
  

 

САВЕЗ ОПШТИНА И ГРАДОВА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

Потпоручника Смајића бр. 18/III • 76300 Бијељина • Република Српска, БиХ 

Телефон: +387 55 220 270•Телефон/Факс: +387 55 211 885• 

info@alvrs.com•www.alvrs.com 

 

Број:01-126-05/22 

Датум, 12.5.2022.год.                                                  

 

I Увод 

 

Савез општина и градова Републике Српске  учествује у реализацији II фазе Пројекта “Јачање 
улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговни” који проводи UNDP уз финансијску подршку  
Владе Швицарске и Владе Шведске. Општи циљ друге фазе Пројекта је побољшање квалитета 
живота грађана Босне и Херцеговине кроз оснажене, родно одговорне мјесне заједнице (МЗ) 
које омогућавају активно укључивање грађана у јавни живот, залажу се за рад локалних власти 
усмјерених на грађане и подржавају демократску трансформацију на локалном нивоу. 
Стратегија имплементације Пројекта је оснаживање мјесних заједница, са промјенама 
предвиђеним на системском нивоу (побољшање регулаторног оквира локалне самоуправе, 
правилника и пракси, новонастале политике и регулаторне промјене на вишем нивоу) и 
промјена понашања (промјена става, перцепција унутар заједница, промјена традиционалних 
родних улога и стереотипа, критичко размишљање представника заједнице, проактиван 
ангажман у локалном јавном животу, кориштење технологија у друштвено конструктивне сврхе, 
враћање повјерења у власт и нада да је промјена позитивна). Комбинација ових трансформација 
је предуслов за трајне промјене када МЗ постану носиоци локалних промјена.  

Кључни носиоци II фазе Пројекта у сарадњи са Савезом општина и градова 
Републике Српске  су сљедеће јединице локалне самоуправе (ЈЛС): Град 
Зворник, Град Дервента, Општина Нови Град, Општина Сребреница, Општина 
Билећа, Општина Гацко, Општина Хан Пијесак, Општина Вукосавље, Општина 
Брод, Општина Пелагићево,Општина Србац (партнерске ЈЛС). 

II  Опис задатка 

 

Циљ консултантских услуга је ревидирати, оцијенити и направити свеобухватну анализу 
постојећих законских оквира унутар партнерских ЈЛС у Републици Српској и предложити 
конкретне препоруке за уградњу нових родно осјетљивих модела МЗ визије1  у локалне 

                                                             
1 Процес је олакшан Пројектом “Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини” који 
финансирају Влада Шведске и Влада Швицарске, а имплементира  УНДП у Босни и Херцеговини. Визија 
МЗ поставља сљедеће четири главне улоге и функције МЗ: (I) МЗ као заговорник интереса заједнице, (II) 
МЗ као мјесто за пружање услуга, (III) МЗ као друштвено-културни центар заједнице и (IV) МЗ као мјесто 
за учешће грађана. 
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регулаторне оквире. Од консултанта се очекује да анализира постојеће локалне регулаторне 
оквире у једанаест (11) партнерских ЈЛС у Републици Српској  у циљу процјене трансформације 
родно осјетљивих принципа/модела МЗ визије, у мјери у којој је то могуће, у општинске/градске 
регулаторне акте. Задатак се заснива на канцеларијском и теренском истраживању за које се 
очекује да ће се обавити кроз састанке и дискусије унутар партнерских ЈЛС. 

 

III  Активности  

 

1. Преглед постојећих локалних регулаторних аката у једанаест партнерских ЈЛС и 
приједлог методологије за спровођење додатних консултација.  

 

2.  Консултације са представницима из једанаест партнерских ЈЛС са фокусом на 
могућности интеграције модела визије МЗ у релевантне општинске/градске регулаторне оквире. 
Консултације се врше са представницима сваке локалне самоуправе, укључујући одјељења који 
се баве темом локалне самоуправе и/или раде са мјесним заједницама (МЗ) и оне који се баве 
родним темама и питањима. 

 

3. Израда свеобухватне анализе укључујући извјештаје са налазима и препорукама за сваку 
од једанаест партнерских ЈЛС. Анализа ће садржавати стање постојеће регулативе која се односи 
на мјесне заједнице, и препоруке за побољшање и/или прилагођавање законодавног оквира 
родно осјетљивим моделима визије МЗ. 

 

Активности требају допринијети идентификацији области интервенција у партнерским 
опћинским/градским  регулаторним актима (статути, правилници, одлуке, итд.) у вези са 
уградњом родно осјетљивих модела визије МЗ. 
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IV Очекивани резултат 

 

Свеобухватни извјештај о налазима са препорукама за побољшање и/или прилагођавање 
локалног законодавног оквира који се односи на мјесне заједнице у једанаест партнерских ЈЛС, 
укључујући ревизију и препоруке за локалне родне акционе планове или релевантне акте о овим 
питањима. 

 

V Временски оквир 

 

Консултант ће започети са активностима 6.06.2022. године, а крајњи рок за завршетак активности 
јесте 30.07.2022. године. Рок за достављање нацрта свеобухватног извјештаја је 20.07.2022. 
године. Стручна служба Савеза доставиће своје коментаре до 25.07.2022. године,  а финална 
верзија Извјештаја бити ће достављена од стране консултанта до 29.07.2022. године. Укупан број 
консултантских дана за ангажман не може прећи 20 дана. 

 

 

VI Квалификације 

 

• Академске квалификације/образовање 

Факултет друштвених наука. Правни факултет је предност.  

• Искуство 

Најмање пет година релевантног искуства у области анализе законодавства локалне самоуправе 
и јавне управе;  

Рад у јединицама локалне самоуправе и сарадња са МЗ је предност;  

Доказане вјештине и претходно искуство у фацилитирању процеса развоја јавних 
консултативних политика у ЈЛС, учешће на различитим јавним скуповима; 
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Комуникацијске и заговарачке вјештине, те способност рада у окружењу које захтијева везу и 
сарадњу са више актера; 

Доказане аналитичке вјештине и способност сажетог и јасног писања; 

• Остало 

Течно познавање БХС језика (одличне вјештине писања и комуникације); 

Напредни ниво познавања рада на рачунару (МС Оfice апликације). 

 

VII Остало  

 

Заинтересовани консултанти су дужни доставити сљедеће документе/информације како би 
доказали своје квалификације: 

1. Биографију; 

2. Мотивационо писмо са референцом на релевантно прошло искуство;  

3. Финансијски приједлог (очекивани хонорар који укључује и трошкове путовања).   

 

Рок за достављање потребне документације је 26.05.2022. године.   

 

Потребну документацију доставити на адресу:  

Савез општина и градова Републике Српске  

(Пројекат „Јачање улоге мјесних заједница у БиХ – фаза II“) 

Поптпоручника Смајића 18, 76 300 Бијељина  и путем маил-а  

info@alvrs.com 

 

 

 

 


