ресурса, у ужем смислу, значи 
утврђивање садашњег и планираног броја и структуре радних 
мјеста и запослених а, у ширем смислу, планирање људских 
ресурса подразумијева и планирање стручног усавршавања, 

планирање каријера, планирање мотивационих мјера и 
побољшања услова за рад.  

 

Приликом планирања потребних људских ресурса потребно је 
узети у обзир многобројне екстерне и интерне факторе који 
утичу на процес и интензитет планирања потребних људских 
ресурса.  

 

Екстерни или спољни фактори планирања потребних људских 
ресурса су сви они фактори који утичу на планирање људских 
ресурса а чији се извор утицаја налази ван органа државне 
управе.  

 

У графикону испод налазе се најважнији екстерни фактори 
планирања људских ресурса са краћим објашњењима. 

 

 
Слика 1.  Екстерни фактори планирања људских ресурса 
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С друге стране, сви они фактори који утичу на процес 

планирања људских ресурса а чији се извор утицаја налази у 

оквиру органа јавне управе називају се интерни, односно 

унутрашњи фактори. 

 

Интерни фактори су приказани у графикону који слиједи. 

 

 
Слика 2. Интерни фактори планирања људских ресурса 

 

 

1.2. Институционални фактори који 

генеришу потребе запошљавања  
 

Поред екстерних и интерних фактора, на процес 

запошљавања имају утицај и институционални фактори који 

генеришу потребе запошљавања. Они се дијеле у четири 

групе, како је приказано у графикону испод.  

 

Треба имати на уму да не морају сви од побројаних фактора 

бити присутни приликом управљања процесом запошљавања. 

Они зависе од стратешких и других докумената које доноси 
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орган, али, исто тако, и од самих запосленика у органу јавне 

управе, односно њихових квалификација, ефикасности и 

оптерећености на радном мјесту.  

Формулисана 
стратегија и 
постављени циљеви 

 Старосна и 
квалификациона 
структура 
запослених 

 Стопа флуктуације 
и изостајања са 
посла 

 Радна 
оптерећеност 

- Законом се утврђују 
надлежности и 
активности сваког 
појединачног органа 
управе. 
- Свака стратегија 
или план рада који 
укључује измјене 
прописа може, а и не 
мора резултирати 
додатним 
запошљавањем. 
- Потребе за 
додатним људским 
ресурсима или 
додатним знањима и 
вјештинама могу се 
ријешити и 
кадровским 
реструктурисањем -  
укидањем неких других 
радних мјеста која 
нису потребна или 
нису приоритетна. 

- Сваки орган 
треба да 
располаже 
ажурираном 
архивом 
запослених по 
броју и 
структури, те 
да прати све 
промјене које се у 
односу на ове 
индикаторе 
дешавају у 
органу. 
- Број запослених 
директно је 
повезан са 
финансијским 
планирањем, 
односно 
утврђивањем 
трошкова плата 
и доприноса, 
односно 
трошкова 
произашлих из 
радног односа. 
- Структура 
запослених се 
односи на 
статус 
(државни 
службеник и 
намјештеник), 
тип радног 
односа 
(неодређено или 
одређено 
вријеме), ниво 
стручне спреме. 

- Флуктуација 
представља 
обнављање 
људских ресурса у 
органу 
престанком 
постојећих радних 
односа, тј. свако 
напуштање 
органа од 
запосленика које 
је праћено 
увођењем новог 
запосленика на 
упражњено радно 
мјесто (смрт, 
пензија, наставак 
школовања, 
престанак радног 
односа по сили 
закона и др.). 
- Изостајање с 
посла или 
апсентизам 
подразумијева 
било коју врсту 
изостанка с посла 
без обзира на 
узрок и трајање 
(боловање, 
породиљско 
одсуство, 
недостатак 
мотивације). 

- Реализација 
стратешких 
докумената 
органа, 
повећање 
надлежности 
органа и др. 
могу имати као 
посљедицу 
повећање радне 
оптерећености 
постојећих 
запосленика. 
- Анализом 
радне 
оптерећености 
на нивоу цијелог 
органа долази 
се до 
могућности 
реализације 
плана 
активности 
рационалном 
пођелом 
активности. 
 

Слика 3.  Институционални фактори који генеришу потребе 

запошљавања 
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1.3. Одговорности за процјену стања и 

благовремено иницирање запошљавања  
 

Важно је обратити пажњу на реално постављање 

краткорочних и средњорочних циљева у стратешким 

документима у оквиру органа јавне управе у којем радите. 

Веома је битно да имплементација стратешких докумената 

прати финансијски и кадровски план органа који спроводе та 

стратешка документа.  

 

С обзиром на то да сваки орган јавне управе појединачно 

доноси таквa стратешкa документa и политике, које касније 

спроводи у дјело у одређеном временском периоду, потребно 

је   приликом дефинисања приоритета обратити пажњу на 

финансијски оквир у којем ће се ти приоритети кретати, али, 

исто тако, да ли орган јавне управе располаже са довољно 

кадровских капацитета приликом спровођења тих 

докумената.  

 

Јачању агенција за државну службу допринијело би и јачање 

координације (мреже) јединица и службеника одговорних за 

управљање људским ресурсима. Агенције, које треба да имају 

водећу улогу у развоју метода и техника управљања људским 

ресурсима, поред тога, морају да усмјере ресурсе на изградњу 

модела општих компетенција и метода за њихово 

провјеравање, изградњу модела компетенција за највише 

руководеће службенике и метода за њихово препознавање, 

припрему методологије за утврђивање специфичних 

компетенција за поједина радна мјеста и метода за њихово 

провјеравање. 

 

Приликом израде приједлога/нацрта законских и 

подзаконских прописа или давања мишљења на одређене 

приједлоге/нацрте потребно је обратити пажњу на то да ли 

предложени пропис садржи процјену ефеката на људске 
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ресурсе у јавној управи (потребно повећање, прекобројни 

службеници, промјене у структури). Уколико не садржи, 

потребно је на то указати ауторима прописа. 

 

Веома је битно да имплементација предложеног прописа не 

врши драстичне промјене на људске ресурсе у органима који 

су задужени за његову имплементацију. Примјера ради, 

уколико имплементација одређеног прописа изискује 

повећање броја запосленика, у околностима ограниченог 

буџета треба настојати спровести прописе у оквиру постојеће 

систематизације радних мјеста у органу, или ако то није 

могуће, уз 

реструктурисање 

радних мјеста. 

Реструктурисање 

уз правилну 

подјелу радне 

оптерећености 

може да има 

позитивне 

резултате у 

задатом 

финансијском 

оквиру. 
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Пракса кадровског планирања у надлежности Агенције за 

државну управу Републике Српске: 

 

Систем кадровског планирања уређен је посебним главама  

Закона о државним службеницима Републике Српске 

„Планирање запошљавања државних службеника у органима 

управе и централни регистар кадрова”. Члан 99 Закона 

одређује да „начин израде и садржину кадровског плана 

утврђује Агенција за државну управу“. Сходно одредбама 

Закона, сваки републички орган управе припрема свој 

кадровски план, који мора да буде усклађен са буџетом 

републичког органа управе, и доставља га Агенцији. Агенција, 

на основу појединачних кадровских планова, припрема 

приједлог кадровског плана за све републичке органе управе и 

службе Владе и доставља га Влади уз претходно прибављено 

мишљење Министарства финансија. Кадровски план Владе 

чини збир појединачних кадровских планова за све 

републичке органе управе и службе Владе. 

Сваки орган спроводи дио кадровског плана Владе који се на 

њега односи. За спровођење је одговоран руководилац органа. 

Орган у свом годишњем извјештају о раду и програму рада за 

наредну годину извјештава Владу о остваривању кадровског 

плана за претходну годину и о кадровском плану за наредну 

годину. Правилник о начину израде и садржини кадровског 

плана обавезује сваки орган управе (министарство, управу и 

управну организацију) да за сваку годину припреми приједлог 

кадровског плана који садржи постојећи и предвиђени број 

запослених по категоријама (неодређено и одређено вријеме, 

државни службеници и намјештеници, државни службеници 

према звањима). Процес израде кадровског плана врши се 

паралелно с припремом финансијских планова (буџета).  

Главну улогу „контролора” и руководиоца процесом 

усаглашавања има Министарство финансија. Сваки орган 

мора да добије сагласност Министарства финансија на 

кадровски план, односно да усагласи план с примједбама тог 

министарства. Министарство управе и локалне самоуправе у 

том процесу нема посебну улогу, а Агенција за државну 

управу има техничку улогу интегрисања кадровских планова, 
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усаглашених с Министарством финансија, у заједнички 

кадровски план Владе који покрива цјелокупну државну 

управу. Кадровски план је основ за запошљавање, односно 

попуњавање радних мјеста.  

 

 

1.4. Интеграција процеса планирања 

људских ресурса у систем планирања 

институције  
 

Приликом одвијања процеса планирања људских ресурса 

посебно је важно ставити нагласак на материјалне и 

финансијске ресурсе 

органа који 

омогућавају њихово 

оптимално 

коришћење а, с друге 

стране, својим 

знањем, вјештинама 

и искуством 

представљају 

незамјењив фактор 

успјешности рада 

органа. С тим у вези, 

како бисмо као 

резултат имали успјешно и ефикасно дјеловање органа јавне 

управе, потребно је комплементарно дјеловање финансијског 

оквира, материјалног оквира, те ресурса који има постојеће 

особље у оквиру органа (њихове вјештине, знања и 

способности). 

 

Приликом постављања процеса планирања људских ресурса 

потребно је обратити пажњу на његове сљедеће фазе: 

 

Материјални 
ресурси 
органа 

Људски ресурси 
органа (знања, 

вјештине, 
способности)

Финансијски 
ресурси 
органа
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Слика 5.  Фазе процеса планирања људских ресурса 

 

Приликом одвијања прве фазе процеса планирања људских 

ресурса потребно је да урадите анализу SWOT 1  како 

екстерног, тако и интерног окружења органа.  

 

Уколико узмемо као примјер да оснивамо нови орган управе 

са додијељеним надлежностима и буџетом, те желимо да 

испланирамо људске ресурсе за новоосновани орган јавне 

управе, анализу SWOT за екстерно и интерно окружење 

можемо да представимо на овај начин. 

  

                                                           
1 S-Strenghts (снаге), W-Weaknesses (слабости), О-Оpportunities (могућности), T-Тhreats 
(пријетње) 

Анализирање 
окружења

Анализирање окружења подразумијева анализу 
екстерног окружења (нпр. економског, правног, 
политичког, социјално-демографског) и анализу 
интерног (мисија, визија, циљеви, стратегије, 

организациона култура) окружења. 

Предвиђање 
потреба за 
људским 

ресурсима

Каква ће проћена будућих људских ресурса бити у 
једној организацији зависи од њене мисије, визије и 

стратегије, па је и планирање људских ресурса 
саставни дио стратешког планирања сваке 

организације. 

Предвиђање 
могућности 

обезбјеђивања 
људских 
ресурса

Да би планирање људских ресурса имало добре 
резултате, потребно је предвиђети могућности 
обезбјеђења радне снаге, тј. понуду интерних и 

понуду екстерних кандидата.

Доношење 
планова

Уколико се жели донијети адекватан план људских 
ресурса, потребно је анализирати однос између 

предвиђених потреба и предвиђених могућности 
обезбјеђивања људских ресурса. 

Успостављање 
повратне 

спреге

Планови људских ресурса никада се не могу 
сматрати трајним и дефинитивним, већ се 

адекватно и благовремено морају ажурирати и 
константно усклађивати са потребама 

организације.
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Снаге Слабости 

1. Политичка подршка 
1. Непостојање релевантних прописа за 
орган управе 

2. Доступност финансирања 
2. Непостојање вертикалне и 
хоризонталне хармонизације прописа 

3. Доступност међународним 
фондовима 

3. Непостојање комуникације са другим 
органима управе 

Могућности Пријетње 
1. Побољшање ефикасности органа 
управе 

1. Непостојање акредитираног система 
образовања 

2. Доступност стручног и искусног 
особља 

2. Отпор према промјенама 

3. Усавршавање радних задатака са ИТ 
технологијом 

3. Кашњење с временом 

Слика 6.  Анализа SWOT екстерног и интерног окружења 

 

На овај начин имамо увид у то шта су предности и слабости 

(интерно окружење) и могућности и пријетње (екстерно 

окружење) процеса планирања људских ресурса.  

 

Покушајте да будете што објективнији приликом вршења 

анализе, јер ће то имати утицаја на касније фазе процеса 

планирања људских ресурса.  

 

Планирање људских ресурса у неком органу зависи од његове 

надлежности, мисије, визије, али и постављених 

краткорочних и средњорочних приоритета у стратешким 

документима органа. Стога, процес планирања људских 

ресурса се налази у директној вези са стратешким 

планирањем органа. 

 

Уколико екстерно окружење допушта могућност запошљавања 

стручног и способног особља, може да се приступи 

дефинисању плана људских ресурса који ће се редовно 

ажурирати у складу са потребама органа, то је најчешће једна 

буџетска година. 

 

Кадровски план треба да садржи приказ 1. планираних 

(према систематизацији и унутрашњој организацији), 2. 
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постојећих и 3. потребних  државних службеника и 

намјештеника у органу јавне управе, и то како слиједи: 
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Сваки орган управе појединачно припрема нацрт кадровског 

плана заједно са финансијским планом за једну годину.  

 

Нацрт кадровског плана садржи табеларни дио са траженим 

подацима и дио са образложењем. Табеларни дио кадровског 

плана садржи податке о бројевима запосленика који су 

наведени горе, а образложење садржи податке о остваривању 

кадровског плана органа управе за текућу годину, разлоге 

(организационе природе, промјена пословних процеса и 

начина рада) због којих треба да се повећа или смањи број 

државних службеника и намјештеника у радном односу на 

неодређено вријеме, као и разлоге за повећање обима посла, 

ако се планира запошљавање на одређено вријеме. 

 

Орган управе доставља министарству финансија нацрт 

кадровског плана заједно са финансијским планом, те након 

што добије одобрење министарства финансија, финализира 

свој кадровски план и доставља га Агенцији за државну 

службу, која, након што прикупи све појединачне кадровске 

планове од свих органа управе, саставља усаглашени 

кадровски план за органе државне управе.  

 

Послије тога извршни орган (влада) усваја усаглашени 

кадровски план за органе државне управе.  

 

У наредној табели дат је приказ Кадровског плана за органе 

државне управе Црне Горе за 2018. годину, како би се дао 

примјер једног усаглашеног кадровског плана државе из 

региона. 
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Систематизован

о

Број извршилаца 

по 

систематизацији

Број 

запослених 

изврсилаца

Запослени на 

неодређено 

вријеме

Запослени на 

одређено 

вријеме

Број 

потребних 

службеника и 

намјештеника

Број потребних 

службеника и 

намјештеника 

на неодређено

Број потребних 

службеника и 

намјештеника 

на одређено

Број служ. који 

ће испунити 

услов за пензију

Број служб. који 

су стављени на 

располагање 

органу за 

управљање 

кадровима

Ниво Категорија Звање 1 2 (3+4) 3 4 5 (6+7) 6 7 8 9

Министар

Државни 

секретар

Укупно А

Старјешина 

самосталног 

органа управе

Старјешина 

органа управе у 

саставу

Генерални 

секретар

Секретар

Генерални 

директор у 

Министарству

Помоћник 

старјешине 

органа управе  

у саставу

Помоћник 

старјешине 

самосталног 

органа управе

Нацелник

Руководилац

Главни 

инспектор 

Главно 

овлашћено 

службено лице 

Drugo 

odgovarajuće 

zvanje

Шеф / 

координатор  / 

Друго 

одговарајуће 

звање

Самостални 

савјетник I

Самостални 

савјетник II

Самостални 

савјетник III

Инспектор I

Инспектор  II

Инспектор III

Овлашћено 

службено лице I
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1.5. Квантитативне и квалитативне 

димензије вредновања планирања 

људских ресурса  
 

Без обзира на то колико се води рачуна о томе да се процес 

планирања до краја изведе пажљиво и квалитетно, приликом 

израде планова немогуће је предвидјети баш све околности 

због чега добро и квалитетно планирање подразумијева и 

стално праћење и оцјењивање учињених пројекција, али и 

евентуалне корекције ако наступе непредвиђене околности. То 

значи да завршетком плана људских ресурса процес 

планирања није завршен. 

 

Евалуацију успјешности плана људских ресурса можемо да 

подијелимо на њене двије димензије: 

- квалитативну која се односи на оцјену 

квалитета и употребне вриједности плана 

људских ресурса, његовог стварног коришћења у 

пракси од руководиоца и запослених у органу 

управе, затим, његове јасноће и његове користи 

приликом стварног рјешавања проблема. 

- квантитативну која се односи на 

квантитативна одступања у односу на усвојене 

планове. 

 

Евалуација успјешности квантитативне димензије 

имплементације плана може да се обради статистичким 

методима у зависности од тога који податак вас занима. 

Уколико вас занима да ли је испуњен, није испуњен, или је 

прекорачен број систематизованих  позиција унутар органа 

управе, онда узимањем у обзир броја систематизованих и 

броја реално запослених сљедећом формулом долазимо до 

траженог податка.  
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Такође, сви други подаци који могу да се обраде статистички 

из резултата кадровског плана могу да се израчунају 

коришћењем унесених података за сваки од тражених поља 

плана.  

 

 

  



  ПРИРУЧНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСОМ ЗАПОШЉАВАЊА У ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ / УПРАВИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ  

   

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 2.  

 

СЕЛЕКЦИЈА И ЗАПОШЉАВАЊЕ 
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2.1. Институционални фактори који 

представљају оквир за активности 

запошљавања у државну службу 
 

Да бисте успоставили адекватне институционалне факторе за 

активности запошљавања у државну службу, потребно је 

дефинисати јасну стратешку опредијељеност државне 

службе/управе у односу на тржиште радне снаге, што значи 

да стратешки циљеви треба да укључе стварање амбијента у 

којем је државна служба/управа конкурентан послодавац 

осталим послодавцима на тржишту чији је циљ привлачење 

квалитетних кадрова у службу. 

 

Неки од институционалних фактора који су значајни за 

дефинисање стратешке политике су приказани доље. 

 
 

 

2.2. Оквир за формулисање стратегије 

запошљавања 
 

Оквир за формулисање стратегије запошљавања указује на 

институционалне факторе, основне критеријуме, али и начин 

како да се дефинише политика управљања људским 

ресурсима у погледу запошљавања - дефинисање кључних 

особина кандидата, извора регрутовања и инструмената 

селекције.  
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Фазе планирања процеса запошљавања: 

 
 

 

 

2.3. Иновативне стратегије 

запошљавања 
 

Да бисте обликовали 

и спровели процедуру 

регрутовања и 

селекције с циљем 

одабира најбољег 

кандидата за 

одређено радно 

мјесто, наводимо 

неке од иновативних 

стратегија 

запошљавања које у 

новије вријеме 

привлаче пажњу 
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стручњака за управљање људским потенцијалима у 

свакодневној потрази за талентима.  

 

 
 

 

 

2.4. Критеријуми и индивидуалне 

претпоставке успјешности државних 

службеника 
 

Праксе управљања људским ресурсима у државној служби 

потребно је прилагодити савременим трендовима, не 

одступајући од трендова и модалитета присутних како на 

локалној, тако и на глобалној сцени.  

 

Праксе управљања људским ресурсима треба да утичу на 

понашање запослених, али и на привлачење потенцијалних 

квалитетних кадрова у државну службу.  
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2.5. Методологија за процјењивање и 

примјењивање кључних компетенција 

у процесу запошљавања   
 

Оквир компетенција 

описује на који 

начин је потребно 

приступити 

свакодневном послу. 

Тако утврђен оквир 

компетенција 

постаје користан 

алат у свим аспектима управљања и развоја људских 

потенцијала: оријентација, праћење успјешности радног 

учинка, лични и професионални развој, мотивација и 

награђивање, развој организације. 

 

Претпоставка обављања интервјуа заснованог на 

компетенцијама јесте да је претходно понашање најбољи 

предсказатељ будућег понашања на радном мјесту. Интервјуи 

који су засновани на провјеравању компетенција су интервјуи 

у којим је свако питање креирано с циљем тестирања једне 
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или више специфичних компетенција за радно мјесто за које 

се спроводи конкурсна процедура.  

Кандидатима постављајте питања која се односе на њихово 

понашање у специфичним околностима, које онда они треба 

да поткријепе конкретним примјерима, тзв. методом лијевка.  

 

 
 

Слика 7. Метод лијевка 

 

Одговор се, затим, упоређује са претходно одређеним 

критеријумима, те се према томе и оцјењује. Нпр., уколико 

желите да провјерите кандидатову способност да се носи са 

стресом тако што ћете прво упитати кандидата како  се носи 

са стресом, а затим  га питати  да наведе неколико примјера 

ситуација рада под притиском и тражити примјере питајући 

за посебна објашњења  о понашању са доказима који то 

подупиру (или негирају).  

 

У интервјуима заснованим на компетенцијама треба да 

избјегавате хипотетичка питања (као нпр.: „Шта бисте ви 

урадили да…”), јер су информације добијене на тај начин слаб 

предсказатељ будућег понашања. Кандидатима је потребно 
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објаснити да тражени специфични примјери о ситуацији када 

су показали да имају компетенције које се траже за то мјесто 

треба да буду из претходне двије-три године радног искуства. 

 

 

2.6. Нормативноправни оквир државне 

службе БиХ који регулише примјену 

оквира компетенција у процедури 

запошљавања 
 

Правилником о карактеру и садржини јавног конкурса, 

начину спровођења интервјуа и обрасцима за спровођење 

интервјуа  разрађују се, између осталог, и одредбе које се 

односе на спровођење интервјуа заснованог на 

компетенцијама, односно оцјењивање интервјуа, и прописује 

се образац за оцјену интервјуа за радна мјеста државних 

службеника у институцијама Босне и Херцеговине.  

 

Чланом 28 Правилника прописује се сљедеће: 
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У члану 32 Правилника се прописује сљедеће: 

 

 
 

За кандидате који конкуришу за радна мјеста руководећих 

државних службеника и шефова унутрашњих организационих 

јединица провјеравају се компетенције комуникација 

(способност дјелотворног комуницирања усменим и писаним 

путем с руководиоцима, колегама, странкама и грађанима, 

као и јасног, тачног и благовременог преношења 

информација), лидерске вјештине (мотивисање других да 

постижу високе резултате у раду на остваривању циљева тима 

и организације), планирање и организовање (способност 

планирања, организовања, координације и праћења 

сопствених радних задатака, као и активности и радних 

задатака чланова тима) и једна приоритетна компетенција 

која је примјерена опису послова упражњеног радног мјеста 

руководећег државног службеника и шефа унутрашње 

организационе јединице које се попуњава, а бира је комисија 

из Оквира компетенција у Прилогу 3 Правилника (групе 1.0, 

2.0, 3.0, 5.0, 8.0 и 9.0). 

 

2.7. Искуства примјене и препоруке са 

измјенама и допунама 
 

Одредбе Правилника о карактеру и садржини јавног 

конкурса, начину спровођења интервјуа и обрасцима за 

спровођење интервјуа које се односе на дефинисање појма 

компетенција, методологију, односно начин провјеравања, 

питања током интервјуа и оцјењивање детаљно су пренесене у 

претходној глави зато што представљају добар примјер 

увођења оквира компетенција у нормативноправни акт који 

регулише  процедуру запошљавања и добар основ за примјену 
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истих критеријума за процјењивање кандидата на интервјуу, 

односно методологије за процјењивање  компетенција и на 

другим управним нивоима у Босни и Херцеговини. 

 

Правилником о запошљавању Дистрикта  Брчко у члану 23,  

Критеријуми за оцјењивање осталих елемената интервјуа, 

утврђују се компетенције „Способност изналажења рјешења“ и 

„Вјештина комуникације и самопоуздање“, „Потенцијал за 

развој“, „Аналитичка способност“, „Флексибилност, односно 

прихватање другачијег мишљења“ и „Мотивисаност“ као 

елементи процјењивања и оцјењивања током интервјуа у 

процедурама запошљавања у органима јавне управе и 

институцијама Дистрикта Брчко БиХ. Сваки од елемената 

може да донесе максимално два бода на интервјуу, али 

њихово провјеравање није обавезно и Правилником о 

запошљавању није прописана методологија њиховог 

примјењивања, односно процјењивања, нити уведен концепт 

компетенција са објашњењем појма. 

 

Пракса у примјени Правилника о карактеру и садржини 

јавног конкурса, начину спровођења интервјуа и обрасцима 

за спровођење интервјуа 2  указала је и на дијелове 

методологије за провјеравање компетенција које требају 

одређену дораду, у дијелу који се односи на период за који се 

траже примјери претходног понашања, у ситуацијама када 

кандидати немају претходно релевантно радно искуство. 

Оваква и слична искуства са примјерима и приједлозима за 

практичну примјену са обука и спроведених конкурсних 

процедура ће се наћи у Приручнику о процјењивању 

компетенција који је у припреми и који ће сигурно бити 

квалитетан практични водич за све учеснике конкурсних 

процедура у државној служби БиХ. 

 

                                                           
2 Правилник о карактеру и садржини јавног конкурса, начину спровођења интервјуа 
и обрасцима за спровођење интервјуа, „Службени гласник БиХ“ бр. 63/16 и 21/17 
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2.8. Веза између анализе описа радног 

мјеста и идентификације приоритетних 

компетенција 
 

Анализа радних мјеста представља процес прикупљања 

информација у оквиру конкретног радног мјеста чији је циљ 

припремање квалитетног и ажурираног описа радног мјеста. 

Анализом радних мјеста прикупљају се подаци о сврси радног 

мјеста у оквиру организације, основним задацима и 

дужностима у оквиру послова који се обављају на радном 

мјесту, као и стручној спреми, радном искуству и вјештинама 

(компетенцијама) неопходним за обављање послова радног 

мјеста. Сврха анализе радних мјеста јесте да руководиоцима 

појединачних организационих цјелина омогући да на основу 

прецизних података о томе које послове конкретан 

извршилац обавља направе нове, односно допуне или 

измијене постојеће описе радних мјеста.  
 

Добра пракса у анализи радних мјеста препоручује да се 

свеобухватна анализа спроведе приликом сваке озбиљније 

реорганизације органа државне службе, мада је процес могуће 

иницирати и на основу потреба појединих организационих 

јединица, односно у свим случајевима у којим се опис радног 

мјеста појави као проблем. 
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Основни принцип утврђивања (приоритетних) компетенција 

потребних за поједино радно мјесто јесте корелација са 

главним задацима и одговорностима које чине велики дио 

укупног посла. Што је више времена потребно за обављање 

неког посла, то је већи приоритет компетенције. 

 

С обзиром на то да се очекивања од запослених на 

руководећим радним мјестима разликују и у одређеној мјери 

превазилазе очекивања од службеника на неруководећим 

позицијама, у оквиру компетенција израђене су двије групе 

кључних компетенција.  

 

Прва група (1-5) се односи на све државне службенике без 

обзира на категорију, укључујући и руководиоце.  

 

Друга група (6-8) садржи детаљно разрађене додатне 

компетенције за руководеће државне службенике и укључује и 

једну компетенцију (9) за руководеће државне службенике на 

највишим позицијама.   

 

Сходно наведеном, сви државни службеници би требали да 

посједују, у одређеној мјери, сљедеће кључне компетенције:  

 

 
Слика 8. Подјела компетенција 
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2.9. Приоритетне компетенције као 

саставни дио професионалног профила 

извршиоца  
 

Текст  сваког огласа за упражњена радна мјеста садржи опис 

радног мјеста који се, по правилу, преузима из акта о 

унутрашњој организацији институције, као и посебне услове у 

погледу врсте усмјерења високог образовања, броја година 

радног искуства, врсте радног искуства, као и других 

посебних услова које мора да испуни кандидат према пропису 

о унутрашњој организацији институције. Агенција за државну 

службу/управу може, сходно законском овлашћењу, да утврди 

додатне посебне услове  који могу да се сматрају примјереним 

а који се односе на сва радна мјеста, ако су они засновани на 

закону или произилазе из закона. Додатни посебни услови 

могу да се утврђују и за поједина радна мјеста, али само као 

пожељни, на захтјев или уз сагласност институције. 

 

У тексту огласа могу да се објаве и друге информације. 

Међутим, већ наведене су важне у фокусу смјерница за 

укључивање приоритетних компетенција у текст конкурса. 

Другим ријечима, информација о приоритетним 

компетенцијама за одређено радно мјесто може да буде 

садржана у акту о унутрашњој организацији институције као 

један од посебних услова у погледу приоритетних 

компетенција и, слиједом тога, да буде уврштена у текст 

огласа за упражњено радно мјесто а, такође, и Агенција може 

да утврди да је потребно примијенити  компетенције као 

додатни примјерени услов. Истовремено, увођење 

приоритетних компетенција у опис сваког појединог радног 

мјеста употпуњава професионални профил извршиоца, 

односно пружа детаљне информације о оптималном профилу 

потенцијалних кандидата за радно мјесто. Додатно томе, 

описе послова треба унаприједити увођењем компетенција 

како би чланови комисије могли да се поуздају у њихову 

релевантност и тачност.  



 ПРИРУЧНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСОМ ЗАПОШЉАВАЊА У ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ / УПРАВИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

  

 

58 

 

Приоритетне компетенције могу да се укључе у текст огласа 

као један од посебних услова за свако појединачно радно 

мјесто по спроведеној анализи радних мјеста у институцији и 

укључивању у опис сваког радног мјеста, али и као друга 

опција да се одреде у акту о унутрашњој организацији 

институције у дијелу који садржи услове за обављање послова 

као посебни основни услови.  

 

Такође, информација о приоритетним компетенцијама за 

руководећа и остала службеничка радна мјеста може да буде 

садржана у пропису на основу којег се спроводи конкурсна 

процедура, у 

којем се 

утврђује начин 

спровођења 

интервјуа 

провјеравањем 

компетенција, 

компетенције 

које треба да 

посједују 

државни 

службеници и 

информацију о 

компетенцијама 

које је комисија 

обавезна да 

провјери.  На 

овај начин 

кандидати су 

упознати са 

компетенцијама које ће бити предмет провјеравања на 

интервјуу. Међутим, информација о приоритетним 

компетенцијама које треба да посједује извршилац на радном 

мјесту неће бити потпуна, јер комисија има дискреционо 

право да одреди једну компетенцију (за руководеће и 

неруководеће државне службенике) коју ће провјеравати 
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унутар оквира компетенција, како је то у садашњој пракси 

утврђено примјеном Правилника о карактеру и садржини 

јавног конкурса, начину спровођења интервјуа и обрасцима 

за спровођење интервјуа Агенције за државну службу Босне и 

Херцеговине.  

 

Поред техничких података о радном мјесту (назив, 

организациона јединица, број извршилаца), опис радног 

мјеста треба да има јасно истакнуту сврху, као и главне 

дужности и одговорности са њиховим конкретним 

резултатима, те детаљне информације о стручном профилу 

извршиоца којим се утврђују неопходни ниво стручне спреме 

и радно искуство, као и неопходна и пожељна знања, 

вјештине и персоналне карактеристике извршиоца које се 

одабиру са листе компетенција из Оквира компетенција. 

 

Компетенције које се сматрају најважнијим за обављање 

послова радног мјеста се бирају, имајући у виду да сви 

државни службеници морају да посједују основне 

компетенције комуникације и личне дјелотворности и 

усмјерености ка резултату, односно поткомпетенције које 

њима припадају у складу са описом послова које обављају. 

Руководећи државни службеници морају, поред поменутих 

компетенција, да посједују и основне компетенције лидерске 

вјештине и планирање и организовање, односно 

поткомпетенције које њима припадају у складу са описом 

послова које обављају.  

 

Препорука је да се, и у случајевима када акт о унутрашњој 

организацији има наведене компетенције у описима послова, 

наводе само основне компетенције, и то у једној реченици.  
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Тако би, на примјер, горе наведена листа компетенција у 

тексту огласа гласила: 

 

 
Компетенције: комуникација, лична дјелотворност и усмјереност ка 
резултату, професионални развој и интегритет, иницијатива, 
промјене, рјешавање проблема, тимски рад  
 
 

Или: 

 

 
Компетенције: комуникација, лична дјелотворност и усмјереност ка 
резултату, континуирано стицање знања и вјештина потребних за 
обављање посла, предузимање иницијативе, креативност, изградња 
конструктивних радних односа са колегама 
 
 

На овај начин текст огласа укључује компетенције, даје 

прецизан опис професионалног профила извршиоца на 

радном мјесту које је оглашено, а основне и додатне 

компетенције су детаљно описане у оквиру компетенција који 

треба да чини саставни дио прописа према којем се спроводи 

конкурсна процедура, односно интервју заснован на 

компетенцијама. 
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2.10. Поједностављење и унапређење 

процедура регрутовања 
 

Спровођење процеса селекције и избора државних 

службеника правно је добро уређено на сваком управном 

нивоу власти у Босни и Херцеговини. Иако постоје разлике 

поводом питања уређења одређених дијелова процедуре, 

суштина и форма процеса избора државних службеника на 

упражњена радна мјеста у државној служби/јавној управи 

мање-више су уједначене на свим управним нивоима. 

Предности постојећег оквира селекције и избора државних 

службеника јесте његова добра уређеност законским и 

подзаконским актима. Међутим, његови недостаци су 

практична примјена принципа мериторности, као суштинског 

захтјева процедуре запошљавања, и нефункционалност 

процедуре која се огледа у коришћењу застарјелог начина 

пријављивања, спровођења тестирања, оцјењивања и 

селекције кандидата.  

 

Ради остваривања кључног и крајњег циља реформе јавне 

управе у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: БиХ) и опште 

визије стратегије реформе управе, а то је развој јавне управе 

у складу са принципима професионализације, деполитизације, 

рационализације и модернизације, тј. управе која би 

грађанима пружила боље услуге за мање новца и пословала на 

основу транспарентних јавних процедура, неопходно је 

обезбиједити примјену принципа мериторности и једнаког 

третмана у свим фазама запошљавања, спроводити  

процедуре привлачења и одабира на ефикаснији начин, те 

учинити их доступним свима под једнаким условима.  
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2.11. Најдјелотворнији извори регрутовања 

за различита радна мјеста  
 

С циљем привлачења квалитетних кадрова у државну службу 

и управу, потребно је успоставити структуру која је базирана 

на континуираној анализи и евалуацији кадровских рјешења 

и потенцијала.   

 

 
 

Извори регрутовања се дијеле на унутрашње (интерне) и 

спољне (екстерне) изворе.  

 

У принципу, није могуће дефинитивно одредити који је од ова 

два приступа квалитетније рјешење, но препорука је да се 

комбинују извори регрутовања и да се контекстуализирају 

природи радног мјеста и категорији послова. 
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Осим стандардизованог метода оглашавања позиција, 

потребно је размотрити и остале методе привлачења 

кандидата, али након што се испуне услови за 

имплементацију оваквих активности: 

 

- препорука непосредно надређених, 

- информације и приједлози сектора људских ресурса или 

агенција за државну службу, 

- сарадња са образовним и академским институцијама у 

идентификацији квалитетних кадрова и њихово 

стручно оспособљавање.  

 

 

 



 ПРИРУЧНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСОМ ЗАПОШЉАВАЊА У ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ / УПРАВИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

  

 

64 

 
У смислу квалитетног спровођења процеса запошљавања, 

поред извора регрутовања, потребно је јасно дефинисати и 

методе и инструменте одабира кандидата. Поред основних 

описа позиције и задатака који произилазе из описа, јасно 

дефинисане кључне тражене особине кандидата представљају 

квалитетан инструменат у одабиру. Тиме избор извора 

регрутовања у комбинацији са квалитетно припремљеним 

описима позиција које укључују и кључне особине кандидата, 

те инструменти тестирања чине цјелину која ствара 

квалитетне претпоставке за успјешно обављање процеса 

запошљавања у државну службу и управу. 
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2.12. Подршка информационог система 

за управљање људским ресурсима 

(HRMIS-a) за оглашавање упражњеног 

радног мјеста и за пријављивање на 

конкурс  
 

У времену када су глобализација и дигитализација 

свеприсутне, сваки пословни процес, па тако и процес 

запошљавања, практично је немогуће замислити без употребе 

модерних софтвера и комуникационих канала. 

Информационе технологије могуће је примијенити у свим 

фазама конкурсне процедуре, почевши од регрутације, 

односно оглашавања слободних радних мјеста,  пријаве 

кандидата на конкурс и тестирања и оцјене њихових општих 

и стручних знања и способности. У процесу модернизације 

процедуре запошљавања неопходно је креирати процедуре 

које ће допринијети и обезбиједити одређена побољшања и у 

фази пријављивања кандидата на конкурс. 3 

 

 

                                                           
3xttps://epso.europa.eu/home_hr 
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Главни циљ модерног алата за запошљавање је олакшати прву 

фазу која укључује проналажење и привлачење квалитетних 

кадрова.  

Требало би предвидјети могућност пријављивања кандидата 

на конкурс електронским путем, односно пријаву за конкурс 

учинити доступном на wеb-страници централних агенција за 

управљање људским ресурсима. Докази о испуњавању 

формалних услова, тражени јавним конкурсом, требали би да 

се достављају у форми скенираног документа или у форми 

фотографије (неовјерени) с тим да би кандидат који буде 

изабран као најуспјешнији, прије занивања радног односа, 

документа морао да достави у оригиналу или овјереној копији.    

 

Други дио алата за запошљавање састоји се од система за 

праћење кандидата који омогућава једноставно праћење и 

вођење кандидата кроз све фазе процедуре запошљавања: од 

аутоматске селекције квалификованих кандидата, 

комуникације са кандидатима и осталим учесницима 

процедуре запошљавања, евалуације кандидата, заказивања 

интервјуа и информисања кандидата о њиховом статусу до 

доношења одлуке о најбољем кандидату.  
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На појединачним управним нивоима за потребе оглашавања 

слободних радних мјеста и спровођења конкурсних процедура 

обезбијеђена је информатичка подршка у већој или мањој 

мјери. Приказ ситуације дат је у табели:  
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- Путем wеb-сајт система „mojKonkurs“ – 
хttps://mojkonkurs.ads.gov.ba  кандидати могу 
да прате статус своје пријаве у конкурсима на 
које су аплицирали а које организује Агенција за 

државну службу БиХ.  
- Сва статусна обавјештења, попут информације о 

регистрацији своје пријаве на конкурс, закључку 
комисије за избор државних службеника у вези 
са испуњавањем формалних услова конкурса, те 
информације о терминима и резултатима испита 
на којима учествујете бесплатно се шаљу путем 
СМС-а на број мобитела, те додатно путем 
електронске поште на е-mail адресу кандидата. 
Свим заинтересованим је доступно детаљно 
упутство о коришћењу овог система. 
- У фази развоја је и систем „е-reqruitment“. 
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- Користе се тек основне, а унапређење у овој 

области неопходно је (путем Е-система „Пријава 

без папира“). 

- На wеb-страници АДСФБиХ објављују се 

актуелни јавни конкурси, термини полагања 

испита општег знања, обавјештење кандидатима 

о  терминима полагања стручног испита и попис 

тематских области и прописа за утврђивање 

питања за писмени дио стручног испита. На 

страници су и обрасци увјерења и пријаве на 

конкурс. Кандидати имају могућност да се 

пријаве на newsletter. 
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- У поступку запошљавања Агенција користи 

информатичку базу података која садржи 

податке о конкурсима, пријављеним 

кандидатима од подношења пријаве до резултата 

конкуренције. Такође, предвиђена је и могућност 

пријављивања кандидата електронском пријавом 

путем wеb-сајта Агенције. 
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- На wеb-страници Владе ДБ објављују се сви 

конкурси, листа питања за писмени тест, 

информације о пријављеним кандидатима, 

заказаним интервјуима и потребни обрасци за 

пријављивање. Резултати интервјуа се не 

објављују на wеb-страници Владе Дистрикта 

Брчко БиХ.  

- Још не постоји могућност пријављивања на 

конкурс on-line. У припреми је измјена Закона о 

државној служби која ће омогућити објављивање 

резултата процедура на Интернет-страници 

Владе. 

- Поред хардвера, и аутоматизација пријема 

пријава је означена као простор у којем је 

потребно побољшање. 

 

 

2.13. Унапређење модела селекције и 

избора кандидата у државну службу 
 

Предуслов за ефикасно спровођење процедуре запошљавања 

је квалитетан опис радног мјеста. Имајући у виду да је ова 

област у претходном периоду била прилично запостављена, 

потребно је интензивно радити на унапређењу квалитета 

описа радних мјеста, који треба да дефинише знање, 

вјештине и компетенције потребне за ефикасно обављање 

послова радног мјеста, а које треба провјерити у току 

тестирања.  

 

Добра пракса говори да је неопходно јасно дефинисати и 

препознати елементе радног мјеста, од неопходних вјештина 

па до особина личности, како би се извршила адекватна 

припрема и успјешно обавило писано тестирање и 

интервјуисање кандидата, односно планирале и друге врсте 

неопходних тестова.  
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2.14. Дефинисање врста тестова за 

различите врсте занимања 
 

Тестирања есејског типа  

 

Процедуре тестирања требало би да посвете већу пажњу 

провјеравању вјештина/способности кандидата 

(компетенција). Кад год је то могуће, требало би спроводити 

тестирања есејског типа којим могу да се провјере вјештине 

као што су, на примјер, аналитичко размишљање и логичко 

закључивање, студија случаја), писано изражавање и сл., а не 

само знање.  

 

Спровођење писаног испита есејског типа има очигледних 

предности у односу на систем опционих одговора. Међутим, 

негативне стране овог типа су што се не поставља велики број 

питања, што смањује могућност провјеравања, а оцјена, 

такође, може бити прилично субјективна. Најбољи начин за 

смањење субјективности било би увођење шифриране оцјене 

рада кандидата, тако да не можете да знате којег кандидата 

оцјењујете. 

 

Ради смањења субјективности, потребно је утврдити 

стандарде према којима ће се оцјењивати писмени радови 

кандидата. 

 

Приликом одређивања критеријума за оцјењивање треба 

водити рачуна о томе које се вјештине очекују од кандидата, 

односно које компетенције могу да се провјере: 

 



 ПРИРУЧНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСОМ ЗАПОШЉАВАЊА У ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ / УПРАВИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

  

 

70 

 

Слиједом наведеног, а примјењујући аналитички приступ 

оцјењивању (за разлику од холистичког који се заснива на 

упоређивању), критеријуми за оцјењивање писаног теста 

есејског типа могу да се подијеле у двије основне групе: оцјена 

квалитета писања и оцјена ефикасности писања.  

 

Квалитет писања је најважнији критеријум и он треба да има 

највећи број бодова у укупној оцјени, који могу да се 

распореде у неколико основних група: 

 

Тестирање познавања страног језика и информационих 

технологија  

 

За радна мјеста на којима  је знање страног језика обавезно 

требало би увести праксу да се на једно есејско питање 

одговара на страном језику који се тражи, након чега би и 

један дио интервјуа могао да се обави на том језику.  

 

Међутим, неопходно је спецификовати потребан ниво знања 

језика на радном мјесту како би се могла адекватно 

припремити питања за писмено и усмено провјеравање 

знања.  

 

Препоручени модел за утврђивање потреба за знањем страног 

језика на радном мјесту је коришћење Заједничког европског 

референтног оквира за језике, који се заснива на 

претпоставци да се усвајање знања језика одвија у пет 

језичких дјелатности које су све једнако важне: језичке 

структуре (или граматика и вокабулар), читање, писање, 

слушање и говор. С том претпоставком требало би почети 

свако подучавање, као и испитивање страног језика  са три 

главна степена: А, Б и Ц. 

 

Сличан захтјев је неопходно испунити како би могли 

адекватно да се осмисле задаци за провјеравање знања у 

подручју информационих технологија. Није довољно 

претпоставити да кандидат који уради задатак есејског типа 
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за рачунаром познаје рад на рачунару, служећи се само 

једном компонентом пакета Microsoft Оffice. Потребно је, 

према захтјевима радног мјеста, осмислити тестове који ће 

циљано тестирати знање одређеног сегмента рада на 

рачунару. У зависности од радног мјеста, тестирања знања 

рада на рачунару могу да обухвате сљедеће цјелине: Windows 

OS, основе ИТ, Интернет технологије, Microsoft Word, Microsoft 

Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access и друге. 

 

Тестови засновани на потребама радног мјеста 

 

У зависности од броја пријављених кандидата и 

специфичности упражњене позиције, могуће је спровести 

велики број различитих тестова који се заснивају на 

потребама радног мјеста. Треба напоменути да није неопходно 

да овакве тестове спроводе квалификовани психолози.  

 

 
 

Психологијско тестирање 

 

Осмишљен је начин да се процијене способност и начин 

реаговања кандидата у различитим ситуацијама у форми 

питања с више понуђених одговора. У селекцијским 

процедурама уобичајено се спроводе двије врсте 

психологијског тестирања: тестови способности и тестови 



 ПРИРУЧНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСОМ ЗАПОШЉАВАЊА У ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ / УПРАВИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ 

  

 

72 

личности. Ови тестови се користе када је за кратко вријеме 

потребно оцијенити велики број кандидата и, у комбинацији 

са интервјуом, они повећавају објективност процјењивања. 

Неопходно је да тестове спроводе професионалци, психолози, 

који могу да процијене квалитет тестова и који су у стању да 

на квалитетан начин објасне кандидатима улогу тестова у 

процесу селекције: зашто су важни, коју повратну 

информацију дају, те који су резултат постигли на тестирању. 
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2.15. Критеријуми  и стратегије 

интервјуисања у складу са захтјевима 

посла  
 

Интервју је најпопуларнији и најраширенији метод селекције. 

У односу на остале селекцијске методе, он допуњава нејасне 

информације из других извора, провјерава физичке 

карактеристике, те начин на који лице комуницира (вербално 

и невербално), а уједно је средство привлачења (регрутације) 

кандидата, јер омогућава пружање информације о 

организацији, односно послодавцу.  

 

Основна подјела интервјуа је на традиционални 

неструктурисани и структурисани интервју. Коришћење 

традиционалног неструктурисаног интервјуа доведено је у 

питање због његове слабе моћи предвиђања - метријске 

карактеристике овог метода су ниске, односно не мјери оно 

што би требало: да ли кандидат има способности потребне за 

обављање одређеног посла. Структурисани интервју има боље 

метријске карактеристике и зато би требало да буде (чешће) 

коришћен.  

 

Препорука је да селекцијски интервјуи буду структурисани а 

то подразумијева претходно утврђивање конкретних питања 

која ће бити постављена свим кандидатима, узимање 

детаљних биљешки током интервјуа и претходно утврђен 

систем евалуације одговора кандидата.  

 

У досадашњој пракси структурисани интервју се показао као 

много бољи показатељ успјешности новозапосленог на послу, а 

информације које се добију на структурисаном интервјуу 

показале су се тачнијим и поузданијим. Предност 

структурисаног интервјуа је да се заснива на анализи посла, 

па су питања репрезентативна за понашање повезано с 

послом.  
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Такође, структурисани интервју је мање подложан 

субјективности испитивача као што су: 
 

- основна атрибуцијска грешка (склоност ка 

приписивању узрока понашања људи њима као 

појединцима умјесто ситуационим факторима, на 

примјер, кандидата који је напет током интервјуа због 

основне атрибуцијске грешке можемо да процијенимо 

као иначе напето лице, а заправо је можда такав због 

природе ситуације у којој се налази); 

- преурањено просуђивање (стварање мишљења о 

кандидату прије самог интервјуа или у првих неколико 

минута интервјуа); 

- наглашавање негативног (подразумијева да је 

испитивач више под утицајем негативних информација 

о кандидату); 

- недовољно познавање радног мјеста (посљедица је 

крива предоџба идеалног радника, па радник који се 

одабере, заправо, не одговара критеријумима тог 

радног мјеста). 
 

Обавеза спровођења структурисаног интервјуа представља 

добру праксу, јер чланови комисије имају јасне смјернице о 

томе које вјештине и црте личности треба да провјере на 

интервјуу. Међутим, проблем је у томе што је доста тешко 

оцијенити неке од вјештина, као што су нпр. аналитичке 

способности, способност изналажења рјешења и сл. Због тога 

би требало размишљати да се неке од тих компетенција 

провјеравају посебним тестовима, или да се више пажње 

посвети обуци чланова комисије како би могли боље да 

процијене посједовање тражених способности током 

интервјуа. 
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Испитивање знања из области описа посла радног мјеста 

обухватало би оцјену знања које је потребно за обављање 

дужности и одговорности датог радног мјеста, дјелатности 

институције, области државне управе и другог знања које 

може да буде значајно за рад на радном мјесту на које се 

кандидат пријавио.  
 

Комисија би требало да се састане прије интервјуа како би 

утврдила питања за интервју. Посједовање компетенција би 

требало провјерити припремањем питања о томе како се 

кандидат понашао у некој ранијој ситуацији и шта је био 

исход таквог понашања, како би се на основу претходног 

понашања могло предвидјети будуће понашање кандидата у 

сличној ситуацији.  
 

Интервју би требало да се састоји од три дијела: уводног, 

централног и завршног дијела.  
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Вријеме трајања интервјуа за све кандидате је исто.  

 

Приликом бодовања требало би оцијенити одговоре кандидата 

у односу на унапријед утврђени очекивани стандард, а не 

оцијенити успјешност једног кандидата поређењем са другим 

кандидатом.  

 

Слиједећи упутства у претходној глави да се свим 

кандидатима постављају унапријед припремљена питања, да 

се свим кандидатима постављају иста питања и да се на 

располагање ставља исто вријеме за одговор, критеријуми за 

оцјену одговора на питања у централном дијелу интервјуа 

могу да буду сљедећи: 

 

 
 

Након завршетка интервјуа са свим кандидатима, чланови 

комисије би требало да заједно продискутују о бодовима 

сваког кандидата. Послије дискусије поједини чланови 

комисије могу да промијене мишљење и да исправе своју 

ранију одлуку о бодовању о чему би требало сачинити писмену 

биљешку.  

 



  ПРИРУЧНИК ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСОМ ЗАПОШЉАВАЊА У ДРЖАВНОЈ СЛУЖБИ / УПРАВИ У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ  

   

 

77 

Да се не би дозволило да кандидати који нису показали 

минимум знања и вјештина на интервјуу буду стављени на 

листу успјешних кандидата, требало би утврдити минимум 

бодова који кандидат за радно мјесто мора да оствари на 

интервјуу да би био стављен на листу.  

 

Предложени минимум јесте 50 процената од максималног 

броја бодова. Поред тога, кандидат би требало да оствари и 

минимум од 50 процената из знања из области описа посла, 

као и минимум од 50 процената из области компетенција, 

како се не би десило да кандидат, на примјер, добије 

максимални број бодова из знања из описа радног мјеста, а 

ниједан бод из области компетенција. То би практично 

значило да кандидат, да би био стављен на листу успјешних 

кандидата, треба да добије минимални укупни резултат од 10 

бодова (од максималних 20) од чега минимално пет  бодова 

треба да буде добијено из знања из области описа посла и 

минимално пет бодова из области компетенција. 

 

Секретар комисије припрема записник о току интервјуа у 

коме би требало детаљније навести ток вођења интервјуа, име 

и презиме сваког кандидата, вријеме трајања интервјуа и 

питања која су постављена сваком од кандидата. Записник би 

требало да садржи и сажетак одговора сваког кандидата, 

којима се доказује знање и посједовање тражених 

компетенција, односно показује недостатак знања и тражених 

компетенција, као и бодовање резултата сваког од чланова 

комисије за сваког кандидата понаособ.  

 

Сви чланови комисије за избор, укључујући државне 

службенике и експерте, требало би да стекну и усавршавају 

вјештине вођења интервјуа у вези са одабиром кандидата за 

пријем у државну службу. 
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2.16. Могућности примјене рјешења из 

информационих технологија за 

спровођење одређених тестирања и за 

електронско обрађивање резултата 

тестирања  
 

Ради оптимизације свих фаза селекције и запошљавања, 

неопходно је увођење или (тамо гдје систем већ постоји) 

унапређење информационог система за ову намјену у 

органима државне службе/јавне управе на свим нивоима.  

 

Информациони систем за сваки ниво управе треба да пружи 

подршку приступању и прикупљању релевантних 

информација и њиховом ефикаснијем прегледу и евалуацији 

приликом процеса  селекције кандидата на радна мјеста 

државних службеника. Такав приступ процесу избора и 

запошљавања кандидата доприноси јачању принципа 

државне службе, а посебно принципа транспарентности, 

принципа једнакости свих кандидата, те принципа забране 

дискриминације.  

Постојећи информациони системи дјелимично задовољавају 

захтјеве описаног цјеловитог система информационе подршке 

процедури запошљавања. Могућности постојећих 

информационих система којим располаже Агенција за 

државну службу/управу односе се на комуникацију са 

кандидатима, којима су путем wеb-страница доступне 

информације о упражњеним радним мјестима, времену 

одржавања тестирања у фази селекцијске процедуре и 

резултати тестирања.  

 

Осим ових, постојећи информациони систем омогућава 

спровођење писменог дијела стручног испита на рачунарима у 

оквиру Агенције за државну службу БиХ  (тзв. ICT – based 

тест). 
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Садашња пракса Агенције за државну службу БиХ: 

 

Полагање писменог дијела стручног испита се врши на 

рачунарима у просторијама Агенције за државну службу, чије 

полагање надгледа секретар комисије за избор кандидата.  

Писмени дио стручног испита се полаже у виду ICT теста на 

рачунару сачињеног од задатака који се односе на рјешавање 

практичних проблема који су типични за област 

класификације и врсте послова којој припада радно мјесто на 

које се кандидат пријављује. Задаци на писменом дијелу 

стручног испита могу да се односе и на област државне 

управе, државне службе, дјелатност институције на коју се 

јавни оглас односи и друге области које могу да буду у вези са 

радним мјестом на које се кандидат пријављује. 

Комисија за избор утврђује задатке за писмени дио стручног 

испита. Писмени дио се обавља тако што кандидат за сваки 

задатак мора да напише одговор у виду писаног текста. 

Расположиво вријеме за рјешавање износи 45 минута по 

једном задатку. Кандидат одговара на питања уз могуће 

коришћење закона и других прописа објављених у службеним 

гласилима, али без коришћења готових израђених одговора 

било које врсте. 

Приликом приступа рачунару апликант уноси своје 

корисничко име и шифру. По завршетку рада  кандидати 

шаљу свој рад на принтање.   

 Кандидати су дужни на испит доћи на вријеме, у заказаном 

термину. На позив секретара комисије кандидати су дужни да 

уђу у просторију у којој се испит одржава и да се 

идентификују документом из којег јасно може да се утврди 

идентитет кандидата. 
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2.17. Обука чланова комисије за избор 

с циљем избјегавања субјективних 

ограничења у процјењивању кандидата   
 

Чланови комисије за избор кандидата у државну службу 

првенствено морају да испуњавају опште и посебне услове и 

критеријуме за обављање  те функције. Сматра се да је члан 

комисије лице које посједује висок ниво знања, компетенција, 

стручности, искуства и професионализма.  

 

С тим у вези, поред постојања ових квалификација које су 

дефинисане у претходним  главама, потребно је да чланови 

комисије прате одређени скуп правила понашања приликом 

спровођења процеса селекције најбољег кандидата за мјесто 

државног службеника. Циљ таквих правила је првенствено 

заштита јавног и правног интереса, поштивање владавине 

права, јачање и заштита принципа државне службе, те оно 

што је најбитније, поштивање и заштита спровођења 

објективног и транспарентног процеса запошљавања у 

државну службу.  
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Да би могла да се спроводи селекцијска процедура која може 

да дâ најбоље резултате приликом објективног одабира 

најбоље рангираног кандидата, потребно је, поред стручног 

знања у појединим областима и радног искуства на одређеним 

радним позицијама, утврдити и посебне услове за избор 

кандидата на листу експерата који ће се односити на 

специфична знања и компетенције неопходне за спровођење 

конкурсних процедура. Може да се размотри и увођење 

интервјуа као финалне фазе избора кандидата за листу 

експерата, како би се стекао увид у комуникационе 

способности кандидата, као и његове способности да води 

разговор и поставља питања (нпр. игра улога – симулација 

вођења тестирања и интервјуа са кандидатима за улазак у 

државну службу). 
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Сви кандидати за чланове конкурсних комисија требали би 

похађати одређену обуку  (е-learning, wеbinar, семинар) коју 

би спроводиле агенције на свим нивоима државне управе на 

којој би стекли неопходна знања и компетенције потребне за 

спровођење објективног, једнаког и ефективног процеса 

избора кандидата 

у државну службу.  
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2.18. Оквир за евалуацију процеса 

запошљавања 
 

Да би се извршила евалуација (интерпретација), потребно је 

успоставити систем мониторинга, односно системски и 

континуирано прикупљати релевантне информације (од 

извора верификације) о објективно провјерљивим 

показатељима за евалуацију система запошљавања и 

извршити њихову анализу, како би  добили одговор на 

питање: „Да ли се крећемо у правцу очекиваних резултата и 

реализације утврђених специфичних циљева и у којем обиму 

су предузете ефикасне и ефективне мјере неопходне за 

остварење укупног циља?" Сви органи/институције управе на 

свим управним нивоима у БиХ, као и други актери процеса 

запошљавања треба да учествују у процесу мониторинга и 

евалуације, како би се дошло до уједначавања 

поједностављеног и унапријеђеног система запошљавања на 

свим управним нивоима БиХ. 

 

Приликом дефинисања објективно провјерљивих показатеља 

(даље у тексту: ОПП) треба водити  рачуна да путем њих може 

да се провјери оно што треба да се провјери, да буду 

релевантни и примјењиви, те да њихово провјеравање не 

изазива додатне и непланиране трошкове, као и да могу да се 

провјеравају у одређеном временском периоду. С обзиром на 

то да мониторинг подразумијева прикупљање података о 

ОПП, неопходно је идентификовати и изворе верификације 

(провјере), тј. документа и органе/институције из којих и од 

којих можемо да добијемо потребне информације, али и 

предвидјети могуће ризике (Р) који су пратећа појава сваке 

новине, којом се на одређени начин мијења устаљена пракса.  

 

Све претходно наведено могуће је систематично утврдити 

матрицом логичког оквира која представља основ за 

утврђивање одговорности свих актера процеса запошљавања, 

првенствено у фазама регрутовања и селекције, на сваком 

управном нивоу у БиХ, појединачно, али и основ за 
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утврђивање временског оквира потребног за реализацију 

утврђених специфичних задатака, а тиме и укупног циља 

пројекта, предузимањем одређених активности усмјерених ка 

испуњењу објективно провјерљивих показатеља. 

Да би могла да се изврши евалуација ефикасности система 

запошљавања, првенствено фазе регрутовања и селекције, 

потребно је успоставити редовно извјештавање (подношење  

мониторинг-извјештаја) о реализацији утврђених ОПП, а од 

сваког органа/институције одређеног одговорним путем 

матрице одговорности, односно путем мониторинг-извјештаја 

који је потребно учинити доступним сваком 

органу/институцији који буде обавезан да га поднесе 

надлежном органу.  

С циљем поједностављења и континуираног унапређења 

постојећег процеса запошљавања на сваком од четири 

управна нивоа у БиХ, с једне стране, а да би се истовремено, 

с друге стране, могли објективно сагледати резултати који су 

постигнути реализацијом специфичних задатака, односно 

ОПП, од сваког појединачног актера процеса запошљавања, 

неопходно је спровести и процес ex-post евалуације и 

утврдити степен унапријеђености процеса регрутовања и 

селекције. Ријеч је о процесу који ће нам, уколико га 

одговорни субјекти буду квалитетно спровели, дати одговор 

на питање на ком нивоу је процес запошљавања који се 

тренутно примјењује, те да ли је неопходна његова ревизија. 

Редовно извјештавање, евалуација и евидентирање ће 

представљати базу знања о процесу запошљавања и добру 

праксу документовања процеса ради повећања 

транспарентности и могућности трајног напредовања. 
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Глава 3.  

 

ОРИЈЕНТАЦИЈА И СОЦИЈАЛИЗАЦИЈА 

НОВОЗАПОСЛЕНИХ  
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3.1. Фазе увођења у посао  

новозапослених  
 

Приликом преузимања дужности државног службеника 

дефинисане су фазе његовог увођења у посао, односно његове 

оријентације и социјализације на новом радном мјесту. Да би 

се обезбиједили сви друштвени, технички и материјални 

аспекти овог процеса, дефинисани су кораци којим ће се 

новозапослени државни службеник кретати како би успјешно 

окончао период пробног рада.   
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У оквиру ових фаза, ментор, односно непосредно надређени 

државни службеник, дужан је да сачини индивидуални план и 

програм за новозапосленог државног службеника, како би му 

одредио радне циљеве и задатке које ће обављати у току 

периода пробног рада.  

 

Индивидуални план и програм обавезно морају да садрже 

сљедеће елементе: 
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3.2. Усвајање понашања прикладног за 

радно мјесто и прилагођавање нормама 

и вриједностима организације  
 

Сваки државни службеник током обављања своје 

службеничке дужности дужан је да обезбиједи поштивање и 

примјену принципа законитости, транспарентности и 

јавности, одговорности, ефикасности и економичности, 

професионалности и непристрасности. С тим у вези, сваки 

државни службеник је дужан да се придржава одређених 

правила понашања у складу са нормама и вриједностима 

органа управе у којем ради. 
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3.3. Оквир увођења формалног 

програма оријентације  
 

На свим нивоима власти у БиХ постоји простор у оквиру којег 

може да се институционализира програм оријентације и 

социјализације за новозапослене државне службенике. 

Заједно са смјерницама за квалитетније извођење активности 

оријентације и социјализације, ово питање се једноставно 

може регулисати доношењем подзаконског акта који ће 

садржавати упутство за новозапослене у државној 

служби/јавној управи. 

 

Подзаконски акт/и може да садржава сљедеће главе: 

 

1.  Активности оријентације приликом ступања на 

дужност новозапосленог државног службеника заједно 

са обавезним обукама и едукацијама за вријеме 

трајања периода пробног рада; 

2.  Оквирни план и програм за новозапослене државне 

службенике-Активности социјализације: Садржина и 

форма оквирног плана и програма за новозапослене 

државне службенике за постизање радних циљева;  

3.  Остале активности социјализације, те ефикаснија 

инклузија новозапослених државних службеника; 

4.  Оцјена новозапослених државних службеника. 
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3.4. Смјернице менторима за 

квалитетније извођење активности 

оријентације и социјализације  

 

Смјернице за квалитетније извођење активности оријентације 

и социјализације новозапослених у државној служби/јавној 

управи, свакако, могу да помогну како новозапосленом 

приликом ступања на радно мјесто, тако и његовом 

непосредно надређеном да схвати у каквом се процесу налази 

заједно са својим осталим колегама у одређеном органу.  

 

Смјернице могу да се подијеле на сљедеће сегменте: 
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Смјернице за квалитетније извођење активности оријентације 

и социјализације новозапослених у органима јавне управе 

могу да буду садржане у једном документу који би 

припремиле агенције за државну службу на свим нивоима 

власти у Босни и Херцеговини у виду подзаконског акта којим 

би се регулисала сва питања у вези са активностима 

оријентације и социјализације за новозапосленог државног 

службеника.  

 

Смјерницама агенције за државну службу дају се препоруке 

понашања и обављања активности првенствено органима 

јавне управе, затим, кадровској служби тог органа са 

нагласком на државном службенику за људске ресурсе, затим, 

непосредно надређеном, односно ментору и, на крају, 

новозапосленом.  

 

На овај начин сви релевантни актери овог процеса бивају 

укључени, што резултира једноставнијом инклузијом 

новозапосленог у нову радну средину. 
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ЗАКЉУЧАК 
 

Припрема и израда Приручника за управљање процесом 

запошљавања у државној служби Босне и Херцеговине имале 

су неколико циљева: 

 

- Практична примјењивост пројектних замисли и 

препорука у пракси регрутовања и селекције државних 

службеника на свим управним нивоима у Босни и 

Херцеговини; 

- Препоруке за увођење нових или измјену постојећих 

пракси у свим обухваћеним фазама процедуре 

селекције и запошљавања заснивају се на доброј пракси 

и представљају основ за поједностављење и унапређење 

активности привлачења и селекције кандидата у 

државну службу које ће донијети видљив напредак у 

овој области управљања људским потенцијалима; 

- Активности процедуре запошљавања државних 

службеника омогућују примјену принципа 

мериторности и једнаког третмана у свим фазама 

процедуре; 

- Законодавни оквир детаљно описује све фазе 

процедуре и представља добар основ за транспарентно 

и мериторно одлучивање у процесу запошљавања, а 

предложене допуне могу додатно да унаприједе фазе 

процедуре. 
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Анекс 1. Оквир компетенција са 

дефиницијама и примјерима питања за 

провјеравање у процедури  селекције 
 

 

Компетенција 

 

 

Примјер питања интервјуа за 

провјеравање компетенција 

1.0.  ПРОФЕСИОНАЛНИ 

РАЗВОЈ И ИНТЕГРИТЕТ 

 

Континуирано стицање и 

примјена потребних 

знања, вјештина и 

понашања како би се 

досегао висок ниво 

радне успјешности, 

укључујући  способност 

преношења знања и 

искуства другима. 

 

Како се информишете о факторима који 

утичу на ваше подручје стручности? 

 

1.1. Континуирано 

стицање знања и 

вјештина 

потребних за 

обављање посла 

 

Обезбјеђује 

посједовање знања 

и вјештина 

неопходних за дато 

радно мјесто, 

предузима кораке 

како би 

установио/ла да ли 

су присутни 

недостаци, 

односно потребне 

промјене, отклања 

и превазилази 

Реците нешто о ситуацији када сте 

схватили да немате знање или вјештину 

да обавите дио свог посла. Шта сте тада 

предузели?  

 

Реците када сте неочекивано нешто 

научили.  Шта се од тада показало 

корисним? 

 

Како се информишете о факторима који 

утичу на ваше подручје стручности? 

 

Како се информишете о развоју вашег 

подручја рада? Наведите посљедњу 

прилику када сте то урадили и 

постигнуће о којем се радило. На који је 

начин побољшало ваше услуге клијенту (-

има)? 
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недостатке и врши 

неопходне 

промјене. 

Како се информишете о важећој 

легислативи, како  утиче на институцију 

и нарочито на ваш посао? 

1.2. Посвећеност 

личном и 

професионалном 

развоју 

 

Преузима 

одговорност за 

лични и 

професионални 

развој, исказује 

мотивацију и 

посвећеност учењу 

и личном 

усавршавању. 

Које сте кораке предузели у прошлој 

години да се лично или професионално 

изградите?  Наведите шта сте предузели.  

1.3. Дијељење 

стеченог знања  

 

Дијели стечено 

знање и 

информације са 

другима како би 

могли да их усвоје.   

Када сте посљедњи пут подијелили неке 

нове информације или научено са неким 

од својих колега?  Објасните како сте то 

урадили.  

Дајте примјер када вам се неко обратио 

за помоћ или савјет. Зашто су требали 

вашу подршку? Шта сте урадили? 

 

Реците како ви доприносите развоју 

других. 

 

Реците нешто о ситуацији када сте 

морали да радите са неким мање 

искусним од вас. 

1.4. Интегритет 

 

Придобија 

повјерење и 

поштовање 

досљедним 

понашањем са 

високим системом 

вриједности. 

Придржава се 

Како придобијате повјерење и 

поштовање других? Наведите 

специфичан примјер.  

 

Опишите ситуацију када сте морали да 

се суочите  са љутитим клијентом. 

 

Испричајте нам о прилици у којој сте 

показали интегритет и 

професионализам. 
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Кодекса понашања 

државних 

службеника и 

супротставља се 

кршењу његових 

правила од других 

запослених.  

 

Реците нам нешто о ситуацији када вас 

је неко питао  нешто чему сте 

приговорили.  Како сте се понијели у 

таквој ситуацији? 

 

Да ли се од вас икада тражило да 

урадите нешто незаконито, неморално 

или супротно вашим принципима? Шта 

сте  урадили? 

 

Када сте морали да лажете да бисте 

остварили своје циљеве? Зашто сте то 

урадили? Како мислите да сте могли да 

остварите исти циљ на други начин? 

 

Наведите нам примјер када сте морали 

напорно да радите да бисте изградили 

добар однос са другима (нпр. колегама 

/клијентима). 

 

Испричајте нам  о ситуацији када сте 

схватили да је ваш колега кршио 

правила ваше организације. Шта сте 

урадили?  

 

Да ли су вам икада тражили да урадите 

нешто незаконито, неморално или 

супротно вашим принципима? Шта сте 

урадили? 

 

Испричајте нам о ситуацији када сте 

морали да подсјетите колегу на значење 

ријечи „интегритет“. 
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Компетенција 

 

Примјер питања интервјуа за 

провјеравање компетенција 

2.0. ИНИЦИЈАТИВА, 

ПРОМЈЕНЕ, 

РЈЕШАВАЊЕ 

ПРОБЛЕМА 

 

Способност проактивног 

дјеловања и позитивног, 

креативног и 

конструктивног 

реаговања на промјене и 

нове захтјеве. 

 

 

  

2.1. 

Предузимање 

иницијативе 

 

Предузима 

иницијативу  у 

дјелокругу послова 

које обавља. 

 

 

 

Наведите примјер ситуације када сте 

морали да донесете одлуку без улазних 

информација кључних лица,  знајући да 

ће о вама донијети мишљење  на основу 

те одлуке (нпр. када је надређени 

недоступан). 

Када сте одступили од успостављеног 

правила како бисте испунили свој циљ? 

За коју одлуку сматрате да сте способни 

да донесете сами, а за коју  требате 

подршку претпостављеног? 

Када сте прешли границу својих 

овлашћења при доношењу одлуке? 

2.2. Иновативност 

 

Предлаже и 

развија нове идеје 

којима изналази 

рјешења за изазове 

који се појављују у 

раду; подстиче 

нове идеје и 

иновације; 

отворен/а је за 

промјене.   

Испричајте нам о ситуацији када сте 

вјеровали у свој тим да ће пронаћи нови 

приступ за рјешење старог проблема. 

Како сте управљали процесом? 

 

Испричајте нам када сте морали да 

увјерите искуснијег колегу да је промјена 

неопходна. Зашто сте мислили да је ваш 

нови приступ примјеренији? 

 

Који је најсложенији проблем који сте 

морали да ријешите у посљедњих 12 
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мјесеци?  Шта га је чинило сложеним? 

Којим поступцима сте ријешили 

проблем?  Кога сте још укључили?  

 

Које идеје сте уочили којима  бисте 

унаприједили свој начин  рада? Како су  

спроведене?  

 

Наведите нам примјер када сте 

покренули значајну промјену. Који је био 

катализатор  промјене? Како сте 

управљали утицајем на људе? Како сте 

комуницирали промјене? 

 

Опишите ситуацију када сте осмислили 

рјешење  проблема. 

 

 

Које методе усвајате да бисте побудили 

нове идеје код других? 

Дајте нам примјер када сте промијенили 

радну праксу с циљем боље 

дјелотворности. Како сте знали да је 

побољшање неопходно? Које кораке сте 

предузели?  

 

Опишите нам када сте имали прилику 

развити и спровести нови приступ 

организационој пракси или процесима.  

Шта сте све истражили да бисте се 

информисали о свом приступу? До којих 

опција сте дошли? До које мјере сте били 

у могућности да реализујете промјену?  

 

Које сте идеје уочили за побољшање 

начина вашег рада? Како су спроведене? 

Како сте обезбиједили да имате 

одговарајуће знање и вјештине? Какав је 

био исход?  

 

Објасните како сте објаснили промјене 
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производа/процеса/услуга у вашем 

тиму/ одјељењу. 

2.3. Креативност 

 

Проналази 

креативне начине 

сагледавања 

ситуације и 

преиспитује 

конвенционалне 

приступе. 

Испричајте нам о  пројекту или 

ситуацији када сте сматрали да 

конвенционалан приступ не би био 

прикладан. Како сте дошли до новог 

приступа и како сте њиме управљали? С 

којим изазовима сте се суочили и како 

сте им  приступили? 

Дајте нам примјер када сте предложили 

нов/различит приступ 

проблему/ситуацији. Шта сте 

предложили? Које идеје су спроведене у 

пракси? Какав је био исход?  

2.4. Способност 

рјешавања 

проблема 

 

Не зауставља се на 

изношењу 

проблема, већ 

предлаже рјешења.  

Какве идеје сте развили и спровели  које 

су дугорочно утицале на развој ваше 

функције?  Који су били изазови? Какав 

је био утицај на ваш рад на тој 

функцији? Како сте оцијенили дугорочну 

ефикасност  промјена?  

Који је био најсложенији проблем који 

сте морали да ријешите у посљедњих 12 

мјесеци? Шта га је чинило сложеним? 

Којим поступцима сте ријешили 

проблем?  Кога сте још  укључили?  

2.5. Способност 

рјешавања 

тешких или 

сложених изазова 

 

Рјешава тешке или 

сложене изазове. 

 

 

Када је, по вашем мишљењу, оправдано 

ићи супротно прихваћеним принципима 

или правилима? 

 

Наведите нам примјер када сте 

покренули значајну промјену. Који је био 

катализатор промјене? Како сте 

управљали утицајем промјене на људе? 

Како сте комуницирали промјене? 

 

Опишите  ситуацију када сте осмислили 

рјешење  проблема. 

Реците  нам који је посебно тежак дио 

посла с којим сте се суочили. Како сте му 

приступили? 
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2.6. Помагање 

другима у 

прихватању 

промјена 

 

Помаже другима 

да разумију 

промјене и да у 

њима учествују.  

Реците нам  када сте морали да увјерите 

искуснијег колегу да је промјена  

неопходна. Зашто сте мислили да је ваш 

нови приступ примјеренији?  

 

Дајте нам примјер ситуације када сте 

покренули значајну промјену. Како сте 

управљали утицајем промјене на људе? 

Како сте комуницирали промјене?  

 

Реците нам како сте се прилагодили 

оперативним промјенама у раду ваше 

службе? 

 

 

 

Компетенција 

 

 

Примјер питања интервјуа за 

провјеравање компетенција 

3.0.    ТИМСКИ РАД 

 

Способност рада у 

тимовима и групама, 

сарадње са  члановима 

тима и доприноса раду  

активним учешћем с 

циљем постизања 

заједничких циљева. 

 

Реците нам када сте посљедњи пут 

радили као дио  тима - шта сте урадили?  

Како обезбјеђујете да је сваком члану 

тима дозвољено да учествује? 

 

3.1. Изградња 

конструктивних 

радних односа са 

колегама 

 

Гради 

конструктивне 

међуљудске односе 

засноване на 

сарадњи,  

прихватању и 

поштовању 

других.  

Реците нам  како  сте градили ефикасан  

радни однос са колегом или тимом. Како 

су ваши поступци дјеловали  на успјех 

тима?  

Како сте знали? 

Како градите односе са осталим 

члановима у вашем тиму? 

Наведите нам примјер када сте морали 

напорно да радите на изградњи доброг 

односа (нпр. са колегама /клијентима). 
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3.2. Подстицање 

тимског рада 

 

 

Подстиче сарадњу 

и преданост раду 

унутар тимова у 

сврху постизања 

циљева и 

резултата. 

Како сте подстицали остале чланове 

тима да сарађују?  

 

Наведите нам примјер када сте 

придонијели побољшању рада вашег 

тима.  Какво побољшање сте 

примијетили? Како је то побољшало 

тимску ефикасност?  

 

Како обезбјеђујете да је сваком члану 

тима дозвољено да учествује? 

3.3. Помагање 

другима у 

рјешавању 

конфликтних 

ситуација 

 

Помаже другима 

како би 

разријешили 

сложене или 

осјетљиве 

несугласице или 

конфликте. 

Опишите ситуацију када сте морали да 

придобијете некога неодлучног или 

незаинтересованог.  

 

Дајте нам примјер када сте радили у 

дисфункционалном тиму. Шта у њему 

није функционисало и како сте то 

покушали да промијените? 

 

Наведите прилику у којој  сте морали да 

разријешите конфликт у свом тиму. Шта 

сте урадили да помогнете у рјешавању  

ситуације? 

 

Како укључујете у тим колеге с којима је 

тешко радити? Наведите примјер када 

сте то требали да урадите. 

Наведите примјер  ситуације са 

„тешким“ људима у свом тиму коју сте 

морали да ријешите. 

 

Наведите нам прилику у којој сте  

схватили колико је  тешко друге 

придобити  за врло важан приједлог. 

Како сте поступили? 

 

Опишите ситуацију када вас је колега 

изневјерио. Како сте реаговали? 
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3.4. Уважавање 

другачијих 

ставова и 

опредјељења 

 

Поштује различите 

ставове и 

прихвата 

различите културе 

и опредјељења. 

 

На који начин обезбјеђујете да је сваком 

члану тима дозвољено да учествује? 

 

3.5. Способност 

тимског рада са 

групама 

запослених из 

других 

организационих 

јединица (унутар 

и ван органа 

државне службе) 

 

Гради и одржава 

конструктивне и 

продуктивне 

односе са другим 

тимовима и 

њиховим 

члановима.   

Наведите нам примјер у коме сте 

идентификовали прилику за побољшање 

услуге/поступка  остваривањем сарадње 

са другим тимом. На који начин сте то 

препознали као прилику? Каква је била 

ваша улога у развоју функционалног 

партнерства и сарадње?    

 

Наведите нам примјер у коме сте 

покренули развој сарадње са спољним 

партнерима у креирању стратегија за 

побољшање услуга које пружате?   

 

Дајте нам примјер у коме сте водили  

тим у раду на великом пројекту. Како сте 

ван вашег непосредног тима стекли 

подршку за ту активност? На који начин 

сте обезбиједили да ваши људи буду 

посвећени послу  и мотивисани? 

 

Опишите ситуацију у којој сте морали да 

ангажујете помоћ другог одјељења или 

групе запослених како бисте завршили 

дио посла? 
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Компетенција 

 

 

Примјер питања интервјуа за 

провјеравање  компетенција 

4.0.  КОМУНИКАЦИЈА 

 

Способност дјелотворног 

комуницирања, усменим 

и писаним путем, са 

руководиоцима, 

колегама, странкама и 

грађанима, као и јасног, 

тачног и благовременог 

преношења информација 

релевантним 

појединцима и групама. 

 

Опишите нам примјер у коме су ваше 

вјештине комуникације имале утицај на 

дату ситуацију? 

Која је најгора ситуација у којој сте били 

у односу на комуникацију?   

 

Опишите нам ситуацију у којој нисте 

успјели да комуницирате на 

одговарајући начин. 

 

Наведите нам примјер нарочито сложене 

поруке коју сте морали да пренесете 

појединцу или групи. Шта сте предузели 

да будете сигурни да је порука јасна? 

Како сте обезбиједили да ваша  порука 

буде разумљива?  

4.1. Тактичност 

 

Има стрпљење, 

добро просуђује у 

комуникацији и 

учтиво се понаша 

у свим облицима 

интеракције. 

 

 

Молимо да опишете ситуацију у којој сте 

били тактични. Можете ли да опишете 

ситуацију у којој сте били 

дипломатични?  

 

4.2. Јасно преношење 

идеја, чињеница 

и инструкција 

 

Преноси идеје, 

чињенице и 

упутства, у усменој 

или писаној 

форми, на јасан 

начин и језиком 

који ће лица 

којима се обраћа 

најбоље разумјети. 

Опишите ситуацију у којој сте колеги или 

клијенту морали да објасните сложену 

материју. На какве проблеме сте наишли  

и како сте поступили?   

 

Како сте комуницирали у писаној 

форми? Молимо да наведете примјере. 

Зашто мислите да сте добри у писменом 

изражавању?  

 

Која је, по вашем мишљењу, разлика 

између писања извјештаја и припреме 

усмене презентације? 
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4.3. Активно слушање 

 

Посвећује пажњу, 

схвата и учи из 

оног што други 

говоре. 

 

Дајте нам примјер у коме се ваша 

вјештина слушања показала кључном за 

исход. 

Реците нам нешто о томе када је од вас 

затражено да дате сажетак  комплексне 

материје.  

4.4. Подстицање 

других на давање 

повратних 

информација 

 

Подстиче друге да 

дају повратне 

информације и 

даје повратне 

информације 

другима. 

Опишите ситуацију у којој сте затражили 

повратне информације од  клијената 

(интерних или екстерних). Зашто сте 

затражили  повратне информације? Како 

сте дошли до информација? Како сте их 

искористили да бисте унаприједили 

службу? 

 

Опишите ситуацију у којој сте морали да 

се прилагодите  великој промјени. Зашто 

је то било важно? Како сте се 

прилагодили? Како сте искористили 

повратне информације да побољшате 

свој рад? 

4.5. Прилагођавање 

стила 

комуникације 

окружењу 

 

Прилагођава 

приступ и стил 

комуникације 

потребама и 

приоритетима 

саговорника 

којима се обраћа. 

Објасните на који начин мијењате  

приступ комуникацији у зависности од 

слушалаца којима се обраћате. 

 

Опишите нам ситуацију у којој се нисте 

сложили  или сте се препирали са 

претпостављеним. Како сте поступили?    

 

Опишите прилику у којој сте морали да 

прилагодите свој приступ како бисте 

постигли договор. 

Да ли сте икада морали да модификујете 

свој лични стил како бисте постигли  

резултате са  „тешком“ групом или 

појединцем? Реците нам како сте то 

урадили? 
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4.6. Дјелотворно 

учествовање на 

састанцима 

 

Одржава и/или 

учествује у 

састанцима и 

групним 

излагањима на 

ефикасан и 

структурисан 

начин. 

Како се припремате за важан састанак? 

 

 

 

Компетенција  

 

Примјер питања интервјуа за 

провјеравање  компетенција 

5.0. ЛИЧНА 

ДЈЕЛОТВОРНОСТ И 

УСМЈЕРЕНОСТ КА 

РЕЗУЛТАТУ 

 

Досљедно постизање 

резултата на високом 

нивоу. Постизање 

резултата и 

континуирано 

побољшавање квалитета 

услуга грађанима, 

странкама и другим 

органима управе. 

 

 

 

 

Опишите нам ситуацију  када сте морали 

да одговорите  захтјевним потребама 

клијента. 

 

Наведите нам примјер у коме сте 

сматрали да је неопходно промијенити 

начин поступања како би се задовољиле 

потребе клијента. 

 

5.1. Фокусирање на 

резултате и 

очекиване исходе 

 

Фокусира се на 

резултате и жељене 

исходе, те најбоље 

начине како да их 

постигне. Постиже 

задовољавајуће 

резултате на 

Када сте морали да одступите од 

устаљених правила да бисте постигли 

свој циљ? 

Опишите пројекат или ситуацију у којој 

сте пројекат завршили до краја упркос 

снажној опозицији? 

 

Опишите прилику у којој сте морали да 

завршите  важан пројекат на вријеме и у 

оквиру буџета. Који су били циљеви? 

Кроз које кључне фазе сте пролазили? 
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вријеме и уз 

минималан надзор. 

 

Како сте придобили људе? Какве 

потешкоће сте морали да превазиђете? 
 

На какве препреке  наилазите и како  их 

превазилазите да бисте остварили  

циљеве?   
 

Шта  радите да испуните циљеве своје 

радне јединице? 

 

Испричајте нам о изазовном циљу који 

сте сами поставили?  

 

Опишите пројекат или ситуацију у којој 

сте пројекат завршили до краја упркос 

снажној опозицији. 

 

Како организујете своје дневне послове? 

Које алате или методе користите? Како 

се сналазите са прекидима и промјенама 

својих планова? 

 

Дајте нам примјер у коме сте поставили 

рок, а нисте успјели да га испоштујете. 

Које сте проблеме предвидјели? Какав 

сте план имали за њих? Какав је био 

резултат? Да ли бисте сљедећи пут 

урадили нешто другачије и шта?   

 

Реците нам о ситуацији када сте нешто 

морали да урадите по највишим 

стандардима у задатом року.  

 

Наведите примјер када сте сматрали 

неопходним да се промијени поступак 

како би се задовољиле потребе клијента.   

 

Опишите ситуацију у којој нисте 

остварили циљ/завршили на вријеме? 

Какве су уобичајене препреке са којима 

се сусрећете и како их превазилазите да 

бисте постигли своје циљеве?  
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5.2. Обезбјеђење 

задовољства 

грађана 

пруженим 

услугама 

 

Остварује и 

одржава ниво 

задовољства 

странака и 

грађана пруженим 

услугама тако што 

испуњава и 

премашује њихова 

очекивања. 

Опишите ситуацију када сте превазишли 

очекивања клијента. Како сте знали да 

сте превазишли очекивања? Шта сте 

постигли својим поступком? 

 

Опишите ситуацију у којој сте морали да 

се побринете  за незадовољног клијента. 

Како је клијент реаговао на ваше 

поступке? Шта сте урадили да будете 

сигурни да се ситуација неће поновити 

са другим клијентима? 

 

Наведите примјер како сте покренули 

пословну сарадњу са спољним 

партнерима да бисте развили стратегије 

за побољшање својих услуга. 

 

Опишите како сте изградили однос са 

кључним  клијентом.  

 

Опишите ситуацију у којој сте били 

заиста задовољни услугом коју сте 

пружили клијенту. 

 

Испричајте нам  ситуацију у којој је 

клијент дао примједбу на услугу коју сте 

пружили. 

5.3. Обраћање пажње 

на детаље 

 

Обраћа пажњу на 

детаље и остварује 

резултате са 

високим степеном 

прецизности. 

Опишите примјер у којем сте направили 

грешку и радње које сте затим 

предузели. 

 

Наведите примјер вашег рада гдје је 

прецизност била кључна. 

 

Наведите примјер  начина на који 

провјеравате прецизност свог рада. 

 

Испричајте нам о ситуацији у којој сте 

сматрали  неопходним да се консултујете 

са осталима због више детаља. 
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5.4. Ефикасно и 

дјелотворно 

управљање 

временом и 

ресурсима 

 

Побољшава 

продуктивност 

управљајући 

временом, 

приоритетима и 

ресурсима како би 

постигао/ла 

циљеве и 

обезбиједио/ла 

сврсисходну 

употребу 

буџетских 

средстава. 

 

Наведите примјер да сте поставили рок, 

а нисте успјели да га испоштујете. Које 

проблеме сте предвидјели? Како сте их 

испланирали? Какав је био резултат? 

 

Како тренутно обезбјеђујете ефективно 

управљање ресурсима? 

 

Како разматрате трошкове у 

организацији? Које еколошке факторе 

узимате у обзир?  

 

Које факторе треба да узмете у обзир 

приликом одређивања буџета?  

 

Како планирате своје трошкове? 

 

Како се придржавате буџета? 

 

Можете ли још нешто урадити да бисте 

побољшали своје финансијско 

планирање? 

 

Објасните како сте увели промјене  

производа/процеса/услуга свог 

тима/службе. 

 

Реците нешто о ситуацији када сте 

требали да размотрите 

постојећа/конфликтна радна 

оптерећења приликом планирања 

послова/догађаја/пројеката.  

 

Реците нам како сте извршили промјену 

приоритета због промјена у 

захтјевима/стратешким потребама. 

 

Како на свом садашњем послу  

управљате  временом и радним 

оптерећењем да бисте реализовали 

циљеве? 
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5.5. Дјелотворно 

доношење одлука 

 

Доноси 

благовремене 

одлуке засноване 

на чињеницама, 

циљевима, 

ограничењима и 

ризицима. 

Коју значајну одлуку сте донијели 

недавно? Како сте поступили? 

 

Коју одлуку сте најдуже одгађали? 

Зашто? 

 

Када сте посљедњи пут одбили да 

донесете одлуку? Испричајте нам нешто 

о томе. 

 

Опишите ситуацију у којој сте пребрзо 

донијели одлуку и погријешили. Зашто 

сте донијели такву одлуку?  

 

Каква ограничења су вам наметнута на 

садашњем послу и како се носите с 

њима?  

 

Реците нам како сте преузели 

одговорност за доношење кључне одлуке.  

Која је то била одлука? Како сте бранили 

своју одлуку? 

 

Наведите примјер када сте управљали 

ризиком. 

 

Опишите ситуацију у којој сте сматрали 

сврсисходним да се посавјетујете са 

другима прије доношења одлуке. 

 

Наведите примјер када сте морали да 

оправдате  одлуку коју сте донијели.   

5.6. Аналитичко 

размишљање 

 

Примјењује 

аналитичко 

размишљање 

разлажући 

ситуацију на мање 

елементе,  

Наведите примјер када сте морали да 

сакупите и анализирате комплексне 

податке ради информација потребних за 

доношење одлуке. Какав је био ваш 

приступ анализи података? Која кључна 

питања сте идентификовали? Колико сте 

били увјерени у донесену одлуку?  

 

Које управљачке податке или 
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настојећи да 

постепено  утврди 

импликације  

ситуације. 

Систематично 

организује дијелове 

проблема,  

поредећи 

различите аспекте 

и узрочно-

посљедичне везе.  

 

информације прикупљате и пратите како 

бисте добили информације за  будуће 

планове и/или поступке? Како користите 

податке? 
 

Опишите прилику у којој сте морали да 

завршите  комплексан пројекат на 

вријеме и у оквиру буџета. Који су били 

циљеви? Кроз које кључне фазе сте 

прошли? Како сте придобили људе? 

Какве потешкоће сте морали да 

превазиђете? 

 

Опишите како сте руководили обимним 

задатком. 

 

Наведите примјер у коме сте требали да 

прикупите и протумачите информације 

за одређену сврху. 

 

Испричајте нам како сте анализирали 

одређене информације и како сте дошли 

до закључака.  

5.7. Задржавање 

прибраности у 

стресним 

ситуацијама 

 

Задржава 

прибраност у 

стресним или 

нежељеним 

ситуацијама.   

Опишите ситуацију у којој сте морали да 

се побринете за љутитог  клијента. 

 

Опишите ситуацију у којој се нисте 

сложили или у којој сте се препирали са 

претпостављеним. Како сте поступили?  

 

Опишите ситуацију у којој је притисак 

пријетио ефикасном обављању вашег 

посла. 

 

Наведите  примјер када сте се осјећали 

под притиском. 

 

Опишите ситуацију када су туђе упадице 

ометале  ваш рад. 

 

Опишите како вас је  колега изневјерио. 

Како сте реаговали? 
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Компетенција 

 

 

Примјер питања интервјуа за 

провјеравање компетенција 

6.0.     ЛИДЕРСКЕ 

ВЈЕШТИНЕ 

 

Мотивише друге да 

постижу високе 

резултате у раду на 

остваривању циљева 

тима и организације. 

Реците нам како руководите својим 

најбољим тимом. 

 

Опишите нам ситуацију у којој сте 

требали да наведете  свој тим да 

побољша радни учинак. Каквих 

проблема је било и како сте им 

приступили?  

 

Реците нам примјер када као вођа 

нисте били онолико успјешни колико 

сте жељели. 

 

Наведите примјер када сте водили 

тим на значајном пројекту. Како сте 

за тај задатак  добили подршку ван 

свог непосредног тима? Како сте 

обезбиједили  да ваши људи буду 

посвећени и мотивисани на послу? 

Како сте мјерили успјешност?  

6.1. Способност 

конкретизовања 

стратешких 

циљева у 

свакодневне 

радне задатке 

 

Повезује визију, 

вриједности, 

циљеве и 

стратегије са 

свакодневним 

пословима. 

 

 

 

Опишите како сте свом тиму 

пренијели визију/циљеве 

организације.  

 

Наведите примјер како сте 

поступили када је ваш тим био 

забринут због 

неизвјесности/промјена.  

 

Реците како се стратегија ваше 

радне  јединице уклапа у циљеве и 

вриједности организације. 
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6.2. Стварање 

позитивног 

радног 

окружења 

 

Ствара 

позитивно радно 

окружење у којем 

су запослени 

мотивисани да 

улажу 

максималан 

труд. 

Наведите примјер када сте, 

користећи своје лидерске вјештине, 

руководили  тимом и побољшали 

радни учинак. Како сте придобили  

тим? Како сте поступили у 

компликованим ситуацијама које су 

се појавиле у тиму?  

 

Опишите промјену кроз коју сте 

водили свој тим.  Како сте то 

постигли?  

6.3. Вјештине 

постављања 

циљева 

 

Поставља јасне, 

сврсисходне, 

захтјевне, али 

истовремено и 

остварљиве, 

групне циљеве и 

очекивања.  

Опишите нам ситуацију у којој сте се 

суочили са невољкошћу вашег тима 

да прихвати смјер који сте 

поставили. 
 

Наведите  примјер када сте водили 

тим на значајном пројекту. Како сте 

добили подршку за ту активност ван 

вашег тима? Како сте обезбиједили 

да ваши људи буду мотивисани и 

посвећени послу? Како сте мјерили 

успјешност?    
 

Реците нам како сте одредили 

приоритете и активности тима.  
 

Опишите примјер у којем сте 

поставили циљеве за појединца или 

тим. Које циљеве сте постигли и 

како? Када се осврнете унатраг, шта 

бисте сада урадили другачије? 
 

Реците како обезбјеђујете квалитет 

вашег  рада и рада ваше јединице. 
 

Како постављате циљеве за свој тим?  
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6.4. Дјелотворно 

делегирање  

 

Руководи 

запосленима тако 

да им делегира и 

повјерава 

одређене задатке 

и помаже им у 

њиховом 

успјешном 

обављању.  

 

 

Наведите примјер како сте 

примијенили своје лидерске 

вјештине у руковођењу тимом и 

побољшању радне дјелотворности. 

Како сте придобили  тим? Како сте 

поступили у  сложеним ситуацијама 

које су се појавиле у тиму?  

 

Опишите  пројекат или ситуацију у 

којој сте требали да примијените 

другачији стил руковођења како 

бисте постигли циљ. 

6.5. Мотивација 

запослених 

 

Редовно даје  

позитивне и 

критичке 

повратне 

информације 

члановима тима 

ради побољшања 

мотивације и 

радног учинка. 

Опишите нам ситуацију у којој сте 

морали да наведете  ваш тим да 

побољша радни учинак. Који су били 

проблеми и како сте им приступили? 
 

Наведите примјер у којем сте 

требали да реагујете на лоше учинке 

рада. Како сте приступили 

проблему? Да ли је било осјетљивих 

политичких/личних питања са 

којима сте морали да се суочите? 

Какви су били резултати? Када се 

осврнете на то, да ли бисте сада 

другачије поступили? 
 

Да ли сте икада открили да ваше 

особље/тим не задовољава ваше 

радне стандарде? Шта сте  поводом 

тога урадили?  
 

Како мотивишете споре или „тешке“ 

чланове тима? 

 

Дајте нам  примјер како дајете 

повратне информације 

колеги/подређеном? 
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6.6. Вођење личним 

примјером 

 

Изврстан је узор 

другима - 

предводи 

сопственим 

примјером. 

Опишите ситуацију у којој сте 

требали да инспиришете тим. Са 

каквим изазовима сте се суочили и 

како сте постигли своје циљеве? 

 

Како сте мотивисали људе око себе 

да постигну циљеве тима? 

 

 

 

Компетенција 

 

Примјер питања интервјуа за 

провјеравање компетенција 

 

7.0.  ПЛАНИРАЊЕ И 

ОРГАНИЗОВАЊЕ  

 

Способност планирања, 

организовања, 

координације и 

праћења активности  и 

радних задатака   за 

себе и чланове тима. 

 

 

 

 

Наведите примјер у којем сте 

требали да испланирате 

пројекат/задатак/догађај.  

 

 

7.1. Дјелотворно 

планирање  

 

Планира 

коришћење 

расположивих 

ресурса на 

најбољи могући 

начин - израђује 

квалитетне 

планове 

организационих 

јединица који су 

разумљиви 

 

 

Опишите ситуацију у којој се од вас 

тражило да урадите нешто према 

највишем стандарду у ограниченом 

времену.  

 

Наведите примјер када сте требали 

да планирате 

пројекат/задатак/догађај.  
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запосленима и 

садрже неопходне 

ресурсе и 

вјештине.  

 

7.2. Планирање рада 

групе 

запослених 

 

Договара 

појединачне 

радне задатке 

којима се 

остварују планови 

и циљеви органа 

управе.  

 

 

 

 

Како постављате циљеве за чланове 

свог тима? Наведите нам примјер 

када то није успјело. Шта сте 

урадили поводом тога? 

 

  

 

7.3. Надзирање рада 

и резултата 

запослених 

 

Надзире рад 

запослених и 

позива их на 

одговорност ради 

постизања 

договорених 

резултата. 

 

Наведите нам примјер рјешавања 

проблема  лошег радног учинка. 

Како сте приступили проблему? Са 

каквим осјетљивим 

политичким/личним питањима сте 

морали да се суочите? Какви су 

били резултати? Када се осврнете на 

то, да ли бисте поступили  

другачије? 

 

7.4. Способност 

управљања 

ризицима 

 

Процјењује 

ризике и утврђује 

реалне планове 

управљања 

ризицима. 

 

 

 

Испричајте нешто о томе када сте 

требали да испланирате неки 

пројекат/задатак/догађај. 

 

Реците нам о ситуацији када сте 

требали да управљате  ризиком. 
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7.5. Обезбјеђење 

поштовања 

рокова 

 

Благовремено 

предузима мјере у 

ситуацијама које 

могу да се одразе 

на придржавање 

утврђених рокова.  

Наведите примјер када сте требали 

да направите нешто према високим 

стандардима у задатом временском 

року. 
 

Испричајте нам о прилици када сте 

требали да испланирате  

пројекат/задатак/догађај. 
 

Опишите нам ситуацију у којој сте 

морали да размотрите 

постојеће/конфликтно радно 

оптерећење у сврху планирања 

задатка/догађаја/пројекта. 
 

Наведите примјер у којем нисте 

успјели да постигнете задати 

циљ/испоштујете рок. 

 

 

Компетенција 

 

 

Примјер питања интервјуа за 

провјеравања компетенција 

8.0.     РАЗВОЈ 

ЗАПОСЛЕНИХ  

 

Доприноси развоју 

запослених како би 

побољшали радне 

резултате и досегнули 

свој потенцијал. 

Које стратегије примјењујете за 

идентификовање и његовање 

талената у својој организацији? 

 

Како обезбјеђујете да особље са 

потенцијалом буде идентификовано 

и како  омогућавате њихов  развој?  

Како је то користило вашој 

организацији?  

 

Испричајте нам како сте управљали 

развојем других. 

8.1. Утврђивање 

потреба за 

обуком 

запослених 

 

 

 

Реците нам како управљате развојем 

других. 
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Утврђује потребе 

за обуком 

запослених и 

предузима мјере 

како би те 

потребе биле 

задовољене 

примјеном 

различитих 

метода 

усавршавања.  

 

Јесте ли икада открили да ваше 

особље/тим није задовољило ваше 

стандарде? Шта сте учинили у вези с 

тим? 

8.2. Препознавање и 

развој 

потенцијала 

запослених 

 

Препознаје 

таленте и 

потенцијале 

запослених и 

саставља 

планове 

усавршавања у 

сврху остварења 

њихових пуних 

потенцијала. 

 

 

Које стратегије примјењујете за 

идентификовање и његовање 

талената у својој организацији? 

 

Како обезбјеђујете да особље са 

потенцијалом буде препознато и  да 

му се омогући развој? 

Како је то користило вашој 

организацији?  

 

Испричајте како управљате развојем 

других. 

8.3. Коучинг 

 

Лично усмјерава 

запослене како 

би побољшали 

свој радни 

учинак. 

 

Јесте ли икада открили да ваше 

особље/тим није задовољило ваше 

стандарде? Шта сте учинили у вези с 

тим? 

 

Испричајте нам о томе када сте 

радили са неким ко има мање 

искуства од вас. 
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Компетенција 

 

 

Примјер питања интервјуа за 

провјеравање компетенција 

9.0.    СТРАТЕШКО 

УСМЈЕРАВАЊЕ 

 

Одређивање 

стратешког правца 

организације као 

одговор на потребе 

владе  и грађана и 

обезбјеђивање њене 

примјене. 

 

Наведите примјер у коме сте требали 

да стекнете подршку актера у 

имплементацији стратешке одлуке 

која је  потенцијално могла да буде 

контроверзна. Како сте поступили са 

примједбама? Како сте придобили 

остале? Са каквим осјетљивим 

политичким/личним питањима сте 

морали да се суочите? Какви су били 

резултати? 

9.1. Стратешко 

планирање 

 

Израђује 

стратешке 

планове којима 

се обезбјеђује 

успјешност 

организације у 

будућем раду. 

 

Које идеје сте развили и спровели 

тако да су дугорочно утицале на 

стратешки развој ваше 

организације? Који су били изазови? 

Какав је био утицај на ваше 

организационе стратегије? Како сте 

процијенили дугорочну ефикасност 

тих стратегија? 

 

Опишите прилику у којој сте требали 

да развијете стратегије како бисте 

спровели значајну организациону 

промјену. Шта сте хтјели да 

постигнете? Како сте приступили 

планирању? Како сте консултовали и 

укључили релевантне људе? 

 

Какви су били резултати? Ако бисте 

то радили поново, шта бисте 

урадили другачије? 

Реците нам како сте приступили 

планирању будућег смјера ваше 

организације. 
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9.2. Мониторинг 

имплементације 

стратешких 

планова 

 

Утврђује и прати 

планове 

постизања 

стратешких 

циљева. 

 

 

 

Реците нам како сте приступили 

планирању будућег смјера ваше 

организације.  

 

Опишите стратешку промјену коју 

сте недавно спровели. 

 

9.3. Управљање 

ресурсима 

потребним за 

постизање 

стратешких 

планова 

 

Обезбјеђује 

ресурсе потребне 

за постизање 

стратешких 

циљева.  

 

Како тренутно постижете да 

ефективно управљате ресурсима?  

 

Како разматрате трошкове 

организације? Које еколошке 

факторе узимате у обзир? 

 

Опишите стратешку промјену коју 

сте недавно спровели.  

 

9.4. Преузимање 

одговорности за 

обезбјеђење 

постизања 

стратешких 

циљева 

 

Преузима 

одговорност за 

обезбјеђивање 

постизања 

стратешких 

циљева.  

 

 

 

 

Опишите стратешку промјену коју 

сте недавно спровели. Да ли је 

постигла свој циљ? Како сте то 

омогућили? 
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9.5. Изградња 

дјелотворног 

управљачког 

тима 

 

Гради 

дјелотворан 

управљачки тим 

који уједињује 

организацију у 

њеном раду.  

 

 

 

Опишите ситуацију у којој сте се 

суочили са оклијевањем управљачког 

тима да прихвати смјер који сте 

одредили. 

 

Наведите нам примјер како сте 

побољшали ефикасност вашег 

управљачког тима  у вођењу 

организације. 
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