На основу Закључка Савјетa министара Босне и Херцеговине са 35. сједнице, одржане
16.12.2015. године, а у складу са чланом 5. став (3) Одлуке о оснивању Савјетодавног
вијећа иницијативе „Партнерство за отворену власт“, („Службени гласник БиХ“, бр.
94/16), Министарство правде Босне и Херцеговине р а с п и с у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ
организацијама цивилног друштва за предлагање
4 (четири) кандидата/киње и њихових замјеника/ица
за чланове/ице и замјенике чланова/ица Савјетодавног вијећа
иницијативе „Партнерство за отворену власт“

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 77. сједници, одржаној 13.10.2016. године,
донио Одлуку о оснивању Савјетодавног вијећа иницијативе „Партнерство за отворену
власт“ („Службени гласник БиХ“, бр. 94/16).
Основни задатак Савјетодавног вијећа иницијативе “Партнерство за отворену власт” (у
даљем тексту: Савјетодавно вијеће) је припрема приједлога Оквирног Акционог плана
за имплементацију иницијативе “Партнерство за отворену власт”.
Циљ овог позива је да се из реда организација цивилног друштва, изаберу 4 члана/ице
и њихови замјеници/це у Савјетодавно вијеће, а који ће својим учешћем допринjети
изради Оквирног Акционог плана и провођењу иницијативе “Партнерство за отворену
власт”.
„Партнерство за отворену власт“ је мултилатерална иницијатива чији је циљ осигурати
конкретан напредак на подручју транспарентности и отворености рада тијела јавне
управе, укључивања и оснаживања грађана и цивилног друштва, борбе против
корупције те кориштења нових технологија за побољшање квалитета услуга које јавна
управа пружа грађанима.
Приступањем инцијативи, Босна и Херцеговина се обавезала израдити двогодишњи
Оквирни Акциони план ради провођења низа реформи које су структуиране око изазова
сa којима се суочавају тијела јавне управе у свим земљама.
Критерији за организацију цивилног друштва
кандидата/кињу

која може

да предложи

Организација цивилног друштва може предложити једног члана/ицу и њиховог
замјеника/цу у Савјетодавно вијеће само уколико испуњава слиједеће критерије:
-

да најмање 3 године прије објављивања овог јавног позива дјелује на нивоу
Босне и Херцеговине, Федерације БиХ, Републике Српске или Брчко Дистрикта
БиХ;

-

да се у оквиру свог дјеловања активно бави неким од питања из слиједећих
области:
1) Судјеловање јавности – укључивање заинтересоване јавности у
доношење јавних политика (јавне консултације);

2) Повећање интегритета јавних служби – сузбијање корупције у
обављању јавних послова и јачање демократских институција;
3) Слобода приступа информацијама – јамчење јавног приступа
информацијама, с фокусом на законско увођење проактивне
транспарентности;
4) Дјелотворније управљање јавним ресурсима – фискална
транспарентност, транспарентност код екстрактивних ресурса,
јавне набавке;
5) Дјелотворније пружање јавних услуга – унапрјеђење широког
спектра услуга које се пружају грађанима;
6) Отвореност података – дигитализација и отварање података у циљу
транспарентности и приступа информацијама.



да је у протекле 3 године реализовала најмање два пројекта или реализовала
друге активности из раније наведених области;
да је надлежном органу поднијела финансијски извјештај за претходну годину.

Критерији за члана/ицу и замјеника члана/ице Савјетодавног вијећа из реда
представника организација цивилног друштва
Кандидати/кандидаткиње организација цивилног друштва
за члана/чланицу и
замјеника члана/ице Савјетодавног вијећа морају испуњавати слиједеће критерије:
 да су држављани БиХ, са пребивалиштем у БиХ;
 да су чланови или особе ангажоване у организацији цивилног друштва која их
предлаже;
 имати најмање 3 године радног искуства у некој од раније наведених области.
Начин и процедура подношења пријаве
У односу на наведене услове, организације цивилног друштва дужне су доставити:
1) За организацију цивилног друштва






копију рјешења о упису у регистар удружења и фондација који се води на нивоу
Босне и Херцеговине, Федерације БиХ, Републике Српске или Брчко Дистрикта
БиХ;
копију акта о оснивању односно Статута (само дио који се односи на циљеве и
дјелатности);
преглед реализованих пројеката и активности из дјелокруга раније наведених
области у протекле 3 године;
копија потврде о поднесеном финансијском извјештају за претходну годину.

2) За кандидата за члана/ицу и замјеника члана/ице Савјетодавног вијећа



фотокопија личне карте;
доказ да су кандидати чланови/ице или да су особе ангажоване у организацији
цивилног друштва која их предлаже (потврда, фотокопија чланске књижице или
други валидан доказ);



биографија кандидата/кандидаткиње, са подацима о њиховом радном искуству
и контакт подацима (телефон или е-маил) организације цивилног друштва која
их предлаже.
Јавни позив остаје отворен 15 дана од дана објаве.

Пријаве кандидата са пратећом документацијом подносе искључиво организације
цивилног друштва електронским путем на е-маил: vildan.hadzihasanovic@mpr.gov.ba,
лично на протокол Министарства правде БиХ (Зграда пријатељства између Грчке и
БиХ, Трг БиХ број 1.) или путем поштанске службе препорученом пошиљком на
адресу:
Министарство правде Босне и Херцеговине
Трг БиХ број 1.
71000 Сарајево
са напоменом: „кандидати/киње за Савјетодавно вијеће иницијативе Партнерство
за отворену власт – НЕ ОТВАРАТИ“
Комисија формирана од представника Министарства правде БиХ и Уреда координатора
за реформу јавне управе Вијећа министара БиХ ће, у року од највише 30 дана од истека
рока утврђеног овим позивом, извршити избор кандидата за чланове/ице и
замјенике/ице чланова/ица Савјетодавног вијећа из реда организација цивилног
друштва које су доставиле своје приједлоге.
Избор чланова/ица и замјеника чланова/ица ће се извршити у складу са критеријима
који су одређени овим јавним позивом. При избору чланова/ица и замјеника
чланова/ица ће се водити рачуна и о територијалној заступљености кандидата за
чланове/ице и замјенике чланова/ица Савјетодавног вијећа.
Приједлози кандидата за чланове/ице и замјенике чланова/ица у Савјетодавном вијећу
ће бити разматрани само уколико су достављени на прописан начин и садрже сву
потребну документацију.
Коначна листа изабраних чланова/ица и замјеника чланова/ица Савјетодавног вијећа из
реда организација цивилног друштва ће бити објављена на wеб страници Министарства
правде БиХ (www.mpr.gov.bа).
Сви лични подаци кандидата ће искључиво бити кориштени за потребе овог јавног
позива и са истима ће се поступати у складу са Законом о заштити личних података
(„Службени гласник БиХ“, бр. 49/06, 76/11 и 89/11).
За евентуална додатна питања око начина и поступка предлагања кандидата за
чланове/ице Савјетодавног вијећа, можете нас контактирати на телефон 033/721-604
или на е-маил: vildan.hadzihasanovic@mpr.gov.ba.

