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1. САЖЕТАК 

 Канцеларија координатора за реформу јавне управе с партнерима из ентитета и Брчко 
дистрикта БиХ усагласила листу приоритетних пројеката за 2014. На листи се налазе 
четири пројекта, међу којима је и један нови - База законских прописа, те пројекти Израда 
софтвера за подршку изради нацрта закона и других прописа, Функционални преглед ИК 
капацитета у БХ државној служби и Системи за управљање документима и е-
сједницама влада. 

 У извјештајном периоду почело провођење пројекта Родно-одговорно буџетирање, као 
наставак изградње система за управљање буџетом (BMIS), који је развијен у претходном 
периоду, такође кроз пројекат Канцеларије. 

 Успјешно завршен пројекат Проширење информационог система за управљање људским 
потенцијалима са софтверским модулима за планирање кадрова и вођење интерног 
тржишта рада у републичким органима Републике Српске, пројекат који је кандидовао 
овај ентитет.  

 Видљиви први резултати пројеката који се финансирају из програма IPA. У оквиру пројекта 
Скица развоја централних органа влада у БиХ развијен сет докумената из области 
стратешког планирања, међу којима су и методологије за стратешко планирање и 
припрему извјештаја, методологије за процјену утицаја, те стратешки документи за обуке 
службеника о темама у вези са стратешким планирањем.   

 Почеле прве обуке у оквиру пројекта Едукација водитеља управних поступака, а пројекат 
Модернизација система управљања људским потенцијалима, који се такође финансира 
из IPA успјешно почео презентацијом документа који је Канцеларија координатора 
припремила с експертима SIGMA - „Нацрт оквира политике за развој управљања људским 
потенцијалима у структурама државне службе у БиХ“.  

 На листи пројеката коју је Канцеларије координатора тренутно је 25 пројеката, који 
доприносе испуњењу мјера из Ревидираног акционог плана 1. Канцеларија почетком 
године припремила процјену провођења РАП1 до краја 2014. Резултати показали да овај 
план неће моћи бити потпуно имплементиран.  

 У сарадњи са пројектом техничке помоћи припремљен документ „Реформа јавне управе – 
пут напријед“, који предвиђа даљу реформу општих управних капацитета и реформу 
управних услуга у различитим областима политика. Документ полази од потреба 
корисника управних услуга - грађана и пословне заједнице. 

 Почетком године потписан Анекс IV Меморандума о разумијевању за успостављање 
Фонда за реформу јавне управе. Нови донатор Фонда – данско Министарство вањских 
послова уплатило прву траншу новца - 1,67 милиона еура за 2014.  

 Према анексима III и IV Меморандума донатори до 30. јуна уплатили у Фонд за РЈУ око 5,9 
милиона еура (11,7 милиона марака). Sida уплатила око 2,2 милиона еура, Министарство 
вањских послова Норвешке више од два милиона, а дански донатор 1,67 милиона еура. 
Новац у Фонд, 755 хиљада марака, уплатиле су и домаће владе.  

 Савјету министара БиХ Канцеларија координатора доставила је Споразум о 
имплементацији фазе II Програма јачања јавних институција у БиХ. Након усвајања овог 
документа сарадња са Њемачким друштвом за међународну сарадњу (GIZ) биће 
настављена до 2016. 

 Почео пројекат Мапа пута за увођење система управљања квалитетом у управу у БиХ 
који проводи Европски институт за јавну управу. Сврха пројекта је стварање основа за 
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увођење модела управљања квалитетом у институцијама јавне управе у БиХ. Овај 
пројекат финансира GIZ. Канцеларија координатора с GIZ-ом је договорила и наставак 
пројекта „Успостављање БХ портала“.  

 Усвајањем Акционог плана борбе против корупције испуњена препорука Канцеларије за 
ревизију институција БиХ, а Канцеларија координатора почела припремати План 
интегритета. 

 Мапирање секторских стратегија, пројекат који је провела Делегација ЕУ у земљама 
Западног Балкана, показала да је сектор реформе јавне управе у БиХ спреман за 
секторски приступ програмирању помоћи. Уз најбољу оцјену међу испитаним земљама, 
сектор РЈУ добио и низ препорука међу којима су и даљи развој планова реформе, 
побољшање координације, видљивости реформе итд. 

 SIGMA припремила процјену реформе јавне управе и координације реформског процеса. 
Препоручен даљи развој реформских докумената и јачање система координације 
реформе. 
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2. УВОД 

анцеларија координатора за реформу јавне управе у првој половини 2014. наставила је 
координирати процес реформе јавне управе у Босни и Херцеговини, те проводити 
активности у складу са функцијама које су дефинисане Одлуком о оснивању 
Канцеларије1”, Стратегијом реформе јавне управе2 у БиХ и Заједничком платформом о 

принципима и начину имплементације Акционог плана 1 Стратегије РЈУ3.  

У првој половини 2014. године потписан је Анекс IV 
Меморандума о успостављању Фонда за реформу 
јавне управе, Канцеларија координатора наставила је 
припремати и проводити пројекте који доприносе 
испуњењу реформских мјера из Ревидираног акционог 
плана 1. У исто вријеме припремљен је документ који 
дефинише даље правце реформе општих управних 
капацитета, али и реформу у областима политика кроз 
побољшање управних услуга. Ове, али и друге 
активности Канцеларије координатора детаљно су 
описане у наставку извјештаја, који обухвата период 1. 
јануар - 30. јуни 2014. године4. 

Од осам програмских задатака предвиђених 
Програмом рада Савјета министара БиХ за 2014, 
четири су била планирана за прву половину године. 
Ријеч је о документима које је Канцеларија 
припремила у предвиђеном року и доставила Савјету 
министара БиХ. Међу њима је Годишњи извјештај о 
раду Канцеларије координатора за реформу јавне 
управе за 2013. годину5 који је усвојен, те Годишњи извјештај о напретку (праћење провођења 
Ревидираног Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ) за 2013. који је Савјет 
вратио на дораду. Канцеларија је Савјету доставила и Споразум о имплементацији фазе II 
Програма јачања јавних институција у БиХ, као и Годишњи финансијски извјештај Фонда за 
реформу јавне управе за 2013. годину.  

У овом извјештајном периоду завршен је један пројекат финансиран из Фонда за реформу 
јавне управе - „Проширење информационог система за управљање људским потенцијалима 
са софтверским модулима за планирање кадрова и вођење интерног тржишта рада у 
републичким органима Републике Српске“, а почело је провођење пројекта „Родно-одговорно 
буџетирање“ из области јавних финансија. Након договора са представницима свих нивоа 
власти усвојена је листа приоритетних пројеката за 2014, на којој се налазе четири пројекта и 
то два из области стратешког планирања, координације и израде политика, те по један из 
области институционалне комуникације и е-Управе. Иначе, на листи пројеката који су 
кандидовани за финансирање из Фонда тренутно се налази 25 пројеката. Детаљан преглед 
пројеката и активности дат је у поглављима 3 и 4. Канцеларија координатора је у оквиру 
годишњег извјештавања о мониторингу провођења Ревидираног акционог плана 1 
припремила процјену испуњења мјера из РАП1 до краја 2014. године. Процјену је у 2014. 
припремила и Делегација Европске уније у БиХ, која је пропитивала спремност сектора за 
нови приступ програмирању помоћи у оквиру IPA II. Сектор реформе јавне управе добио је 
добре оцјене, не само у контексту БиХ, него и других земаља Западног Балкана (поглавље 3).  

Почетком године потписан је Анекс IV Меморандума о разумијевању за успостављање Фонда 
за РЈУ, а нови донатор, данско Министарство вањских послова уплатило је прву траншу 
новца у Фонд. У поглављу 5 овог извјештаја детаљније је описана сарадња са донаторима, 

                                                 
1 Одлука Савјета министара БиХ из 2004. године. 
2 Савјет министара БиХ, Влада ФБиХ, Влада Републике Српске и Влада Брчко дистрикта БиХ усвојиле су 2006. Стратегију РЈУ  и 
Акциони план 1 
3 Заједничку платформу Савјет министара БиХ, Влада РС, Влада ФБиХ и Влада РС потписали су 2007. 
4 Канцеларија координатора у складу са Законом о управи, Одлуком Савјета министара БиХ од 29. априла 2010. године, те 
Програмом рада Савјета министара БиХ сваких пола године извјештава о свом раду.  
5 На 95. сједници, одржаној 20. маја 2014. године 

К 

Функције Канцеларије из Стратегије: 
координација, усмјеравање реформског 
процеса и мониторинг резултата провођења 
Стратегије и АП. Заједничка платформа: 
Канцеларија води укупну координацију 
провођења мјера из РАП1 у шест 
реформских области – Стратешко 
планирање, координација и израда 
политика, Јавне финансије, 
Институционална комуникација, 
Управљање људским потенцијалима, 
Управни поступци и управне услуге и e-
Управа. Одлука: Координатор је задужен 
за „координацију активности у вези 
припрема, доношења и имплементације 
Стратегије за РЈУ у БиХ”, те „пружање 
мишљења предсједавајућем Савјета 
министара БиХ о најважнијим питањима 
која се тичу реформе”. 
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Координатори за реформу јавне управе у извјештајном периоду одржали су један састанак – у 
фебруару. Кључне теме састанка биле су: договор о даљим активностима у реформи јавне 
управе (Ревидирани Акциони план 1, Акциони план 2); упознавање са Извјештајем ревизије 
учинка; те Приоритети SIGMA за реформу јавне управе у БиХ за период 2013-2020. У оквиру 
дневног реда координатори су разговарали о потреби израде анализа досадашњег процеса 
реформе с позиције остварених ефеката, као и даљој сарадњи са пројектом техничке помоћи 
у дефинисању праваца развоја реформе и идентификовања недостатака у координационој и 
проведбеној структури реформе, водећи рачуна о препорукама ревизије учинка. 

Иако су одржали само један састанак, координатори су у овом периоду били ангажовани у 
провођењу пројекта техничке помоћи „Подршка у координацији и имплементацији реформе 
јавне управе у БиХ“. Координатори су, наиме, чланови Управног одбора овог пројекта, 
финансираног из IPA програма, те су учествовали у неколико радионица и консултацијама 
организованим у склопу пројекта. Иначе, техничка помоћ је у оквиру двије компоненте, у 
извјештајном периоду одржала четири радионице. 

Координација рада надзорних тимова 

Канцеларија координатора је у сарадњи са седам надзорних тимова из шест реформских 
области почетком извјештајног периода утврдила листу приоритетних пројеката за 
финансирање из Фонда за реформу јавне управе у 
2014. Ријеч је о четири пројекта, међу којима су и 
двије нове пројектне идеје. На листи приоритетних 
пројеката су: „Израда софтвера за подршку изради 
нацрта закона и других прописа“ из области 
Стратешког планирања, координације и израде 
политика, који је претходно био скинут с листе 
укупних пројеката, али у овом је периоду оцијењено 
да га је потребно актуелизовати. Остали пројекти су: 
„База законских прописа“ - нова пројектна идеја 
такође из области СПКИП, „Функционални преглед 
ИК капацитета у БХ државној служби“ из области 
Институционална комуникација, те „Системи за 
управљање документима и е-сједницама влада“, 
нова пројектна идеја из области е-Управе. Управни 
одбор Фонда за РЈУ је у марту8 усвојио листу 
приоритетних пројеката за 2014. За финансирање 
ова четири приоритетна пројекта индикативно је 
потребно око три милиона марака. 

У исто вријеме укупна листа пројеката, који ће бити 
финансирани из Фонда за РЈУ је ажурирана, те се 
сада на њој налази 25 пројеката. У области е-
Управа надзорни тим је препоручио да се претходно идентификована пројектна идеја 
„Успостављање сталног процеса анализе IT ризика у БиХ“, која је утврђена као приоритет за 
2013. годину, због комплексности замијени новим пројектом (уврштен на листу приоритета за 
2014.). Прошлогодишњој листи пројеката додата су и два пројекта из области СПКИП, који су 
такође одмах проглашени приоритетима за 2014. 

Канцеларија је током године радила на припреми потребне пројектне документације 
(пројектних приједлога и тендерских документација) за договорене приоритетне пројекте. 

У табели је дата ажурирана укупна листа пројеката за подршку провођењу РАП1 који су 
идентификовани у сарадњи с надзорним тимовима. На листи су означени сви приоритетни 
пројекти за 2014. и претходне године. Канцеларија координатора у координацији са 
надзорним тимовима радила је на припреми документације, процесима јавних набавки, те 
провођењу пројеката: 

                                                 
8 На 39. сједници Управног одбора Фонда за РЈУ одржаној 31. марта 2014.  

Обавеза чланова надзорних тимова из 
Заједничке платформе: 

 Надзор над оперативним 
провођењем  мјера из АП 1, 

 Мјесечно извјештавање 
управног нивоа о провођењу 
мјера из АП 1, 

 Утврђивање приоритета у 
реформској области, 

 Усаглашавање индикатора 
прогреса, 

 Иницирање и предлагање 
пројектних приједлога, 

 Надзор над радом 
имплементационих тимова, 

 Осигурање благовременог 
провођења мјера из АП 1. 
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БР  НАЗИВ ПРОЈЕКТА  ПРИОРИТ

ЕТ 
НАПОМЕНА  БР.  НАЗИВ ПРОЈЕКТА  ПРИОРИТЕ

Т 
НАПОМЕНА 

СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, КООРДИНАЦИЈА И ИЗРАДА 
ПОЛИТИКА 

УПРАВНИ ПОСТУПЦИ И УПРАВНЕ УСЛУГЕ 

1  Стратешко планирање и развој 
јавних политика ИИ (SPPD II) 

2012.  Усаглашавање
пројектног 
задатака  

16 Успостављање и/или
ојачавање капацитета 
институције/а за 
контролу прописа и 
успостављање система 
редукције 
административних 
препрека  

 
 

2012. 
 

У току процес 
јавне набавке 

2  Израда  software‐а  за  подршку 
изради нацрта закона и других 
прописа 

2014.  Нова пројектна
идеја 

   

3  База законских прописа   2014.  Нова пројектна
идеја. 

   

ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ  ИНСТИТУЦИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА 

4  Јавно приватно партнерство 
(ЈПП) 

 

2012.  Усаглашавање
пројектног 

задатка у току  

17 Најбоље европске
праксе институционалне 
комуникације  

2013.  ‐

5  Јачање управљања 
ванбуџетским фондовима   

18 Функционални преглед  
ИК капацитета у БХ 
државној служби  

2014.  У току припрема
пројектног 
задатка 

6  Увођење функције трезора у 
општинама на нивоу ФБиХ   

‐ 19 Стратешка комуникација
– фаза II  

 
2013. 

Из неутрошеног
новца Фонда за 

РЈУ 

7  Развој/набавка 
информационог система за 
управљање јавним дугом 

 

Ажурирана
пројектна 
идеја  

20 Приближавање управе
грађанима – сет 
активности  

  Пројектну идеју
подржао је 

Надзорни тим 

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ ПОТЕНЦИЈАЛИМА  Е‐УПРАВА 

9  Поједностављење и 
унапређење процеса 
запошљавања за посао у 
државној служби  

 
2013.  ‐ 

21 Мапа пута за реформу
регистрације пословних 
субјеката  

 
2012. 

КРЖ поништила
поступак 

набавке, УО 
ФРЈУ усвојио 

нови пројектни 
задатак 

10  Пројекат усклађивања 
наставних програма са 
потребама државне службе и 
даљи развој приправничких 
програма 

 

 

22 Имплементација
заједничких сервиса за 
еУслуге 

2012.  НТ усвојио
пројектни 
задатак. 

11  Проширење информационог 
система за управљање 
људским потенцијалима са 
софтверским модулима за 
планирање кадрова и вођење 
интерног тржишта рада у 
републичким органима РС 

 
 
 

2О12. 

 
 

Пројекат 
завршен  

23   
Специјалистички 
програм обука за IT 
менаџере  

 
 
 

2013. 

Управни одбор
ФРЈУ је усвојио 

пројектни 
задатак 

12  Развој електронских обука за 
потребе државне 
службе/управе у БиХ 

 
2013. 

Управни одбор
ФРЈУ усвојио 
пројектни 
приједлог 

24 Израда каталога јавних
регистара у БиХ 

 
2013. 

УО ФРЈУ усвојио
пројектни 
задатак 

13  Унапређење процеса анализе 
потреба и евалуације ефеката 
обуке 

2013.  ‐ 25 Системи за управљање
документима и е‐
сједницама влада 

2014.   Овај пројекат
замијенио је 
приоритет из 

2013. 

14  Обука запослених који 
обављају послове државне 
управе за примјену 
информационих технологија и 

 
2013. 

У току процес
јавне набавке 
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Радна група/састанак Период Активности 
Канцеларије 

Резултати 

Радна група за енергију, 
транспорт, животну средину 
и регионални развој 

 

мај 

Учешће у раду радне 
групе и праћење 
активности у 
наведеним областима 

Радна група припремила је 
радни документ као основу 
за састанак пододбора 

Радна група за трговину, 
индустрију, царине, 
опорезивање и сарадњу с 
другим земљама 
кандидатима  

 

јануар 

Учешће у раду радне 
групе и праћење 
активности у 
наведеним областима 

Радна група припремила је 
радни документ као основу 
за састанак пододбора 

Радна група за економију, 
финансије и статистику. 

 

март 

Учешће у раду радне 
групе и праћење 
активности у 
наведеним областима 

Радна група припремила је 
радни документ као основу 
за састанак пододбора 

Канцеларија је наставила испуњавати обавезу извјештавања о напретку оствареном у 
процесу европских интеграција. Дирекцији за европске интеграције достављен је сљедећи 
извјештај:  

Извјештај Перио
д 

Активности Резултати 

 

Прилог институција БиХ 
за редовни годишњи 
Извјештај о напретку 
БиХ у процесу 
европских интеграција 

 

април 

Припремљен прилог о 
оствареном напретку у 
процесу реформе јавне 
управе у сарадњи са 
координаторима за 
реформу јавне ентитета и 
БДБиХ за извјештајни 
период септембар 2013. – 
април 2014.  

 

Извјештај завршен 
и достављен ДЕИ 
БиХ у задатом року. 

 

 

IPA II – активности програмирања 

Нови нацрт Стратешког документа за IPA II за БиХ, који је припремила Европска комисија и 
доставила институцијама у БиХ почетком априла, дефинише кључне секторе и приоритете за 
IPA подршку за БиХ за период 2014-2017. (четири године умјесто седам година). Документ 
садржи и индикативне годишње алокације за IPA за БиХ за овај период, које су знатно мање 
од алокација у претходном циклусу IPA. Документ предвиђа подршку за четири сектора од 
којих је један „демократија и управа“. На захтјев Дирекције за европске интеграције 
Канцеларија координатора је дала коментаре на нацрт документа. Коментари свих 
институција су достављени Делегацији ЕУ у БиХ и Европској комисији, те се ускоро очекује 
финална верзија овог документа. 

У мају је започело програмирање IPA 2014. На захтјев ДЕИ, Европске комисије и Делегације 
ЕУ у БиХ Канцеларија координатора је, у сарадњи с додијељеним EC консултантом, 
припремила нацрт акционог документа (пројектног приједлога) за кључни приоритет за IPA 
2014 - Реформа јавне управе - Унаприједити реализацију плана за реформу јавне управе. 
Међутим, средином јуна, због несрећа и разарања изазваних великим поплавама у БиХ, 
Европска комисија је редуковала алокацију за 2014. годину, односно ревидирала приоритете, 
тако да је Реформа јавне управе (односно предложени пројектни приједлог) као приоритет 
одложена за наредне циклусе програмирања. 
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има јединствен инструмент донаторске координације – PAR Фонд, који повлачи донаторске 
ресурсе за финансирање приоритетних пројеката за имплементацију Стратегије. 

Узимајући у обзир додијељену оцјену, препорука студије је да унапређења требају бити 
усмјерена на припрему новог акционог плана, више тренинга у вези стратешког планирања, те 
унапређење извјештавања и система мониторинга. 

Вишекорисничка IPA II 

Инструмент за претприступну помоћ (IPA) II9 ће наставити да пружа подршку корисницима 
(Албанија, Босна и Херцеговина, Исланд, Косово, Бивша Југословенска Република 
Македонија, Црна Гора, Србија и Турска) на њиховом путу ка чланству у ЕУ. 

Недавно усвојени Стратешки документ у оквиру вишекорисничке IPA II за раздобље 2014-
2020 (MCSP) даје могућности земљама корисницама да и у наредном периоду користе 
могућности IPA програма. Тако ће из програма IPA II-IPA за 2014. годину, у области реформе 
јавне управе у наредне три године (почев од трећег квартала 2015.) SIGMA имплементирати 
пројекат кроз који ће се унаприједити учинак земаља корисница у кључним хоризонталним 
областима реформе јавне управе.  

Регионална и међународна сарадња 

Канцеларија координатора у јануару и фебруару је координирала мисију процјене SIGMA, 
укључујући прикупљање различитих докумената и организацију састанка са представницима 
институција у БиХ у припреми Извјештаја процјене за БиХ за 2014. годину. Тема овогодишњег 
извјештаја процјене се разликује од претходних година, а фокус је стављен на реформу јавне 
управе и координацију овог процеса у БиХ. Очекује се да ће извјештај SIGMA-е за 2014. бити 
објављен средином наредног извјештајног периода. 

У извјештајном периоду, одржан је састанак представника Канцеларије са SIGMA-ом о теми 
идентификације приоритетних области подршке у наредном периоду. Представницима SIGMA 
су предочене активности на развоју концепта реформе јавне управе до 2020. године, које се 
реализују уз подршку пројекта техничке помоћи, те је тражена подршка SIGMA-е за овај 
процес и процес евалуације досадашње проведбе реформе јавне управе. У изјашњењу које је 
достављено , SIGMA није могла дати позитиван одговор поводом тражене техничке подршке у 
сегменту евалуације провођења Стратегије РЈУ. 

Представници SIGMA су учествовали и у раду почетне конференције пројекта „Модернизација 
система управљања људским потенцијалима у државној служби“, која је одржана у априлу у 
Сарајеву. На овој конференцији представници SIGMA су презентовали коначни нацрт 
документа „Оквира политика за развој УЉП у структурама јавне управе у БиХ“, који је 
развијен у сарадњи са Надзорним тимом за реформску област Управљање људским 
потенцијалима. 

У овом периоду настављена је сарадња с ReSPA кроз учешће у раду Управног одбора ове 
организације на нивоу виших службеника, те координацију и учествовање у појединачним 
активностима и програмима који се проводе у оквиру ReSPA. У извјештајном периоду 
одржана су два састанка Управног одбора ReSPA на нивоу виших службеника и једна 
развојна радионица намијењена члановима Управног одбора на министарском, као и на нивоу 
виших службеника. Представници Канцеларије су учествовали на иницијалном састанку 
новоосноване мреже за реформу јавне управе коју је у јуну ReSPA организовала у Тирани 
(Албанија) о теми „Стратегије РЈУ - заједнички изазови и могућности за регионалну сарадњу у 
оквиру IPA II и под Стратегијом SEE 2020“. Уз државног координатора за РЈУ, састанку су 
присуствовали и координатори за реформу јавне управе Републике Српске и Федерације БиХ. 

Представници Канцеларије су на позив Удружења експерата у Уреду премијера Републике 
Турске учествовали у раду дводневне регионалне конференције „Ефикасност и учинковитост 
јавне управе“ која је одржана у априлу у Анкари. Конференција представља наставак 

                                                 
9 Уредба Савјета (ЕК) бр. о успостављању инструмента за претприступну помоћ (IPA), Сл. гл. 
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активности пројекта који Удружење експерата из Турске реализује на пољу успостављања 
ефикасније и продуктивније јавне администрације. На конференцији су представљена 
искуства земаља Западног Балкана и Турске о најбољим праксама имплементације е-Управе, 
боље регулативе, те административних поједностављења и смањења управних баријера. 

У јануару 2014. настављене су активности са Свјетском банком, односно пројектом „Развој 
капацитета за мониторинг и евалуацију за Западни Балкан и Турску“ који финансира Европска 
комисија. На регионалној радионици одржаној у просторијама ReSPA у Даниловграду (јануар) 
представници Канцеларије координатора су презентовали досадашње активности у процесу 
дефинисања индикатора учинка. Рад на развоју индикатора за област државне службе (УЉП 
област) настављен је кроз партиципативни процес и активно учешће чланова Надзорног тима 
за реформску област УЉП и уз помоћ експерата Свјетске банке кроз организацију тематске 
радионице у марту. Као резултат утврђен је приједлог индикатора учинка и резултата у 
области реформе државне службе и УЉП који је представљен на Финалној конференцији 
пројекта одржаној крајем априла у Бечу. На овој конференцији наглашена је важност 
постојања одговарајуће методологије (специфичне за сваку земљу) за дефинисање 
индикатора. Овако дефинисани индикатори требали би се користити у процесу припреме 
секторских акционих докумената (пројектних приједлога) у наредним годинама за програм IPA 
II, а у коначници би све ово омогућило и праћење напретка на регионалном нивоу. 

Сарадња с GIZ-ом 

Сарадња са њемачком организацијом „Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit 
(Њемачким друштвом за међународну сарадњу - GIZ) настављена је и у овом извјештајном 
периоду. Припремљен је Споразум о имплементацији фазе II Програма јачања јавних 
институција у БиХ и достављен је на разматрање Савјету министара БиХ. Савјет министара 
БиХ је усвојио10 Завршни Извјештај о имплементацији проведбеног Споразума о 
имплементацији између „Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ)“ и 
Канцеларије координатора за реформу јавне управе за Програм јачања јавних институција у 
Босни и Херцеговини.  

Током извјештајног периода одржани су састанци тематских радних група представника 
институција-корисница Програма и то: Групе за ХРМ, Групе за комуникације и управљање 
знањем, Групе за е-Управу и јавне набавке и Групе за управљање квалитетом. Израђени су и 
усаглашени радни пакети све четири тематске групе. У раду ових група учествују 
представници девет институција корисница GIZ-ове помоћи у оквиру Програма јачања јавних 
институција, међу којима је и Канцеларија координатора.  

У складу са приступом фазе II програма, рад са корисничким институцијама базираће се 
првенствено на такозваним „тематским пакетима“ односно областима у којима наведене 
међуинституционалне радне групе раде. Институцијама корисницима је, након детаљне 
презентације концепта, остављено да одлуче у којим тематским областима јачања капацитета 
и развоја функција желе учествовати. Тако се свака од институција може опредијелити само 
за један, неколико или сва четири тематска пакета, чиме прихватају и обавезу активног 
учешћа и провођења резултата остварених кроз рад тематских група. Детаљне податке о 
провођењу планова јачања капацитета институција укључених у СПИ програм, као и сарадњи 
са GIZ-ом, Канцеларија координатора даје у посебним извјештајима о провођењу споразума, 
које доставља Савјету министара БиХ, а они су садржани и у извјештајима о раду тих 
институција. 

                                                 
10 На 79. сједници Савјета министара БиХ одржаној 15. јануара 2014.  
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4. ПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ 

4.1. Провођење Ревидираног акционог плана 1 

ровођење и развој пројеката који доприносе испуњењу мјера из Ревидираног акционог 
плана 1 Стратегије реформе јавне управе и у овом су периоду биле најзначаније 
активности Канцеларије. У првој половини 2014. завршен је један пројекат из области 
Управљања људским потенцијалима - „Проширење информационог система за 

управљање људским потенцијалима са софтверским модулима за планирање кадрова и вођење 
интерног тржишта рада у републичким органима Републике Српске“. У исто вријеме почело је 
провођење пројекта „Родно-одговорно буџетирање“, из области Јавних финансија. Оба пројекта 
финансирана су из Фонда за реформу јавне управе.  

На свим управним нивоима већ су видљиви резултати пројеката које је Канцеларија 
координатора кандидовала за финансирање из програма IPA. Ријеч је о три пројекта: „Скица 
развоја централних органа влада у БиХ“ (финансиран из IPA 2010), те „Едукација водитеља 
управних поступака“ и „Модернизација система управљања људским потенцијалима“ (оба 
финансирана из IPA 2011), који су у току. Представници Канцеларије координатора чланови су 
управних одбора ових пројеката.  

У фази набавке тренутно су три пројекта „Обука запослених који обављају послове државне 
управе за примјену информационих технологија и рад на рачунару“ и „Успостављање и/или 
ојачавање капацитета институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције 
административних препрека“, за које су објављена обавјештења компанијама да доставе понуде, 
те пројекат „Информациони систем трезора Брчко дистрикта БиХ“, за који су понуде већ 
достављене. Иначе, сва три пројекта биће финансирана из Фонда за РЈУ.  

У овом периоду Канцеларија за разматрање жалби поништила је јавну набавку за један пројекат 
– „Обука службеника за односе с јавношћу – фаза II“, а одлуком исте институције комисија за 
јавне набавке мора поновно одлучивати о пројекту „Изградња капацитета за борбу против 
корупције у структурама државне службе у БиХ“. Крајем претходне године Канцеларија за 
разматрање жалби поништила је набавку за пројекат „Мапа пута за регистрацију пословних 
субјеката“, а у првој половини 2014. пројектна је документација измијењена, јер овај пројекат 
више неће обухватати управу Републике Српске.   

Иако је у овом периоду Канцеларија координатора радила на провођењу, припреми 
документације или јавној набавци за више од 20 пројеката, дуге процедуре усаглашавања 
документације међу различитим актерима у процесу реформе јавне управе, као и поништавање 
поступка јавних набавки, одгодили су почетак неколицине пројеката.  

Почетком извјештајног периода Канцеларија је у оквиру Годишњег извјештаја о напретку 
(праћење провођења Ревидираног Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ) за 
2013. припремила процјену провођења Ревидираног акционог плана 1 до краја 2014. Процјена је 
показала да РАП1 неће моћи бити проведен у потпуности до краја године, те да ће процес 
реформе општих управних капацитета требати наставити и у предстојећем периоду. Приједлог 
за даљи наставак реформе припремљен је у сарадњи с пројектом техничке помоћи.  

Канцеларија координатора и у овом периоду је наставила сарадњу са њемачком организацијом 
GIZ, те договорила наставак пројекта „Успостављање БХ портала“. Ријеч је о другој фази 
пројекта, као идући корак у увођењу е-услуга јавне управе.  

Детаљан преглед пројеката и активности у оквиру шест реформских области дат је у наставку.  
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Канцеларија је у сарадњи са два надзорна тима из ове реформске области у извјештајном 
периоду надзирала и усмјеравала провођење пројеката да би осигурала испуњење циљева 
зацртаних Стратегијом РЈУ. Пројекти кандидовани за финансирање из Фонда за РЈУ, али и IPA 
су одабрани на темељу приоритета које су поставили надзорни тимови. У извјештајном периоду 
одржана су три састанка два надзорна тима из ове области (један састанак НТ Унапређење 
квалитета и процедура израде и доношења прописа и два састанка НТ Развој капацитета за 
креирање политика и координацију). 

Преглед пројеката и проведених активности у овој реформској области дат је у табели:  

БР. ПРОЈЕКТИ АКТИВНОСТИ КОМЕНТАР 

1. Скица развоја 
централних 
органа влада у 
Босни и 
Херцеговини – 
Имплементација 
фазе II 

- Одржан један састанак Управног 
одбора EU DECEB пројекта  

- Достављени коментари на Трећи и 
Четврти извјештај о напретку 
имплементације пројекта 

- Сви партнери одобрили приједлог 
Одлуке за годишње планирање, 
праћење и извјештавање и приједлог 
Одлуке за процјену утицаја на 
државном нивоу 

-Припремљени програми обука за 
планирање и обука за процјену 
утицаја на државном нивоу 

- Припремљени приручници за 
програм обука за планирање и за 
програм обуке за процјену утицаја 
(државни ниво) 

- Сви партнери одобрили су 
унапријеђену методологију за 
средњерочно и годишње планирање, 
праћење и извјештавање и 
методологију за процјену утицаја за 
ниво ФБиХ, РС 

- Припремљен приједлог нове Уредбе 
за (средњерочно и годишње) 
планирање, праћење и извјештавање 
на нивоу ФБиХ и РС 

- Сви партнери одобрили су приједлог 
измјена и допуна Одлуке за процјену 
утицаја у РС 

- Финализиран извјештај о анализи 
потреба за обуком, договорен формат 
и период реализације програма обука 
са партнерима, одабрани тренери, те 
је почела припрема обука 

- За координацију четири генерална 
секретаријата припремљен је 
иницијални дизајн Заједнице 
практичара у области дизајна и 
планирање политика 

- Припремљен нови подзаконски акт 
за планирање, приједлог измјена и 
допуна постојеће Одлуке о припреми 
закона и других прописа у БД БиХ 

- Реализовано седам радионица  

- Консултације и координација са 
представницима органа на 
различитим нивоима 

- Имплементатор пројекта је  
European Profiles S.A. Greece  у 
конзорцијуму са  Ecorys South East 
Europe, Hungarian National Institute 
for Public Administration i European 
Public Law Organization .  

- Четврти састанак УО пројекта 
одржан 19.2.2014. 
 
 
 
- У оквиру трећег и четвртог 
извјештајног периода реализоване 
су наведене активности 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Одржана радионица на државном 
нивоу 30.1.2014. године (у сарадњи 
са Министарством правде БиХ и 
осталим кључним актерима на 
државном нивоу) 
- Одржано пет радионица на нивоу 
РС-а  (11.2.2014, 19.3.2014; 12.5.2014.) 
- Одржана радионица у БД БиХ 
28.2.2014. 

- Одржана једна заједничка 
радионица за државни ниво и 
ентитетске нивое 6.3.2014. 

2.	 Јачање - Дорада Пројектног задатка и  - НТ за област Развој капацитета за 



 

У 
Де
Им
акт
упр

На
про

____________
19-11-14 

О

овом пери
елегацијом 
мплементац
тивности и
раве у БиХ

 

4

акон што је
ојектног за

капа
стра
пла
раз
пол
(SP

3.	 Усп
и/ил
капа
инс
конт
и ус
сис
адм
х пр

4.	 Изр
за п
изр
зако
про

5.	 Баз
про

_____________

Остале а

иоду у об
ЕУ у БиХ
ција фазе
нституција
Х. 

4.1.2. ОБЛ

е Управни о
адатка за п

Почела 
"Родно

ацитета за 
атешко 
анирање и 
вој јавних 
литика – фаза
PD II) 

остављање 
ли ојачавањ
ацитета 
ституције/а за
тролу пропи
спостављањ
тема редукц
министратив
репрека 

рада софтвер
подршку 
ади нацрта 
она и других
описа 

за законских 
описа 

_____________
Канцела

активнос

бласти је 
Х у вези с 
 II“. Тако
 на реализ

ЛАСТ – ЈА

одбор фон
пројекат „Р

имплементац
о одговорно бу

а II 

буџетс
комент
финан

- Усагл
задата

-Израђ

- Проје
докуме
сједни

е 

а 
иса 
ње 
ције 
ни

- Прове

 

- Припр
набавк
органу

- Фина
докуме

 

ра 

х 

- Припр
пријед

 

- Прику
израду

______________
рија координат

сти 

настављен
пројектом
ђе се рад
зацији Реви

АВНЕ ФИ

нда за РЈУ
Родно одг

ција пројекта 
уџетирање“

ске структуре
тарима Мини
сија и трезо

лашен и усво
ак на састанк

ђена тендерс

ектни задата
ентација упу
цу УО ФРЈУ
едена фаза п

ремљен Изв
ке и достављ
у  

ализација пр
ентације 

ремљен Нац
длога  

упљена потр
у Нацрта про

_____________
тора за реформ

на успјешн
 „Скица ра
дило на
идираног а

ИНАНСИ

донио одл
говорно б

Про
„Јав

е у складу с
истарства 
ра БиХ  

ојен пројектн
ку НТ-а – дру

ска документ

к и тендерск
ућени на 40. 

26.5.2014. 
претквалиф

вјештај о ева
љен уговорно

ојектне 

црт пројектно

ребна докуме
ојектног приј

_____________
му јавне управе

на сарадњ
азвоја цен
праћењу 
кционог пл

ИЈЕ 

луке о прих
уџетирањ

облеми у припр
но‐приватно 

ни 
уги пут 

тација  

ка 

к
д
п

-
д
р
п

икације  

луацији 
ом 

З
о
у

ог -
д
У
и
д
и
п

-
Н

ентација  
едлога 

_____________
е

ња и кому
нтралних о
и усмјера
лана 1 Стра

хватању пр
е“ (проши

реми пројекта
партнерство

реирање пол
други пут уса
ројектни зад

Пројектни за
документациј
реда сједниц
редставника

Заједнички п
области Упра
управне услу

Нацрт проје
достављен чл
Унапређење 
израде и дон
додатно коме
израде што к
риједлога 

Прикупљени
НТ 

_____________

уникација с
ргана влад
вању инд
атегије реф

ројектног п
рење инфо

а 
о“

литика и коо
агласио и усв
датак 24.4.20

адатак и тенд
ја повучени 
е, на захтјев
а МФТ БиХ у

ројекат са ре
авни поступц
уге. 

ктног пријед
лановима НТ
квалитета и 
ошења проп
ентарисање,
валитетније

и коментари

_____________
 19

с GIZ-ом
да у БиХ
ивидуални
форме јавн

 

риједлога
ормационо

ординацију 
војио 

014. 

дерска 
са дневног 

в 
у УО ФРЈУ 

еформском 
ци и 

длога 
Т за област 
процедура 

писа на 
 а у циљу 
г пројектног

 од чланова

_ 
9 

и 
– 
их 
е 

и 
ог 

 



_____________________________________________________________________________________________________________ 
19-11-14 Канцеларија координатора за реформу јавне управе  20 
 

система за управљање буџетом – BMIS софтверском компонентом за родно-одговорно 
буџетирање), проведен је преговарачки поступак јавне набавке услуга без објаве обавјештења. 
Управни одбор Фонда за РЈУ дао је сагласност на Извјештај Комисије за јавне набавке и 
приједлог Одлуке о додјели уговора. Уговор за набавку услуга за имплементацију пројекта је 
потписан 11. априла 2014. Провођење пројекта је у току, а пројекат ће бити завршен у јулу 
текуће године. 

Канцеларија координатора је у сарадњи са представницима Дирекције за финансије Брчко 
дистрикта БиХ ревидирала Пројектни задатак за пројекат „Информациони систем трезора 
Брчко дистрикта“ у складу са новим смјерницама за кориштење средстава Фонда за РЈУ. 
Пројектни задатак и тендерску документацију за пројекат „Информациони систем трезора Брчко 
дистрикта“ усвојио је Управни одбор Фонда за РЈУ11. Тендер за набавку консултантских услуга је 
објављен у априлу, а задњи рок за пријаву је био 2. јуни 2014. када је комисија за јавну набавку 
одржала састанак и отворила понуде. 

Информација о пројекту „Јавно приватно партнерство“ с приједлогом закључака укључујући и 
Пројектни задатак су послати на изјашњење Савјету министара БиХ, заједно са мишљењима 
Уреда за законодавство, Министарства финансија и трезора БиХ и Министарства вањске 
трговине и економских односа. Генерални секретаријат Савјета министара БиХ је 10. марта 
2014. доставио Обавијест о закључку Савјета министара БиХ у коме пише да је на 85. сједници 
одржаној 6. марта 2014, на приједлог министра финансија и трезора, одгођено разматрање и 
усвајање Информације о пројекту „Јавно приватно партнерство“ уз назнаку да се искључи 
Министарство финансија и трезора БиХ из активног учествовања у имплементацији пројектних 
активности ЈПП и уз сугестију да се пројекат имплементира само у ентитетима. С обзиром на то 
да Канцеларија координатора за РЈУ не може сама извршити корекцију пројектног задатка 
поново је затражено изјашњење Министарства финанаија и трезора БиХ. Представници 
Министарства финансија и трезора БиХ су, на састанку одржаном у јуну изнијели став да 
Пројектни задатак треба кориговати у смислу да се пројекат „Јавно приватно партнерство“ не 
имплементира на државном нивоу него само на нивоу ентитета и Брчко дистрикта БиХ, те да се 
Министарство финансија и трезора БиХ искључи као један од корисника пројекта.  

У извјештајном периоду Надзорни тим је одржао два састанка (20. фебруара и 14. марта). На 
састанцима је расправљано о: реализацији пројеката из IPA фондова, ажурирању листе 
пројеката из реформске области Јавне финансије у складу с Ревидираним акционим планом 1 и 
утврђивању листе приоритетних пројеката за 2014, као и о пројектним документима за пројекте 
„Информациони систем трезора Брчко дистрикта“, „Јавно приватно партнерство“ и „Родно 
одговорно буџетирање“.  

Преглед пројеката и пројектних активности у овој области дат је у табели: 

БРОЈ ПРОЈЕКТИ АКТИВНОСТИ КОМЕНТАР 

1. Родно одговорно 
буџетирање 
(проширење 

информационог 
система за 
управљање 

буџетом – BMIS 
софтверском 

компонентом за 
родно-одговорно 

буџетирање) 

- Потписан уговор за
имплементацију пројекта. 

Имплементација пројекта у току. 
Очекивани завршетак пројекта у јулу 
2014. 

                                                 
11 На 39. сједници Управног одбора Фонда за РЈУ одржаној 31. марта 2014.  
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2.	 Информациони 
систем трезора 
Брчко дистрикта 
БиХ 

- Припремљен ревидирани 
пројектни задатак; 
- Објављен тендер за набавку 
консултантских услуга. 

Канцеларија координатора у сарадњи с 
представницима БДБиХ ревидирала 
Пројектни задатак у складу са новим 
смјерницама за кориштење средстава 
Фонда за РЈУ. 

Пројектни задатак и Тендерска 
документација за пројекат 
„Информациони систем трезора Брчко 
дистрикта“ усвојени на 39. сједници УО 
ФРЈУ одржаној 31.3.2014.  

Тендер за набавку консултантских 
услуга објављен 28.4.2014 

Задњи рок за пријаву је био 2.6.2014. 
када је комисија за јавну набавку 
одржала састанак. 

3.	 Јавно-приватно 
партнерство 

 

- Потребне консултације са 
Надзорним тимом за реформску 
област Јавне финансије о 
корекцији Пројектног задатка 

Пројектни задатак послат на изјашњење 
Савјету министара БиХ с мишљењима 
Уреда за законодавство, Министарства 
финансија и трезора БиХ и 
Министарства вањске трговине и 
економских односа. 

На приједлог министра финансија и 
трезора БиХ пројектни задатак скинут са 
дневног реда и враћен на корекцију 
Канцеларији координатора. 

 

 

Остале активности 

Представник Канцеларије координатора је био ангажован као посматрач у управним одборима 
пројеката „Јачање управљања јавним финансијама у БиХ“ и „Јачање процеса националног 
планирања у БиХ“, те као члан Управног одбора „Јачање капацитета за управљање јавним 
дугом“. 

Представник Канцеларије је присуствовао радионици о ефикасности и ефективности јавне 
администрације у балканским земљама која је одржана у Анкари 24-25. априла 2014. гдје је 
презентовао стање јавне управе у БиХ, као и улогу Канцеларије у реформи јавне управе. 
Представник Канцеларије је такође имао презентацију о укидању административних баријера у 
БиХ. 
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БРОЈ ПРОЈЕКТИ АКТИВНОСТИ КОМЕНТАР 

1. Успостављање 
савремених 
одјељења за 
управљање 
људским 
потенцијалима у 
органима управе 
у БиХ 

- Канцеларија координатора 
провела консултације о поступку 
набавке са Агенцијом за јавне 
набавке БиХ и Канцеларијом за 
ревизију институција БиХ, те 
припремила информацију за УО 
ФРЈУ која је разматрана на 
сједници 28.3.2012. 

- Припремљен Приједлог Одлуке о 
поништењу поступка јавне 
набавке који је разматран на 
сједници УО ФРЈУ 17.5.2012. 

На сједници УО ФРЈУ није постигнута 
сагласност свих чланова о Приједлогу 
Одлуке о поништењу поступка јавне 
набавке.   

Савјету министара БиХ у складу с 
закључком с 28. сједнице УО Фонда 
одржане 4.7.2012. упућена Информација 
о статусу пројекта „Успостављање 
савремених одјељења за управљање 
људским потенцијалима у органима 
управе у Босни и Херцеговини“. На 22. 
сједници СМ БиХ одржаној 10.10.2012. 
СМБИХ је обавио расправу о 
Информацији, с предложеним 
закључком, те задужио Канцеларију 
координатора да прије усвајања 
Информације прибави мишљење 
Министарства финансија и трезора БиХ.  
Министарство финансија и трезора БиХ 
СМБиХ доставило изјашњење о 
Инфомацији, након чега је Канцеларија 
Савјету доставила Изјашњење на наводе 
члана УО Фонда из Министарства 
финансија и трезора БиХ. 
СМБиХ до краја припреме овог 
извјештаја није донио коначну одлуку.  

2.	 Изградња 
капацитета за 
борбу против 
корупције у 
структурама 
државне службе 

- У току тендерска процедура. Један од кандидата у поступку је 
19.3.2014. уложио приговор на захтјев за 
учешће другог кандидата у поступку 
јавне набавке консултантских услуга за 
пројекат „Изградња капацитета за борбу 
против корупције у структурама државне 
службе у БиХ“. 
 
Канцеларија координатора 24.3.2014. 
донијела Одлуку по приговору којом је 
приговор одбијен као неоснован. 
 
Исти кандидат уложио је 31.3.2014. жалбу 
на Одлуку о приговору Канцеларији за 
разматрање жалби. 
 
Канцеларија за разматрање жалби је 
8.4.2014. доставила Канцеларији 
координатора инструкцију, којом је 
наложено да КРЖ достави предмет. 
 
Канцеларија је 16.6.2014. добила 
Рјешење КРЖ којим је поништена Одлуку 
по приговору, а предмет враћен на 
поновни поступак. 

3.	 Модернизација 
система 
управљања 
људским 
потенцијалима у 
структурма 
државне службе 
БиХ 

- Пројекат започео. 
- Усвојен почетни извјештај 

Пројекат званично почео 24.1.2014. 

Одржана Почетна конференција пројекта 
14.4.2014. 

Почетни извјештај припремљен и 
одобрен на 1. сједници УО пројекта 
одржаној 10.04.2014.  

Започете активности на свим нивоима 
по предвиђеној динамици из Почетног 
извјештаја. 

4.	 Проширење 
информационог 

- Пројекат завршен.

 

Уговор је завршен  4.3.2014.  
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система за 
управљање 
људским 
потенцијалима 
са софтверским 
модулима за 
планирање 
кадрова и 
вођење интерног 
тржишта рада у 
републичким 
органима РС 

 Имплементатор је 14.3.2014. доставио у 
електронској форми Завршни извјештај 
с пратећим документима, а 7.4. доставио 
је овај извјештај и у принталној форми.  

УО ФРЈУ је на сједници одржаној 
26.5.2014. усвојио Завршни извјештај. 

5.	 Обука 
запослених који 
обављају 
послове 
државне управе 
за примјену 
информационих 
технологија и 
рад на рачунару 

- Усвојен пројектни задатак. 

- Припремљена и одобрена 
тендерска   документација. 

- Започео поступак јавне набавке 

Надзорни тим за УЉП усвојио пројектни 
задатак на сједници одржаној 6.2.2014.  
 
Чланови УО ФРЈУ на сједници одржаној 
28.2.2014. усвојили пројектни задатак. 

Тендерска документација припремљена 
и послана члановима УО ФРЈУ на писано 
усаглашавање. Рок истекао 7.6.2014.  

Обавјештење о набавци објављено је 
16.6.2014. 

	
6.	
	

Развој 
електронских 
обука за потребе 
државне 
службе/управе у 
БиХ 

- Припремљен пројектни
приједлог 

Надзорни тим за УЉП усвојио пројектни
приједлог на сједници одржаној 
18.11.2013.  
 
Чланови УО ФРЈУ на сједници 28.2.2014. 
усвојили пројектни приједлог. 

 

Остале активности 

Документ „Нацрт оквира политике за развој управљања људским потенцијалима у структурама 
државне службе у БиХ“, (претпоставка за реализацију једног од циљева РАП1 из ове области) 
презентован на почетној конференцији пројекта „Модернизација система управљања људским 
потенцијалима у структурма државне службе БиХ“. Документ је достављен ресорним 
министарствима и Одјељењу за стручне и административне послове Брчко дистрикта БиХ, који 
ће га послати владама на усвајање.  

У извјештајном периоду GIZ је у сарадњи с Канцеларијом координатора организовао састанак 
менаџера за управљање људским потенцијалима из институција корисника програма „Јачање 
јавних инситуција у БиХ“. Такође, у организацији GIZ-а и Канцеларије одржан је састанак групе 
за e-Learning на којем су договорени нови правци сарадње између институција у овој области. 

Започете су активности које воде ка реализацији циља УЉП 10. Управљање цјеловитим 
квалитетом (ТQМ). У извјештајном периоду GIZ је изабрао експерте који ће у наредном периоду 
припремити документ „Мапа пута за увођење управљања квалитетом у јавној управи у БиХ” 
(2014-2016).  
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кампање промоције реформе јавне управе и остале активности у овој области након 2014. Три су 
битне ставке за које се овај тим у будућем раду залаже, а односе се на значај стратешког 
планирања у области комуникације, изградње капацитета и развоја, планирања и континуираног 
провођења обука, као битног сегмента усавршавања службеника за односе с јавношћу и њихов 
рад. 

Тендерска процедура за пројекат „Обука службеника за информисање/односе с јавношћу – 
фаза II“ и прва фаза тендерске процедуре пројекта „Изградња капацитета за борбу против 
корупције у структурама државне службе у БиХ“ су у току. На састанку Надзорног тима у 
фебруару закључено је да се пројекат „Функционални преглед ИК капацитета у БХ државној 
служби″ уврсти у листу приоритета за 2014. Провођење овог пројекта ће допринијети 
дјелимичном испуњењу циљева 3.1. Побољшати комуникацију између PR 
канцеларија/службеника на свим нивоима власти, 3.2. Побољшати координацију у области 
стратешке комуникације између различитих нивоа власти и 3.3. Осигурати савремен и ефикасан 
развој ИК сектора у будућности. 

Када је ријеч о саставу Надзорног тима за ову реформску област, у овом периоду покренута је 
процедура именовања новог замјеника члана Надзорног тима – представника државних 
институција.  

Служба за инфомисање Савјета министара БиХ објавила је у овом периоду два нова броја 
билтена „ИНФО Савјета министара БиХ“, седамнаести и осамнаести по реду, што представља 
директан наставак активности пројекта „Успостављање мреже инфо полица“, једног од три 
успјешно завршена пројекта у овој реформској области. Канцеларија координатора активно је 
учествовала у припреми садржаја сваког од бројева блитена.  

У оквиру Међуинституционалне радне групе за комуникацију и управљање знањем Програма 
јачања јавних институција у БиХ представници Канцеларије координатора су учествовали у 
иницирању и организацији седмог састанка ове групе, чији акценат је био израда и 
усаглашавање радног пакета ове радне групе и израда плана активности групе за период 2014-
2016. Група се састала у марту, а дан након тога је активно учествовала на Радионици о 
Партнерству за отворену власт, чији циљ се односио на координацију активности ове радне 
групе са напорима и досадашњим радом организација цивилног друштва у вези са 
Партнерством за отворену власт. Поред учешћа на регионалној ПР конференцији, која је 
одржана у Сарајеву 27-29. марта, чланови Групе за комуникацију и управљање знањем 
учествовали су и на радном ручку о стратешким комуникацијама у јавним институцијама са 
извршним директором владиних комуникација у Влади Велике Британије.  

На иницијативу Канцеларије одржани су састанци са Службом за информисање Генералног 
Секретаријата Савјета министара БиХ, те представницима Агенције за превенцију корупције и 
координацију борбе против корупције у БиХ о њиховом укључивању у рад Међуинституционалне 
радне групе. Тиме би се осигурао развој капацитета и компетенција за комуникацију у овим 
институцијама, али и одрживост и ефективност испуњења циљева РАП1 у области 
Институционална комуникација.  

У склопу кампање промоције реформе јавне управе, коју Канцеларија координатора проводи у 
сарадњи с GIZ-ом и ангажованим имплементатором пројекта, представници ове реформске 
области били су активно укључени у израду и провођење плана активности овог пројекта. 
Додатно, запослени у овој реформској области током године наставили су са обављањем улоге 
управљања и координације са Програмом јачања јавних институција у дијелу који се односи на 
Канцеларију координатора, те управљање Програмом. Преглед пројеката из ове реформске 
области дат је у табели испод:  

БРОЈ ПРОЈЕКТИ АКТИВНОСТИ/РЕЗУЛТАТИ КОМЕНТАР 

1. Обука службеника за 
информисање/односе 
са јавношћу – фаза II 

- У току је тендерска 
процедура 

Комисија за набавку консултантских 
услуга је на састанку 17.1.2014.  
донијела одлуку да се поступак 
набавке настави, односно да се 
додијели уговор понуђачу за којег 
се током фазе квалификације 
констатовало да испуњава све 
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Остале активности 

Представник Канцеларије координатора је учествовао на Конференцији о Партнерству за 
отворену власт, у организацији Transparency International Босне и Херцеговине. Циљ ове 
конференције је био да понуди увид у међународне стандарде отворености власти и 
компаративне праксе других земаља које већ учествују у овој иницијативи, као и да отвори 
дискусију о изазовима и могућностима за БиХ у односу на принципе које Партнерство за 
отворену власт промовише.  

Представник Канцеларије учествовао је на регионалној PRO.PR конференцији на којој су водећи 
стручњаци за комуникациони менаџмент из регије и свијета учесницима представили искуства и 

услове. 

Канцеларија координатора је 
25.3.2014. донијела Одлуку о 
додјели уговора за набавку 
консултантских услуга. 

Један од понуђача поднио је 
2.4.2014. приговор на Одлуку о 
додјели уговора.   

Канцеларија координатора је 
7.4.2014. донијела Одлуку по 
приговору, којом се приговор 
понуђача одбија као неоснован. 

Један од понуђача је 14.4.2014. 
поднио жалбу на Одлуку по 
приговору.  
 
Канцеларија координатора је 
23.4.2014. доставила предмет 
Канцеларији за разматрање жалби. 
Канцеларија координатора је 
добила 26.6.2014. рјешење КРЖ-а, 
којим је поништен поступак набавке. 

2. Изградња капацитета 
за борбу против 
корупције у 
структурама државне 
службе у БиХ 

- У току је прва фаза 
тендерске процедуре 

Један од кандидата у поступку је 
19.3.2014. уложио приговор на 
захтјев за учешће другог кандидата 
у поступку набавке консултантских 
услуга. 
 
Канцеларија координатора је 
24.3.2014. донијела Одлуку по 
приговору, којом се приговор 
одбија као неоснован. 
 
Исти кандидат уложио је 31.3.2014. 
жалбу на Одлуку о приговору 
Канцеларији за разматрање жалби. 
 
Канцеларија координатора је од 
КРЖ 8.4.2014. добио инструкцију да 
достави предмет овој институцији. 
Канцеларија координатора је 16.6. 
2014. добила рјешење КРЖ-а, којим 
је на темељу жалбе, поништена 
одлука Канцеларије координатора 
по приговору и предмет враћен на 
поновни поступак.  

3. Функционални 
преглед ИК 
капацитета у БХ 
државној служби 

- У току припрема пројектног 
задатка 

Пројекат уврштен на листу 
приоритета за 2014.  
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за еУслуге“ и „Израда каталога јавних регистара у БИХ“. Због потребе информисања Савјета 
министара БиХ о актуелним пројектима, Канцеларија координатора је прије упућивања 
информација о пројектима на сједницу затражила од релевантних институција мишљења. 
Министарство комуникација и транспорта БиХ је дало негативно мишљење о пројекту 
„Специјалистички програм обука за IT менаџере“, док је Агенција за идентификациона 
документа, евиденцију и размјену података – IDDEEA доставила коментаре и сугестије за 
пројекте „Имплементација заједничких сервиса за еУслуге“ и „Израда каталога јавних регистара 
у БиХ“. Представници и једне и друге институције су чланови Надзорног тима који су 
учествовали у дефинисању и дали подршку пројектној документацији.  

Канцеларија координатора је у мају одржала састанак с руководством IDDEEA-а на којем је 
закључено да се достављени приједлози и коментари уграде у документ информације, а не у 
саму пројектну документацију, јер би то захтијевало додатна усаглашавања. 

С обзиром на достављено мишљење, пројектна докуменатција за „Специјалистички програм 
обука за IT менаџере“ мораће се измијенити у дијелу модула обука који се односи на ниво 
Савјета министара БиХ имајући на уму чињеницу да су у оквиру ESA уговора (претплатнички 
уговор са корпорацијом Microsoft) предвиђене одређене радионице за државне службенике за 
ITIL модул обуке. 

Упоредо са активностима упућивања пројектне документације Савјету министара БиХ, 
Канцеларија координатора ради на изради тендерске документације за наведене пројекте. У 
овом периоду одржана су три састанака Надзорног тима (6. фебруара, 19. марта, 11. априла). 

На састанку Надзорног тима одржаног у априлу расправљало се о документацији за пројекат 
„Системи за управљање документима и еСједницама влада“, чији је циљ омогућити 
институцијама управе да послују транспарентније и брже уз осигурање једноставнијег надзора, 
управљања и контроле над предметима и документима кроз аутоматизацију процеса пријема 
докумената, електронске обраде, дистрибуције, одобравања, прегледа и крајњег архивирања, 
као и повећање транспарентности и ефикасноси кроз имплементацију стабилног, ефикасног и 
сигурног система за управљање и праћење сједница владе. Пројекат је дизајниран у двије 
компоненте. За државни и ниво ФБиХ имплементираће се систем за управљање документима у 
одређеном броју институција, а за управне нивое РС и БДБиХ надоградња система за ефикасно 
и сигурно управљање и праћење сједница влада.  

На истој сједници усаглашена је документација за обновљени пројекат „Мапа пута за реформу 
регистрације пословних субјеката“ за три управна нивоа, а чланови Управног одбора Фонда за 
РЈУ су, донијели18 одлуке о прихватању пројектног приједлога и задатка за поменути пројекат, уз 
закључак да ће ниво представници РС кандидовати два индивидуална пројекта - студију 
изводљивости за online регистрацију пословних субјекта и пројекат набавке опреме за backup 
података садашњег информационог система. 

У извјештајном периоду, Канцеларија координатора је у сарадњи с Генералним секретаријатом 
Савјета министара БиХ – Одсјеком за одржавање и развој система електронског пословања и 
еВладе, дефинисала документацију за другу фазу пројекта „Успостављање БХ портала“ чија 
је сврха учинити БХ портал оперативним и спремним за објаву попуњавањем садржаја, те 
обезбиједити нове алате за представљање портала. Планирано је да другу фазу овог пројекта 
подржи GIZ. Иначе, пројекат „Успостављање БХ портала“ - је развијен у сарадњи с GIZ-ом, а у 
току је мониторинг завршетка реализације прве фазе тог пројекта. Смисао пројекта је да се 
преко портала електронске информације учине доступним по концепту „све на једном мјесту“. То 
значи да ће грађани и предузећа на једном мјесту имати информације о услугама које пружају 
државне институције (ко има право на услугу, под којим условима, гдје се може доћи до услуге, 
који су документи потребни, колико кошта такса, како изгледа образац за поднесак и преузети га 
ако постоји). Портал ће, у почетку, бити информативног карактера и представљаће други ниво 
развоја електронских услуга - пружање информација и могућност преузимања обрасца, док ће се 
у будућности, пратећи напредак информационих технологија и развијајући комплементарне 
пројекте, тежити достизању петог нивоа софистицираности услуга, односно пуној електронској 
услузи.  

                                                 
18 На 40. сједници Управног одбора Фонда за РЈУ одржаној 26. маја 2014. 
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Преглед пројеката и активности у вези са пројектима у овој области дат је у табели:  

БРОЈ ПРОЈЕКТИ АКТИВНОСТИ КОМЕНТАР 

1. Израда и 
успостављање 
оквира 
интероперабилности 
и стандарда за 
размјену података 

УО ФРЈУ на 32. сједници одржаној 
7. марта 2013. усвојио Финални 
извјештај пројекта 

 

Поступајући по усвојеној Резолуцији 
о еУправи Представничког дома 
Парламентарне скупштине БиХ и 
Закључку Савјета министара БиХ, 
Канцеларија координатора у 
сарадњи с члановима НТ-а с 
државног нивоа доставила СМБиХ 
Оперативни план за успостављање 
Оквира интероперабилности на 
нивоу институција СМБиХ. У 
неколико наврата нису прибављена 
позитивна мишљења надлежних 
институција према Пословнику о 
раду СМ БиХ, па је усвајање 
Оперативног плана у овом моменту 
неизвјесно. Упућен допис 
предсједавајућем СМБиХ, 
ентитетским премијерима, 
градоначелнику ДББиХ о хитности и 
значају потврђивања излазних 
резултата пројекта на владама. 

2. Мапа пута за 
реформу 
регистрације 
пословних субјеката 

У току извођења процедуре јавне 
набавке, уложен је Приговор и 
Жалба на тендерску 
документацију. 

Канцеларија за разматрање жалби 
донијела 11.12.2013. Рјешење о 
поништењу поступка.  

НТ се изјаснио о пројектном 
приједлогу и пројектном задатку, а 
чланови УО ФРЈУ на 40. сједници 
одржаној 26.5.2014. донијели 
одлуку о усвајању ових 
документа. У току упућивање 
информације о пројекту на 
усвајање СМБИХ и израда 
тендерске документације. 

Коначно Рјешење о поништењу 
поступка јавне набавке Канцеларија 
за разматрање жалби доставила 
Канцеларији координатора 
25.12.2013. о чему су обавијештени 
сви релевантни учесници у поступку 
као и чланови НТ. 
Током усаглашавања са члановима 
НТ закључено да се, због динамике 
реформских активности у области 
реформе регистрације пословних 
субјеката у РС измијени пројектна 
документација за три управна нивоа, 
СМБиХ, ФБиХ и БДБиХ, а да се, 
умјесто активности у пројекту, 
предложе два индивидуална 
пројекта из ове области за ниво РС. 
УОФРЈУ усвојио пројектни 
приједлог и пројектни задатак 

3. Имплементација 
заједничких сервиса 
за еУслуге 

 

Пројектна документација усвојена 
на 38 и 39. сједници УО ФРЈУ, 
Израђена је прва верзија ТД 
пројекта. Информација о пројекту 
је кандидована на сједницу СМ 
БиХ. 

Заједнички сервиси за е-Услуге је 
пројекат који би био подлога свим 
електронским услугама убудуће. 
Чланови НТ, за сваки управни ниво, 
су доставили приједлоге пилот е-
услуге и специфицирали 
недостајућу HW инфраструктуру за 
њену имплементацију. 
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4. Успостављање БХ 
портала 

Израђена је страница БиХ портала 
и лоцирана је на тестном линку. 
Извршена модификације ЦМС-а на 
којем се заснива тренутни систем 
еВладе како би био примјењив за 
БиХ портал. Тренутно се врше 
провјере усаглашености тражених 
функционалности са испорученим 
системом. Канцеларија у сарадњи 
са представницима Генералног 
секретаријата СМБиХ - Одсјека за 
одржавање и развој система 
електронског пословања и 
еВладе, израдила пројектни 
приједлог за II фазу пројекта 
„Успостављање БХ портала“.  

Реализација друге фазе израде БХ 
портала договорена је са GIZ. 
Имплементацијом друге фазе би се 
БХ портал требао учинити 
оперативним и спремним за објаву 
кроз  попуњавање потребних 
садржаја, те обезбјеђење нових 
алата за представљање портала. 

5. Специјалистички 
програм обука за IT 
менаџере 

 

На састанку НТ 6.2. усвојен 
пројектни задатак, а на 39. 
сједници УО ФРЈУ 31.3. усвојена 
Одлука о прихватању овог 
пројектног задатка. 

Пројектна идеја из 2013. Наглашена 
потреба и значај реализације овог 
пројекта који ће допринијети 
изградњи IT капацитета у 
структурама државне службе.   

Због негативног мишљења на 
Информацију о пројекту 
Министарства комуникација и 
транспорта БиХ, потребно 
измијенити пројектну документацију. 
Претходно су планиране 
консултације са доносиоцима 
одлука из МКТ БиХ. 

6.  Успостављање 
заједнице IT 
практичара у БиХ 

Имплементација пројекта 
договорена са GIZ кроз 
активности Радне групе за јавне 
набавке и еУправу. 

Пројектна идеја из 2013. Циљ је 
путем форума IT стручњака из 
институција јавне управе, академске 
заједнице и приватног сектора, 
размјењивати знања и искуства о 
имплементацији информационих 
система у управи, налазити 
рјешења, генерисати иновације, 
усаглашавати ставове о питањима 
од заједничког интереса што ће 
допринијети већој 
професионалности IT особља, већој 
подршци руководства институција 
активностима IT особља, развијању 
заједничких пројеката и 
усаглашавању ставова приликом 
представљања регионалним и 
међународним скуповима. 
Планирано је да се пројекат 
финансира из билатералних 
донаторских средстава, а да се 
одређене активности реализују 
учешћем одговарајућих 
организација, компанија и академске 
заједнице. 

7. Израда каталога 
јавних регистара у 
БиХ 

Усвојен пројектни приједлог и 
задатак (на састанцима НТ 6.2 и 
19.3). УО ФРЈУ донио одлуке о 
прихватању ових докумената 
28.02. односно 31.03. У току 
упућивање информације о 
пројекту на разматрање и 
усвајање на СМБИХ и израда 
тендерске документације. 

Пројектна идеја из 2013. Сврха 
пројекта је осигурати доступност 
преко јединствене тачке контакта 
каталога услуга и каталога јавних 
регистара са идентификованим, 
анализираним и каталогизираним 
иницијалним регистрима који су 
потребни за остварење 20 базичних 
јавних услуга и четири одабране 
пилот услуге. Планирано је 
припремити концепт 
(организациони, правни, технички) и 
правила поступања у размјени 
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података из регистара, евиденција и 
каталога у електронском облику 
између институција јавне управе, а у 
складу са Оквиром 
интероперабилности БиХ и 
надлежностима за вођење јавних 
регистара. 

8.  Системи за 
управљање 
документима и 
еСједницама влада 

Због сложености развоја
пројектне идеје „Успостављање 
сталног процеса анализе IT ризика 
у БиХ“ чланови НТ су се изјаснили 
да ову пројектну идеју замјене 
новом - Системи за управљање 
документима и еСједницама влада 
за чију имплементацију постоји 
већа приоритетност. 

На састанку НТ 11.04. дискутован 
Пројектни приједлог и одређени 
правци даљег развоја пројектне 
документације. 

Пројекат је замијенио раније
изгласани приоритет за 2013. - 
„Успостављање сталног процеса 
анализе IT ризика у БиХ“. Одређени 
су правци развоја пројектног 
приједлога у двије компоненте (РС и 
БДБиХ једна компонента и БиХ и 
ФБиХ компонента II).  

Предвиђена набавка и инсталација 
опреме због осигурања 
једноставнијег надзора, управљања 
и контроле над предметима и 
документима кроз аутоматизацију 
пријема докумената, електронске 
обраде, дистрибуције, одобравања, 
прегледа и крајњег архивирања 
(БиХ и ФБиХ), тј. имплементацију 
стабилног, ефикасног и сигурног 
система за управљање и праћење 
сједница Владе уз успостављање 
обједињене комуникације и 
колаборације у Влади и њеним 
радним тијелима (РС и БДБиХ). 

 

Остале активности 

У оквиру GIZ програма „Јачање јавних институција у БиХ” представници Канцеларије 
координатора учестовали и у Радној групи за јавне набавке и еУправу на којој се дискутовало о 
сетовима активности који ће бити понуђени партнерским институцијама, дефинисале активности 
које би се проводиле унутар саме групе, те о организацији и принципима функционисања групе. 
Канцеларија координатора је иницирала неколико идеја које би се реализовале кроз рад 
поменуте групе: Успоставити репозиториј генеричких пословних процеса јавне управе, те 
стварних пословних процеса институција СМ БиХ, Регистар ICT пројеката; Успоставити Каталог 
управних тарифа/такси за покретање и провођење управних и других поступака. То би био 
директни наставак пројекта Имплементација оквира интероперабилности и стандарда за 
размјену података и представљају активности на имплементацији Оквира интероперабилности 
или подржавају његову имплементацију. 

У организацији Агенције за државну службу БиХ и GIZ-а остварено је учешће у обуци по CEH 
програму које је одржано у Загребу. 

Представници Канцеларије координатора, у мају су учествовали на презентацији програма 
учења на даљину, e-learning система обуке државних службеника институција БиХ у 
организацији Агенције за државну службу БиХ и GIZ-а, гдје су представљени нови типови обука 
државних службеника (webinar, e-learning и e-learning на захтјев) као и информациони систем за 
електронско управљање процесом организације обуке (Training Management System - TMS) који 
ће осигурати пуну аутоматизацију процеса реализације обуке. 

У марту одржан је састанак са представницима Свјетске банке у БиХ и IFC на којем су 
размијењене информације о планираним и пројектима у имплементацији с циљем избјегавања 
евентуалног преклапања активности. 
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4.2. Развој Акционог плана 2 

Канцеларија координатора у извјештајном периоду била је фокусирана на развој нових 
докумената, који би послужили као основа за покретање реформи у подручјима политика. Све 
активности рађене су у сарадњи са пројектом техничке помоћи „Подршка у координацији и 
имплементацији реформе јавне управе у БиХ“, који је финансиран из програма IPA. 

У претходном периоду Канцеларија координатора је припремила и владама понудила документ 
Основи развоја другог акционог плана реформе јавне управе, који је усмјерен ка побољшању 
организације управе (микро и макро организације) на свим управним нивоима укљученим у 
процес реформе. Овај документ, са пратећим информацијама и закључцима у претходном су 
периоду усвојили Савјет министара БиХ и Влада брчко дистрикта БИХ, али не и Влада 
Републике Српске, те Влада Федерације БиХ. Канцеларија координатора се на препоруку тима 
техничке помоћи опредијелила за израду новог приједлога, који полази од потреба крајњих 
корисника управних услуга (грађана и привредних субјеката) и фокусиран је на повећање 
ефикасности и квалитета пружања услуга у различитим подручјима политика. Након што је 
крајем претходне године разрађен Оквирни план дјеловања пројекта техничке помоћи у периоду 
трајања пројекта, а потом и документ „Оквирни план 2: Дефинисање циљева и приоритета 
реформи у сектору“, у извјештајном периоду вођене су консултације, те је рађено на припреми 
низа докумената, који су били фокусирани на дефинисање циљева и приоритета реформе, 
визије и даљих праваца, разматрање структуре за провођење реформских иницијатива, те 
јачање капацитета кључних актера.  

У складу са опредјељењем координатора за реформу јавне управе БиХ, ентитета и БДБиХ, те 
закључком Управног одбора пројекта, реформа општих управних капацитета и реформа у 
секторима је обједињена, а припремљен је документ „Реформа јавне управе – Пут напријед“, 
који предлаже довршетак и даљи развој општих управних капацитета на свим нивоима, те 
истовремено уводи сет реформских иницијатива усмјерених ка побољшању квалитета и 
ефикасности пружања услуга за грађане, пословну заједницу и друге кориснике јавних услуга у 
подручјима политика. Овај документ предлаже, између осталог, повећање ефикасности и 
квалитета пружања услуга кроз смањење административних баријера и оптерећења, али и 
кориштење савремених технологија као алата за повећање ефикасности.  

Документ, такође, нуди приједлог за израду и модела оперативног програма за РЈУ као новог 
планског алата и приступа за интегрисање средстава за финансирање реформе. Иначе, 
оперативни програми су вишегодишњи програми који се примјењују у оквиру режима структурних 
фондова Европске уније, али и за програме у процесу приступања.  

У сарадњи са пројектом техничке помоћи одржане су три консултативне радионице за кључне 
актере у процесу реформе јавне управе и то у марту радионица „Функционалне платформе за 
учинковит развој и имплементацију оперативних програма за административне реформе“, те у 
мају и јуну радионице "РЈУ 2020: Будући правци". Обављене су консултације о припремљеним 
документима с координаторима за реформу јавне управе на свим нивоима. Представници 
Републике Српске, наиме, у претходном су периоду затражили да се застане са активностима 
које су у вези са израдом другог акционог плана, док се не изврши процјена провођења 
Ревидираног акционог плана 1 (РАП1) реформе јавне управе. Канцеларија координатора је у 
склопу Годишњег извјештаја о напретку направила процјену провођења овог плана до краја 
2014. године са препорукама, а на састанку координатора одржаном у фебруару договорено је 
да се припреме детаљне анализе, те настави рад са тимом техничке помоћи на припреми 
документа о реформи јавне управе у предстојећем периоду. У овом периоду су такође одржани 
састанци са представницима Делегације ЕУ у БиХ и донаторима.  

Настављена је и сарадња са институцијама из области животне средине кроз учешће у пројекту 
„Јачање институција за заштиту животне средине/околиша БиХ и припрема за кориштење 
претпиступних фондова“ (EnVIS БиХ), који је финансиран из програма IPA. Канцеларија 
координатора учествовала је у раду Управног одбора пројекта, као и раду самог пројекта кроз 
неке од радних група. 
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5 УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ ЗА РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ 

ондом за реформу јавне управе 
управља Управни одбор 
састављен од представника бх. 
институција четири нивоа власти и 

донатора. У складу с Меморандумом о 
разумијевању за успостављање Фонда за 
реформу јавне управе. Канцеларија 
координатора припрема документе за 
сједницу Управног одбора Фонда, 
задужена је за идентификацију, 
разматрање, креирање и нацрте 
пројектних спецификација, те мониторинг 
и евалуацију пројеката финансираних из 
Фонда. У првој половини 2014. као и у 
претходним годинама Канцеларија је 
проводила јавне набавке за пројекте, 
информисала Управни одбор о питањима 
релевантним за провођење Стратегије 
РЈУ и пројектима, те припремала 
извјештаје у којима је дат преглед 
активности Фонда, преглед стања пројеката, те стање финансија Фонда.  

  

Ф Канцеларија координатора и Министарство финансија и 
трезора БиХ задужени за опште управљање рачунима 
Фонда и надзор над потрошњом из Фонда, дефинисано је 
Меморандумом. Према Процедурама за управљање 
финансијама Фонда Канцеларија је задужена за: 
припремање буџетске структуре пројеката и праћење 
њиховог извршења, припремање захтјева за плаћање 
односно налога за пренос новца, припремање извјештаја 
о активностима Фонда, осигурање финансијских 
информација за ажурирање базе података пројеката, те 
успостављање система финансијског праћења пројеката 
кроз Информациони систем финансијског управљања 
трезора БиХ (ИСФУ). Министарство финансија и трезора 
БиХ одржава финансијску евиденцију подршке у складу 
са међународним рачуноводственим стандардима.	
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Активности Управног одбора Фонда за РЈУ 

Управни одбор Фонда од почетка рада до краја овог извјештајног периода одобрио је укупно 
26 пројеката, међу којима су 24 пројекта припремљена за четири управна нивоа, те два 
индивидуална пројекта. Пројекат „Информациони систем трезора Брчко дистрикта БиХ“ 
односи се само на Брчко дистрикт БиХ, док је пројекат „Проширење информационог система 
за управљање људским потенцијалима са софтверским модулима за планирање кадрова и 
вођење интерног тржишта рада у републичким органима Републике Српске“ кандидовала 
Агенција за државну управу РС за тај ниво власти. Од 26 до сада одобрених пројеката, 
дванаест је завршено, један је у фази имплементације, а шест су у процедури јавне набавке. 
Канцеларија је припремила, а Управни одбор одобрио пројектне задатке за пет пројеката, док 
су за два пројекта припремљени и одобрени пројектни приједлози. 

Током првог полугодишта 2014. одржане су три сједнице Управног одбора Фонда на којима се 
расправљало и одлучивало о текућим и планираним пројектима финансираним из Фонда. 
Управни одбор је у извјештајном периоду провео двије процедуре писаног усаглашавања и 
донио двије одлуке. Прва одлука се односила на давање сагласности на први периодични 
извјештај о провођењу пројекта „Проширење информационог система за управљање људским 
потенцијалима са софтверским модулима за планирање кадрова и софтверског модула за 
вођење интерног тржишта рада за потребе републичких органа Републике Српске за 
извјештајни период 5.8.2013.-4.10.2013, а друга одлука се односила на давање сагласности на 
тендерску документацију за пројекат „Обука запослених који обављају послове државне 
управе за примјену информационих технологија и рад на рачунару“.  

У табели је дат преглед свих одобрених пројеката, са подацима о стању пројекта, времену 
почетка и завршетка, као и планираном, односно потрошеном новцу. 
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ИМПЛЕМЕНТИРАНИ ПРОЈЕКТИ – ФАЗА I 

Пројекти које је одобрио 
Управни одбор Фонда 

Уговорени буџет 
у КМ 

с ПДВ-ом 

Реализовани 
буџет у КМ  
с ПДВ-ом 

Реализовани 
поврат ПДВ-а 
(за извршене 
исплате) 

Датум потписа 
уговора 

Датум 
завршетка 
активности 

Успостављање мреже 
инфо полица (ИК) 

155.610,00 148.395,21 21.561,69 04.03.2009. 04.12.2009. 

Стратешка комуникација 
(ИК) 

149.526,00 145.579,32 21.152,55 24.08.2009. 24.02.2010. 

Обука службеника за 
односе са јавношћу (ИК) 

128.285,88 128.198,10 18.627,09 15.01.2010. 15.06.2010. 

Израда програма за 
побољшање квалитета 
управног одлучивања у 
БиХ (УПУС) 

444.600,00 404.580,84 58.785,26 21.12.2009. 21.12.2010. 

Развој система за 
управљање учинком у 
структурама државне 
службе у БиХ (УЉП) 

760.383,00 744.150,82 108.124,49 04.01.2010. 31.10.2011. 

Транспоновање ЕУ 
законодавства у правни 
систем БиХ (СПКИП) 

395.752,50 394.201,08 57.277,08 08.12.2010. 07.02.2012. 

Унапређење правила и 
процедура за израду 
закона, других прописа и 
општих аката у БиХ 
(СПКИП) 

786.041,57 674.979,88 98.073,99 09.06.2010. 09.04.2012. 

Обука државних 
службеника за примјену 
информационих 
технологија и рад на 
рачунарима (УЉП) 

1.213.424,95 1.207.751,11 175.485,15 28.12.2010. 28.05.2012. 

Информациони систем 
управљања буџетом – 
набавка консултантских 
услуга (ЈФ), укључујући и 
додатне услуге BMIS 
пројекта 

916.649,41 877.693,68 127.528,14 27.07.2011. 16.06.2013. 

Набавка опреме у оквиру 
пројекта Информациони 
систем управљања 
буџетом(ЈФ) 

339.428,41 339.428,28 49.318,65 27.09.2012. 30.11.2012. 

Израда и успостављање 
оквира 
интероперабилности и 
стандарда за размјену 
података (еУправа) 

191.571,12 177.379,53 
 

25.773,10 
 

23.05.2011. 31.10.2012. 

Скица развоја централних 
органа влада у БиХ – 
имплементација фазе I –
набавка услуга (СПКИП) 

1.610.978,05 1.539.925,03 223.749,78 20.07.2010. 20.11.2012. 

Набавка опреме у оквиру 
пројекта Скица развоја 
централних органа влада 
у БиХ – имплементација 
фазе I (СПКИП) 

191.951,78 191.951,78 27.890,43 24.05.2012. 13.07.2012. 

Проширење 
информационог система 
за управљање људским 
потенцијалима са 
софтверским модулима за 
планирање кадрова и 
вођење интерног тржишта 
рада у републичким 
органима Републике 
Српске (УЉП) 

57.587,40 12.671,10 1.841,10 04.07.2013. 04.03.2014. 

Укупно за 
имплементиране 
пројекте – Фаза I: 

7.341.790,07 6.986.885,76 1.015.188,50   

ПРОЈЕКТИ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ – ФАЗА I 

Пројекти које је одобрио 
Управни одбор Фонда 

Оквирни буџет у 
КМ  

с ПДВ-ом 
  

Планирани почетак 
имплементације 

Трајање 
пројекта у 
мјесецима 
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Успостављање савремених 
одјељења за управљање 
људским потенцијалима у 
органима управе у БиХ 
(УЉП) 

1.594.710,00   

Чека се изјашњење 
СМ БиХ на 
достављену 
Информацију 

18 

Информациони систем 
трезора Брчко дистрикта 
БиХ (ЈФ) 

648.000,00   

Управни одбор 
Фонда за РЈУ на 39. 
сједници УО ФРЈУ, 

одржаној 
31.03.2014., усвојио 
пројектни задатак и 

тендерску 
документацију. 

Пројекат се налази у 
поступку јавне 

набавке. 

24 

Изградња капацитета за 
борбу против корупције у 
структурама државне 
службе у БиХ (УЉП и ИК) 

500.000,00   
У поступку јавне 

набавке 
12 

Обука службеника за 
односе са јавношћу-фаза II 
(ИК) 

109.395,00   

Уложена жалба на 
Одлуку о додјели 
уговора и предмет 
достављен КРЖ на 

одлучивање 

8 

Укупно за пројекте у 
поступку набавке – Фаза 
И: 

2.852.105,00     

ПРОЈЕКТИ У ФАЗИ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ – ФАЗА I 
(НЕПОТРОШЕНА СРЕДСТВА ФОНДА ЗА РЈУ - ФАЗА I) 

Пројекти које је одобрио 
Управни одбор Фонда 

Уговорени буџет 
у КМ с ПДВ-ом 

Реализовани 
буџет у КМ  
с ПДВ-ом 

Реализовани 
поврат ПДВ-а 
(за извршене 
исплате) 

Датум потписа 
уговора 

Трајање 
пројекта у 
мјесецима 

Родно одговорно 
буџетирање (ЈФ) 181.483,87 - - 11.04.2014. 3 

Укупно за пројекте у фази 
имплементације – Фаза I 
(непотрошена средства 
Фонда за РЈУ) 

181.483,87     

      

ПРОЈЕКТИ У ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ/ПОСТУПКУ НАБАВКЕ – ФАЗА I 
(НЕПОТРОШЕНА СРЕДСТВА ФОНДА ЗА РЈУ – ФАЗА I) 

Пројекти које је одобрио 
Управни одбор Фонда 

Оквирни буџет у 
КМ с ПДВ-ом 

  
Планирани почетак 
имплементације 

Трајање 
пројекта у 
мјесецима 

Обука запослених који 
обављају послове државне 
управе за примјену 
информационих 
технологија и рад на 
рачунарима (УЉП) 

728.430,30   IV квартал 2014. 12 

Израда каталога јавних 
регистара у БиХ (е-управа) 

804.375,00   IV квартал 2014. 12 

Укупно за пројекте у 
поступку припреме 
пројектне документације/ 
поступку набавке – Фаза 
I (непорошена средтсва 
Фонда за РЈУ) 

1.532.805,30     
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Напомена: Непотрошени новац представља разлику између уговорене вриједности пројекта 
и стварно потрошеног новца за тај пројекат и користи се за финансирање нових пројеката, у 
складу са одлукама Управног одбора Фонда за реформу јавне управе. Такође, за нове 
договорене пројекте, користи се и новац по основу поврата пореза на додану вриједност. 

  

ПРОЈЕКТИ У ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ/ПОСТУПКУ НАБАВКЕ – ФАЗА II 

Пројекти које је одобрио 
Управни одбор Фонда 

Оквирни 
буџет у КМ  
с ПДВ-ом 

  
Планирани почетак 
имплементације 

Трајање 
пројекта у 
мјесецима 

Мапа пута за реформу 
регистрације пословних 
субјеката (е-Управа) 

 
307.476,00 

  IV квартал 2014. 6 

Јачање капацитета за 
стратешко планирање и 
развој политика дјеловања 
– фаза II (SPPD II)  

2.478.411,00   IV квартал 2014. 30 

Јавно приватно 
партнерство (ЈПП) 

2.033.372,25   IV квартал 2014. 18 

Успостављање и/или 
јачање капацитета 
институције/а за контролу 
прописа и успостављање 
система редукције 
административних 
препрека (УПУУ) 

1.849.307,85   IV квартал 2014. 24 

Специјалистички програм 
обука за IT менаџере  
(е-Управа) 

209.283,75   IV квартал 2014. 10 

Имплементација 
заједничких сервиса за 
еУслуге  
(е-Управа) 

1.872.000,00   IV квартал 2014. 12 

Развој електронских обука 
за потребе државне 
службе/управе у БиХ 
(УЉП) 

265.990,14   IV квартал 2014. 12 

Укупно за пројекте у 
поступку припреме 
пројектне 
документације/поступку 
набавке – Фаза II 

9.015.840,99     
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Укупно реализовани поврат ПДВ-а са завршених пројеката закључно са 30. јуном 2014. 
износи 1.015.188,50 КМ. Реализовани поврат ПДВ-а у овом извјештајном периоду на 
основу рјешења Управе за индиректно опорезивање БиХ износи 1.841,10 КМ.  

Иначе, потписивањем Анекса III Меморандума о разумијевању за успостављање Фонда 
за реформу јавне управе у 2012. Министарство вањских послова Норвешке обавезало се 
да ће у Фонд уложити укупно 24 милиона NOK (око 3 милиона EUR, према курсу на дан 
трансфера) на годишњој основи. То је по осам милиона NOK за 2011, 2012. и 2013. 
годину. Донатор Sida се обавезала да ће уложити три милиона EUR на годишњој основи, 
односно по један милион EUR за 2012, 2013. и 2014. Анексом IV Меморандума 
Министарство вањских послова Данске се обавезало уложити у Фонд укупно 28,25 
милиона DKK (приближно 3,76 милиона EUR према курсу на дан трансфера), почев од 
2014, а у складу са динамиком уплата коју одобри Министарство вањских послова Данске.  

Поред донатора Фонда, потписивањем Анекса III, Савјет министара БиХ, Влада ФБиХ, 
Влада РС и Влада БД БиХ такође су се, први пут од оснивања Фонда, обавезали да ће из 
својих буџета годишње издвајати новац за финансирање Фонда. 

Сарадња са донаторима Фонда за РЈУ 

Анекс IV Меморандума о разумијевању за успостављање Фонда за РЈУ, којим се 
Министарство вањских послова Данске придружило Фонду за реформу јавне управе, 
усаглашен је у току 2013. године и потписан почетком 2014. Овим Меморандумом 
договорено је да ће Министарство вањских послова Данске уложити у Фонд 28,25 
милиона DKK или приближно 3,76 милиона еура. Дански донатор је уплатио прву траншу.  

Остали донатори  

Форум за координацију донатора (DCF), у организацији Министарства финансија и 
трезора БиХ/Сектора за координацију међународне економске помоћи (SCIA), је 6. 
фебруара одржао први састанак у 2014. години којим је предсједавала Европска банка за 
обнову и развој (EBRD).   

На састанку је директор Канцеларије EBRD-а у БиХ представио нову Стратегију EBRD-а 
за БиХ, за раздобље 2014–2017. Представљени су циљеви и оријентација нове 
средњорочне стратегије, као и могућност сарадње на партнерским основама са осталим 
донаторским организацијама и институцијама БиХ.  

Након презентација, отворен је округли сто гдје су чланови DCF-а и представници 
домаћих институција размијенили информације о новим и планираним пројектима.  

Подаци о пројектима донатора доступни на web страници www.parco.gov.ba. 

6. ИЗВЈЕШТАВАЊЕ И МОНИТОРИНГ 

авјет министара БиХ усвојио је Годишњи извјештај о раду Канцеларије 
координатора за реформу јавне управе за 2013. годину у мају19. Годишњи извјештај 
о напретку (праћење провођења Ревидираног Акционог плана 1 Стратегије 
реформе јавне управе у БиХ) за 2013. Савјет министара БиХ разматрао је у мају20, 
након чега је овај извјештај, уз коментаре министра финансија и трезора БиХ и 

предсједавајућег Савјета враћен на дораду. Канцеларија координатора је у складу с 
коментарима кориговала извјештај и доставила га Министарству финансија и трезора БиХ 
на мишљење. Након што добије позитивно мишљење, Канцеларија ће кориговани 
извјештај упутити Савјету министара БиХ на разматрање и усвајање.  

                                                 
19 На 95. сједници, одржаној 20. маја 2014. године 
20 На 94. сједници СМ БиХ, одржаној 9. маја 2014. године 
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Донијет је Правилник о пријављивању направилности и/или корупције, поступању по 
пријавама неправилности и/или корупције и заштити запосленог који пријави 
неправилност и/или корупцију у Канцеларији координатора. Такође, именован је 
службеник за примање пријава неправилности и/или корупције и за мониторинг 
имплементације Акционог плана борбе против корупције у Канцеларији координатора. 

Акционим планом Канцеларија се обавезала да ће у трећем кварталу 2014. израдити и 
усвојити План интегритета, односно да ће извршити процјену свих активности које могу 
утицати на способност система да се одупре процедурама које би могле значити кршење 
интегритета унутар институције. Израда Плана интегритета обавеза је из Акционог плана 
за провођење Стратегије за борбу против корупције (2009-2014). 

Канцеларија је именовала радну групу за израду Плана интегритета која је израдила 
упитник за самопроцјену радних мјеста и процеса. Упитници су достављени свим 
запосленима. Рок за израду Плана интегрита је трећи квартал 2014.  

8. ПРЕПОРУКЕ 

анцеларија координатора у предстојећем ће се периоду фокусирати на побољшање 
резултата провођења реформе јавне управе, те осигурање њеног убрзања и 
наставка не само у сегменту развоја општих управних капацитета, него и капацитета 
у подручјима политика, у складу са Стратегијом реформе јавне управе. Након 

позитивне процјене о спремности структура које координирају процес реформе за нови 
начин програмирања помоћи Европске уније, Канцеларија координатора додатно ће се 
фокусирати на даљи развој механизма координације реформског процеса, те система 
мониторинга и евалуације. Слиједи неколико најважнијих препорука: 

 Осигурати у сарадњи са пројектом техничке помоћи јасне кораке у даљем развоју и 
провођењу реформе јавне управе у Босни и Херцеговини, те наставити консултације о 
даљем развоју општих управних капацитета у земљи, као и почетку реформе у 
секторима кроз развој новог планског документа – оперативног програма.   

 Поновно иницирати осигурање политичке подршке процесу реформе јавне управе 
неопходне за даљи развој професионалне, одговорне, транспарентне и ефикасне 
државне службе на свим нивоима.  

 Интезивирати активности на развоју и провођењу приоритетних пројеката за подршку 
имплементацији Стратегије РЈУ и Ревидираног акционог плана 1 које усвоји Управни 
одбор Фонда за РЈУ, у сарадњи са представницима координационих и проведбених 
структура у складу са одговорностима утврђеним кроз Заједничку платформу о 
принципима и начину имплементације Акционог плана 1 Стратегије РЈУ. 

 Осигурати наставак функционисања Фонда за реформу јавне управе након 2014. 
године, кроз нови анекс Меморандума о разумијевању, имајући у виду планирану 
финансијску подршку МВП Данске у наредне двије године, као и неопходност 
имплементације пројеката које је одобрио УО Фонда, а чије провођење још није 
почело. 

 Наставити активности на промоцији реформе јавне управе на свим нивоима и 
повећању видљивости реформе, као и сарадњу са организацијама цивилног друштва.  

 Наставити снажење структуре за провођење реформе јавне управе и прилагођавање 
захтјевима секторског приступа програмирању помоћи у оквиру IPA II, у сарадњи са 
Делегацијом Европске уније у БиХ.  

 Наставити сарадњу с GIZ-ом у вези имплементације друге фазе Програма јачања 
јавних институција, а путем закључења Споразума за имплементацију друге фазе 
Програма и кроз планирање укупних активности програма у наредном периоду, као и 
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завршетак планираних активности оперативне подршке Канцеларији у склопу текуће 
фазе. 

 Уз помоћ Програма јачања јавних институција који имплементира GIZ наставити са 
активностима унапређења система за мониторинг и евалуацију Ревидираног акционог 
плана 1, кроз оцјену напретка на бази индикатора учинка и резултата. 

 Уз подршку GIZ Програма јачања јавних институција наставити са активностима 
припреме приједлога за увођење модела за управљање квалитетом у институцијама и 
органима јавне управе у БиХ и континуираног развоја стручних капацитета и 
савјетодавне функције запослених у Канцеларији у домену примјене CAF модела 
управљања цјеловитим квалитетом. 


