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1 Сажетак 
• Јачање Канцеларијe координатора за реформу јавне управе настављено је у 2009. 

години усвајањем Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији Кабинета предсједавајућег Савјета министара БиХ, 
којим је отворено шест нових радних мјеста (стручних сарадника) у Канцеларији. Укупан 
број запослених на крају године је 35, од чега су 23 државна службеника. Од септембра, 
Канцеларија координатора дјелује без државног координатора, јер је дотадашни 
координатор госпођа Невенка Савић, 15. септембра преузела дужност директорице 
Дирекције за европске интеграције. 

• На основу захтјева Европског партнерства за даљње јачање организационих и 
материјалних капацитета Канцеларије, крајем 2007. покренута је активност промјене 
статуса од организационе јединице у саставу Кабинета предсједавајућег Савјета 
министара у стално радно тијело Савјета министара. Позитивна мишљења о овом 
приједлогу дали су Министарство правде, Министарство финансија и трезора, те Уред 
за законодавство БиХ, али тај приједлог још није уврштен на дневни ред сједнице 
Савјета министара БиХ. 

• Канцеларија координатора је у 2009. више пута упозоравао на потребу даљег јачања 
сарадње са институцијама на нивоу БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ, на потребу 
информирања и укључивања Канцеларије координатора у активности око измјене 
закона и подзаконских аката којима се непосредно утиче на испуњење појединих 
реформских мјера, те на кашњење у достављању извјештаја о напретку у проведби 
мјера из Акционог плана 1, као и достављање непотпуних информација. 

• С циљем превазилажења проблема наведених у претходном параграфу, Канцеларија 
координатора је свим релевантним институцијама на државном нивоу, као и 
ентитетским координаторима за реформу јавне управе и координатору Брчко дистрикта 
БиХ, доставила закључке које је Савјет министара БиХ усвојио на 103. сједници, уз 
Квартални извјештај о раду Канцеларије координатора за период 1. јули - 30. септембар 
2009. (Закључак Савјета министара БиХ број 276/09 од 5. новембра 2009. 
године).Канцеларија координатора очекује да ће институције испунити ове закључке и 
на тај начин допринијети проведби Стратегије реформе јавне управе. 

• Извјештајну годину обиљежила су нова именовања у надзорне тимове за 
имплементацију мјера из Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе. 
Замијењени су чланови који нису били активни, попуњена упражњена мјеста или су 
новим члановима ојачани надзорни тимови. Тиме су створени услови за њихов бољи 
рад, посебно у области Информационих технологија. Канцеларија координатора није 
добила подршку надлежних државних институција за исплату накнада члановима ових 
тимова. 

• Координаторима за реформу јавне управе Владе Федерације БИХ и Владе Републике 
Српске је и у 2009. години овај посао био додатни ангажман, што је негативно утицало 
на њихову ефикасност. 

• Посљедњег дана фебруара Одјељење за међународни развој Владе Уједињеног 
Краљевства/Национална школа за управу DfiD/NSG завршио је програм помоћи 
Канцеларији координатора, а 1. септембра је почела проведба новог пројекта - EUPAR – 
„Наставак подршке Канцеларији координатора за реформу јавне управе БиХ при 
имплементацији Стратегије реформе јавне управе и координацији донатора”. Овај 
пројекат трајаће до фебруара 2011.  

• Управни одбор Фонда за реформу јавне управе одобрио је укупно 14 пројеката, за 
финансирање из Фонда. Вриједност ових пројеката је 9.369.131,85 КМ (без ПДВ-а). У 
2009. почеле су и прве исплате из Фонда за РЈУ. Започела је и реализација четири 
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пројекта - два из области Институционална комуникација, један из Управног поступка, те 
један из области Управљање људским потенцијалима. Већина од преосталих 10 
одобрених пројеката је у фази процедуре јавне набавке, а за мањи дио је у току 
припрема тендерске документације. 

• Усвајањем и потписивањем Анекса Меморандума о разумијевању за успостављање 
Фонда за реформу јавне управе, у посљедњем кварталу 2009. Савјет министара БиХ, 
владе ентитета и Брчко дистрикта БиХ осигурале су продужетак трајања Фонда за 
реформу јавне управе до краја 2010, те омогућиле несметано и сигурно финансирање 
одобрених пројеката. 

• Успјешна сарадња са донаторима Фонда за реформу јавне управе настављена је и у 
2009, а Канцеларија је током године настојала привући нове донаторе, који желе 
подржати процес реформе јавне управе. Те ће активности бити настављене и у 2010. 

• Осим пројеката за које је одобрено финансирање из Фонда за реформу јавне управе, 
Канцеларија координатора је током 2009. припремио још неколико нових. Припремљен 
је пројектни приједлог „Скица развоја централних органа влада у БиХ - имплементација 
фазе II“, који је уврштен на листу пројеката за финансирање из IPA 2010. Припремљена 
је пројектна идеја „Боља регулатива/управљање у органима јавне управе у Босни и 
Херцеговини“, чији је циљ унапређење регулаторног амбијента у БиХ, кроз 
консолидацију, кодификацију и поједностављење постојећих правила рада управних 
органа у сусрету с новим економским, социјалним и околишним утицајима. Договорена 
је припрема пројектног приједлога „Информатизација система трезора у Брчко дистрикту 
БиХ“ и логичког оквира за пројекат „Едукација водитеља управних поступака и управних 
инспектора“. 

• На основу закључака Савјета министара БиХ (56. сједница), Канцеларија је у току 
године континуирано пратила реализирање активности пројекта „Јачање БиХ 
капацитета за стратешко планирање и развијање политика дјеловања - SPPD“, како би 
осигурао да пројект у цијелости кореспондира са циљевима Стратегије реформе јавне 
управе, те о томе редовно извјештавао Савјет министара БиХ. Пројекат ће бити 
настављен и у 2010. години. 

• У 2009. окончан је пилот пројекат „Унапређење процеса запошљавања и одабира 
кадрова у државној служби“, који су провели представници органа управе, у сарадњи с 
UNDP БиХ, Националном школом за управу Велике Британије и Канцеларијом 
координатора. Канцеларија је континуирано пратила и активности пројекта „Развој 
Информационог система за управљање људским ресурсима у јавној управи Босне и 
Херцеговине - BH HRMIS, који координира Агенција за државну службу БиХ, а 
финансира Делегација Европске уније у БиХ. На иницијативу Канцеларије координатора 
потписан је Меморандум о међусобној сарадњи секретаријата Савјета министара БиХ, 
ентитетских влада и Владе Брчко дистрикта БиХ. 

• Канцеларија координатора је од јуна укључена у рад Регионалног центра за реформу 
јавне управе (RCPAR), као национални координатор за Босну и Херцеговину.  

• Отварањем врата за представнике невладиних организација на Дан јавне службе UN-a, 
постављањем сандучета за приједлоге грађана о побољшању управе, радом са 
гимназијалцима у оквиру пројекта „Волонтирај и кредитирај“, одржаним предавањима на 
факултетима, те штампањем Европског кодекса доброг управног понашања и других 
публикација, Канцеларија је настојала повећати транспарентност, промовирајући 
истовремено европске принципе добре управе. 
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2 Увод 
Према годишњем програму рада Савјета министара БиХ за 2009. годину, Канцеларија 
координатора за реформу јавне управе (у даљем тексту: Канцеларија координатора) 
обавезала се Савјету министара БиХ достављати редовне извјештаје о прогресу на 
имплементирању Стратегије реформе јавне управе и донаторској активности, као и 
мониторингу и евалуацији квартално и годишње, у складу са Стратегијом реформе јавне 
управе. 

Овај извјештај приказује цјелокупну активност Канцеларије координатора од 1. јануара до 
31. децембра 2009. године у вези имплементације Стратегије реформе јавне управе и 
Акционог плана 1. Такођер, извјештај описује сарадњу Канцеларије са донаторима у БиХ, 
активности Фонда за реформу јавне управе, те даје увид у садашње стање попуњености 
капацитета Канцеларије координатора. 

3 Организација, финансије и набавке Канцеларије 
координатора 

Буџет 
Законом о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза БиХ за 2009. 
годину, Канцеларији координатора су одобрена буџетска средства у износу од 1.874.000 
КМ.  

У јулу 2009. године је припремљен и усаглашен с Министарством финансија и трезора БиХ 
приједлог буџета Канцеларије координатора за 2010. годину, у износу од 1.750.000,00 КМ. 
Међутим, предложени износ је сманјен тако да одобрени буджет за 2010. износи 
1.695.000,00 KM. 

Активности око промјене статуса Канцеларије координатора 
На основу захтјева Европског партнерства за даљње јачање организационих и 
материјалних капацитета Канцеларије координатора, крајем 2007. покренута је активност 
промјене статуса Канцеларије од организационе јединице у саставу Кабинета 
предсједавајућег Савјета министара у стално стручно тијело Савјета министара БиХ. 
Позитивна мишљења о овом приједлогу су током децембра 2007. године дали 
Министарство правде, Министарство финансија и трезора, те Уред за законодавство БиХ, 
међутим, тај приједлог још није уврштен на дневни ред сједнице Савјета министара БиХ. 

Процедуре запошљавања 
Током 2009. године, упражњена радна мјеста у Канцеларији координатора попуњавана су 
путем јавних огласа и једног огласа за интерни премјештај. Двије конкурсне процедуре су 
још у току. 

У марту је окончана и конкурсна процедура за пријем пет приправника, започета у децембру 
2008. Такођер, још један приправник је, након завршене конкурсне процедуре, почео радити 
у јулу 2009.  

Питање задржавања приправника је било један од разлога за допуну Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији Кабинета предсједавајућег Савјета министара 
БиХ. Наиме дотадашњим Правилником било је предвиђено шест позиција за приправнике у 
Оперативној јединици, а њихов основни задатак је да помажу стручним савјетницима за 
реформу јавне управе у њиховом раду. Такво рјешење се није показало као дугорочно, јер 
по истеку приправничког стажа не постоји начин за задржавање особља. Обим посла на 
развоју, координацији и праћењу више различитих пројеката, њихов временски 
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паралелизам, те ангажирање на другим редовним и повременим пословима намеће 
потребу постојања сталног сарадника унутар сваке реформске области. 

Сходно горе наведеном Канцеларија координатора је предложила измјене постојећег 
Правилника, те је Савјет министара БиХ на 84. сједници одржаној 16. априла 2009. године, 
донио Правилник о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији Кабинета предсједавајућег Савјета министара БиХ, којим је предвиђено 
шест нових радних мјеста у Канцеларији координатора (пет стручних сарадника за реформу 
јавне управе и један стручни сарадник за информационе технологије).  

У трећем кварталу 2009. упражњено је мјесто Координатора за реформу јавне управе. 
Наиме, досадашњи координатор госпођа Невенка Савић, 15. септембра је преузела 
дужност директорице Дирекције за европске интеграције. Нови координатор за реформу 
јавне управе још није именован.  

Стање запослених у Канцеларији координатора са 31. децембром 2009. године је сљедеће: 
• 23 државна службеника 
• 5 запосленика 
• 6 приправника 
• 1 уговор о дјелу. 

Пријем практиканата 

У 2009. години је у Канцеларији координатора, уз помоћ страних донатора, а кроз Програм 
за пријем практиканата (Junior professionals programme) ангажовано шест младих 
стручњака. Сврха овог програма је развој професионалних вјештина младих стручњака 
непосредно након стицања универзитетске дипломе и њихова припрема за будући рад у 
структурама државне управе. Прва два мјесеца 2009. године програм је финансирао 
SEPARB-a (Пројекат подршке реформи јавне управе у БиХ на нивоу државе и ентитета), од 
марта до септембра покровитељ је био DfID (Одјељење за међународни развој Уједињеног 
Краљевства), док је од септембра финансирање преузео пројекат нове техничке помоћи 
Канцеларији координатора (EUPAR). 

Односи с јавношћу 
Сарадња с босанскохерцеговачким медијима настављена је и у 2009. години. У 
комуникацији с медијима, као главни алат, кориштено је саопштење, посредством којег је бх 
јавност информирана о извјештајима Канцеларије координатора, односно о праћењу 
напретка проведбе мјера из Акционог плана 1. Менаџмент Канцеларије координатора и 
службеник за односе са јавношћу су у 2009. давали интервјуе и изјаве за штампане и 
електронске медије у БиХ. Медији су такођер информисани и о интерактивној мапи - 
апликацији коју је развио и на своју web страницу поставила Канцеларија координатора, те 
о њеном кварталном ажурирању. Web страница Канцеларије координатора свакодневно је 
ажурирана у протеклој години. 

Током марта и априла 2009. стручне савјетнице за реформу јавне управе из области 
Информационе технологије и Институционална комуникација одржале су предавања о 
реформи јавне управе у БиХ и то на Факултету за јавну управу Сарајево и Економском 
факултету Источно Сарајево. Студенти ових факултета су у мају били у узвратној посјети 
Канцеларији координатора, те су о реформи јавне управе, захтјевима Европске уније 
разговарали са гђом. Невенком Савић, тадашњом државном координаторицом. 

Од 25. маја 2009. Канцеларија координатора на e-mail адресе чланова УО Фонда за РЈУ, 
надзорних тимова, портпарола на сва четири управна нивоа, али и медија дистрибуира 
петнаестодневни неwслеттер са најзначанијим вијестима из области реформе јавне управе. 

Поводом обиљежавања Дана јавне службе Уједињених народа, 26. јуна, Канцеларија 
координатора је отворила врата за представнике невладиног сектора у БиХ. Ово је била 
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прилика да невладине организације добију информације о процесу реформе јавне управе. 
У циљу боље комуникације са грађанима, Канцеларија координатора је на улазу у своје 
сједиште поставила и сандуче за савјете и приједлоге грађана о побољшању јавне управе. 

Координатор реформску област ЈАвне финансије је 1. и 2. октобра 2009. у Углјевику одржао 
презентацију на „И Конференцији начелника одјелјенја за финансије Републике Српске“. 
Учесницима конференције је презентована Канцеларије координатора за реформу јавне 
управе, пројекат BMIS, те начин на који ће BMIS допринијети реформама у области јавних 
финансија. 

Испуњене су све активности из пројектног задатка „Развој логотипа и текстуалног натписа 
Канцеларије координатора за реформу јавне управе“, што значи да Канцеларија 
координатора сада има и властити лого. 

Припремљена је анализа тока информација у складу са Правилником о интерној 
комуникацији Канцеларије координатора која је показала да је потребно измијенити 
Правилник о интерној комуникацији Канцеларије, у циљу унапређења интерне 
комуникације. 

На позив удружења грађана Infohause, а у циљу информисања јавности о задаћама 
Канцеларије координатора, Канцеларија је учествовала у пројекту „Волонтирај - 
кредитирај“. Том су приликом три ученика Друге гимназије Добриња провели један радни 
дан у Канцеларији координатора. Била је ово још једна прилика за промоцију реформе 
јавне управе. 

Крајем 2009. године Канцеларија координатора је провела процедуру набавке услуга 
штампања двије публикације, летка и доштампавање Стратегије за РЈУ и Акционог плана 1. 
Ради се о Европском кодексу доброг управног понашања и Означавањима производа у ЕУ. 
Публикације су продукт добре сарадње са Центром за промоцију европских интеграција 
(CEPPEI).  

Набавке Канцеларије координатора 
У складу са одобреним буџетским средствима за капиталне издатке у износу од 30.000,00 
КМ, Канцеларија координатора је у складу са Планом набавки за 2009. извршила набавку 
рачунарске опреме и клима уређаја. 

Едукација и обука особља Канцеларије координатора за реформу јавне управе 
На основу индивидуалних планова развоја, направљен је Годишњи план усавршавања 
запослених у Канцеларији координатора, којим су идентификоване приоритетне теме за 
2009. У складу са Планом као и доступношћу обуке, запослени у Канцеларији су имали 
прилику да се стручно усавршавају током цијеле 2009.  

Као и претходних година, Агенција за државну службу БиХ је организирала низ обука за 
државне службенике, у складу са њиховим позицијама и радним мјестима. Издвојићемо: soft 
skills обуке, обуку за HRM специјалисте, студијску посјету Шпанији, обуку за новоупослене, 
менаџерске обуке, курсеве француског језика, те специјалистичке обуке из области 
финансија и информационих технологија.   

DfID/NSG (Одјељење за међународни развој Владе Уједињеног Краљевства/Национална 
школа за управу) је 28. фебруара завршио програм помоћи Канцеларији, у оквиру којег је и у 
прва два мјесеца 2009. године, организирао различита предавања и обуке за особље. 

У периоду до почетка имплементације пројекта нове техничке помоћи Канцеларији 
координатора, DfID је омогућио реализовање три обуке за запослене у Канцеларији 
координатора, у мају и јуну (Израда стратешких докумената и Мониторинг и евалуација), те 
у новембру (Управљање пројектним циклусом) које имају за циљ јачање интерних 
капацитета.  
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Током 2009., запослени у Канцеларији координатора учествовали су на различитим 
конференцијама и специјалистичким скуповима, што им је омогућило да обогате знања, и 
да остваре корисне контакте.  

Између осталог, искуства у управљању донаторским средствима (Фонд за реформу јавне 
управе), Канцеларија координатора је представила почетком априла у Тирани, на 
Конференцији о донаторској координацији на Западном Балкану и у Турској (Conference on 
donor coordination in Western Balkans and Turkey, 2-3 April, Tirana), коју су организовали 
Европска комисија и Влада Албаније. 

У 2009. Канцеларија је упоставила блиску сарадњу са Савезном академијом за јавну управу 
из Берлина. Академија је обезбиједила новац за одлазак 12 државних службеника 
Канцеларије координатора у Берлин, гдје су се имали прилику упознати са реформом јавне 
управе у Њемачкој, те усавршити знања о управљању пројектним циклусом. По повратку у 
Сарајево, предавачи Академије одржали су за запослене тродневни тренинг, о теми 
преговарања у Европској унији, а иста обука организована је и у децембру. У октобру је 
одржан семинар о управљању пројектним циклусом, на којем су поред особља Канцеларије 
учествовали и сарадници из других институција са сва четири управна нивоа.  

4 Координација 
Канцеларија координатора континуирано развија систем координирања свих нивоа власти у 
БиХ, донатора и осталих укључених у процес реформе, праћења имплементације као и 
евалуације. 

Надзорни тимови 
Надзорни тимови су континуирано одржавали састанке у 2009. години, али су њихову 
ефикасност дијелом умањили изостанци чланова и немогућност плаћања накнада за рад у 
надзорним и имплементационим тимовима.  

С циљем превазилажења проблема везаних за ефикасност и осигурање континуираног 
рада имплементационих структура за провођење реформских активности, средином 2009. 
Канцеларија координатора је припремила приједлог Одлуке о накнади за рад члановима и 
замјеницима чланова надзорних тимова за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије 
реформе јавне управе. Међутим, Министарство финансија и трезора БиХ је Канцеларији 18. 
августа 2009. доставило негативно мишљење на приједлог поменуте Одлуке тако да ово 
питање још увијек није ријешено. 

У току извјештајног периода дошло је до измјена састава надзорних тимова: 

Због чињенице да су неки чланови надзорних тимова са државног нивоа напустили своја 
радна мјеста Канцеларија координатора је, кроз „Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о 
именовању чланова и замјеника чланова надзорних тимова за имплементацију Акционог 
плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ“, предложила њихову замјену. Такођер, 
чланови Надзорног тима за област Унапређење квалитета и процедура израде и доношења 
прописа предложили су измјену састава овог Надзорног тима у смислу проширења са 
једним додатним чланом – представником Министарства правде БиХ, што је кроз приједлог 
наведене Одлуке и учињено. Савјет министара БиХ је на 97. сједници, одржаној 3. 
септембра 2009. донијело Одлуку о измјенама Одлуке о именовању чланова и замјеника 
чланова надзорних тимова за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне 
управе у БиХ.  

С обзиром да члан и замјеник члана Надзорног тима испред Владе Федерације БиХ за 
област Информационе технологије нису судјеловали у раду Надзорног тима, у јулу 2009. 
године Влада ФБиХ измјенила Одлуку о именовању чланова надзорних тимова за 
имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ, именујући у 
Надзорни тим за Информационе технологије нове особе. 
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Влада Републике Српске је у новембру 2009. измијенила састав Надзорног тима за област 
Управни поступак, те именовала новог члана Надзорног тима за област Информационе 
технологије. 

У протеклој години Канцеларија координатора није била благовремено информисана нити 
су њени представници учествовали у инцијиативама и активностима на измјени закона, 
подзаконских аката и других прописа који су релевантни за одређене реформске области из 
АП 1. Досадашња пракса достављања усвојених или коначних нацрта закона и других 
прописа, не оставља могућност праћења усклађености законских рјешења са реформским 
циљевима, мјерама и препорукама. 

Да би утицао на измјену ове праксе, Канцеларија координатора је, уз Квартални извјештај о 
раду Канцеларије координатора за период 1. јули - 30. септембар 2009. припремила 
Приједлог закључака које је на 103. сједници одржаној 5. новембра 2009. Савјет министара 
БиХ усвојио уз Квартални извјештај о раду Канцеларије координатора. По усвајању, 
Канцеларија координатора је дистрибуирала закључке ентитетским координаторима за 
реформу јавне управе и координатору Брчко дистрикта БиХ, као и свим релевантним 
институцијама на државном нивоу које су укључене у имплементацију Акционог плана 1 
Стратегије реформе јавне управе, те очекује да ће институције испунити ове закључке и на 
тај начин допринијети проведби Стратегије реформе јавне управе.  

Састанак Канцеларије координатора са ентитетским и Брчко дистрикт 
координаторима за реформу јавне управе 
Састанак координатора за реформу јавне управе ентитета и Брчко дистрикта БиХ одржан је 
3. новембра 2009. године у просторијама Канцеларије координатора. На састанку су, поред 
замјеника координатора за реформу јавне управе у БиХ, присуствовали координатори за 
реформу јавне управе Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске и Брчко 
дистрикта БиХ, као и представници тима за техничку помоћ Канцеларије координатора. 
Сврха састанка је била унапређење рада на координацији реформе јавне управе у Босни и 
Херцеговини, побољшање комуникације и размјене информација, те разматрање актуелних 
проблема у раду структура за имплементацију реформе јавне управе. 

Ради постизања што веће ефикасности у раду, Канцеларија координатора намјерава 
иницирати редовно мјесечно одржавање оваквих састанака. 
Активности на инетегрисању БиХ у ЕУ 
Канцеларија координатора је почетком 2009. са представницима Дирекције за европске 
интеграције БиХ (ДЕИ) договорила јачање сарадње кроз сталне контакте и размјену 
информација. Та сарадња је осигурана током године кроз редовно извјештавање ДЕИ о 
активностима из области реформе јавне управе обухваћеним документима ДЕИ, учешћем у 
радним групама за европске интеграције, те другим контактима.  

Током године Канцеларија координатора доставила је ДЕИ прилоге за: Извјештај за 
пленарни састанак RPM (Reform Process Monitoring) који је дијелом био посвећен и 
реформи јавне управе, односно напретку у провођењу Акционог плана 1 и Стратегије 
реформе јавне управе у БиХ, Фонду за Реформу јаве управе, те Меморандуму о узајамној 
сарадњи секретаријата влада на државном, ентитетску и нивоу Брчко дистрикта (фебруар); 
Прилог институција БиХ за редовни годишњи извјештај о напретку БиХ у процесу европских 
интеграција за 2009. годину – поглавље о јавној управи (јуни), као и допуну тог прилога 
(септембар); Први полугодишњи преглед реализирања активности из Акционог плана 
Европског партнерства (јуни). 

Координатор и замјеник координатора учествовали су у фебруару на Пленарном састанку 
тијела за праћење процеса реформи у БиХ (RPM). Током године одржан је низ састанака 
радних група/привремених пододбора за европске интеграције, као и два припремна, те 
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састанак Привременог одбора за европске интеграције (новембар), а након сједнице 
Привременог одбора, средином децембра одржан је још један састанак Комисије за 
европске интеграције. 

Сарадњу са ДЕИ успоставили су и представници тима Техничке помоћи Канцеларије 
координатора, који су почели са радом у септембру. Током припреме Почетног извјештаја 
представници Техничке помоћи одржали су низ састанака са званичницима ДЕИ о 
модалитетима будуће сарадње и координације у наставку процеса реформе јавне управе. 
Јачање механизама сарадње са ДЕИ и другим институцијама дио је пројекта нове Техничке 
помоћи Канцеларије koordinatora.   

Канцеларија координатора наставила је и сарадњу с Дирекцијом за економско планирање 
БиХ (ДЕП), кроз учешће у радионицама за припрему Стратегије развоја БиХ 2008.-2013. 
(мај и јуни). Представници Канцеларије координатора били су укључени у активности 
четири од укупно пет радних група – Одрживи развој, Макроекономска стабилност, 
Конкурентност и Запошљавање. У четвртом кварталу године одржан је састанак са 
представницима ДЕП и нове Техничке помоћи тој институцији (Одјељење за међународни 
развој Велике британије - DfiD), а представници Канцеларије судјеловали су у раду 
Конференције визионирања коју је у новембру организирао ДЕП. Средином децембра 
представници Канцеларије судјеловали су и на састанку који је организовао DfiD-ДЕП о 
даљем процесу друштвено-економског планирања. 

Програмирање IPA 
Уз ДЕИ и Делегацију европске уније у БиХ, Канцеларија координатора је током 2009. била 
активно укључена у процес програмирања националног програма IPA 2010. за Босну и 
Херцеговину, компонента I, у сегменту „Реформа јавне управе“, што је резултовало 
добијањем финансијских средстава из фонда IPA 2010 за имплементацију пројекта „Скица 
развоја централних органа влада у БиХ – имплементација фазе II“. Даља разрада пројекта 
предвиђена је за 2010. годину, а почетак имплементације је планиран за трећи квартал 
2011. 

Регионална сарадња 
Програмирање вишекорисничке IPA-e 2011-2013 (Радна група за реформу јавне управе) 

Како је 2009. године Европска комисија увела нови начин програмирања вишекорисничке 
IPA-e, укључујући дугорочно планирање за период 2011-2013., у намјери да у цијели процес 
од почетка укључи саме кориснике те да они буду укључени и у припрему пројеката, 
досадашњи приступ у коме је Европска комисија потпуно управљала процесом је 
измијењен. Државе корисници су укључени у цијели процес кроз рад у осам радних група по 
приоритетним областима. Представници Канцеларије координатора су укључени у Радну 
групу за реформу јавне управе. Кроз серију састанака и консултација планирано је да кроз 
успоставјене стратешке одреднице до краја 2010. године добије трогодишњи план – Multi-
annual Indicative Programming Document for 2011-2013 (Вишегодишњи индикативни плански 
документ за период 2011-2013). 

Заједница практичара у области менаџмента људских потенцијала у структурама државне 
службе на Западном Балкану 
Канцеларија координатора је у извјештајном периоду наставила да учествује у раду и даје 
активан допринос реализацији регионалне иницијативе „Заједница практичара у области 
менаџмента људских потенцијала у структурама државне службе на Западном Балкану“ 
(Заједница практичара) који се одвија под покровитељством UNDP Регионалног центра у 
Братислави и UNDP RCPAR (Регионалног центра за реформу јавне управе) из Атине. 
Представник Канцеларије координатора је учествовао на састанцима ресурсне групе који су 
одржани у фебруару у Сарајеву, радионицама које су у склопу истраживачког пројекта о 
теми  „Праћење радне ефикасности, оцјењивање и управљање учинком” организоване у 
октобру и четвртој годишњој конференцији Регионалне заједнице практичара за област 
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управљање људским ресурсима, која је одржана 17. и 18. новембра 2009. у Тирани, 
Албанија. Тема конференције је била „Управљање учинком у раду државних службеника 
(Managing performance in the Work of Civil Servants)“ гдје су поред осталог презентована и 
искуства структура државне службе из БиХ у овој области.  

Регионални центар за реформу јавне управе (RCPAR) 
Канцеларија координатора се у јуну ове године укључила у рад Регионалног центра за 
реформу јавне управе (RCPAR) као национални координатор за БиХ, будући да је владина 
институција која има мандат да координира реформу јавне управе у земљи. Као дио своје 
стратегије да учини што успјешнијим учешће у Регионалном центру за реформу јавне 
управе, регионалном програмирању и јачању међусобних односа унутар мреже, RCPAR је 
организовао радионицу, која је одржана од 9. до 13. новембра 2009. у Торину, Италија. 
Представник Канцеларије координатора је учествовао у раду радионице на којој су се 
чланови упознали са активностима RCPAR-а, те размјенили досадашња искуства. 

5 Провођење Стратегије РЈУ 
5.1 Провођење Акционог плана 1 
5.1.1 ОБЛАСТ – ИЗРАДА ПОЛИТИКА И КООРДИНАЦИОНИ КАПАЦИТЕТИ 
Активности на развоју пројекта „Скица развоја централних органа влада у Босни и 
Херцеговини“ 

Након што је Надзорни тим за област Развој капацитета за креирање политика и 
координацију усвојио Пројектни задатак „Скица развоја централних органа влада у БиХ - 
имплементација фазе I“, овај пројектни задатак усвојен је и на 7. сједници Управног одбора 
Фонда за РЈУ. Одмах по усвајању Пројектног задатка припремљена је тендерска 
документација која је разматрана и одобрена на састанку Управног одбора Фонда за РЈУ 
16. јуна 2009. године Након чега је покренута процедура јавне набавке консултантских 
услуга за пројект „Скица развоја централних органа влада у БиХ – имплементација фазе I“. 
Формирана је Комисија за јавне набавке, те је иницирано именовање Имплементационог 
тима, који ће бити надлежан за оперативно провођење пројектних активности. Комисија за 
јавне набавке услуга завршила је одабир успјешних кандидата у фази предквалификације, 
сачинила записник са препорукама за наставак процедуре, који је усвојио Управни одбор 
Фонда за РЈУ. Комисија је, потом, обавијестила кандидате о резултатима 
предквалификације, те затражила од успјешних кандидата да доставе понуде. Рок за 
доставу понуда био је 21. децембар 2009. године, исти дан је Комисија за јавне набавке 
отворила све пристигле захтјеве за учешће, размотрила их и дала свој приједлог за одабир 
најуспјешнијег понуђача. Записник са отварања понуда и приједлог Одлуке за додјелу 
уговора биће разматрани на наредном састанку Управног одбора Фонда за РЈУ.  

Активности на развоју пројекта „Унапређење правила и процедура за израду закона, других 
прописа и општих аката у БиХ” 

Пројектни задатак „Унапређење правила и процедура за израду закона, других прописа и 
општих аката у БиХ“ Надзорни тим за област Унапређење квалитета и процедура израде и 
доношења прописа усвојио је 3. фебруара 2009. године, а потом га је усвојио и Управни 
одбор Фонда за РЈУ на 9. сједници одржаној 29. априла 2009. Након тога, припремљену 
тендерску документацију за пројекат је усвојио Управни одбор Фонда за РЈУ,а. по усвајању 
тендерске документације покренута је процедура јавне набавке консултантских услуга за 
овај пројекат, формирана је Комисија за јавне набавке, те је иницирано именовање 
Имплементационог тима, који ће бити надлежан за оперативно провођење пројектних 
активности. Комисија за јавне набавке је на састанку 3. децембра 2009. извршила отварање 
и разматрање пристиглих захтјева за учешће у фази предквалификације, сачинила 
записник са препорукама за наставак процедуре, те исти доставила члановима Управног 
одбора Фонда за РЈУ, на одобрење.  
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Активности на праћењу UNDP пројекта „Јачање БиХ капацитета за стратешко планирање и 
развијање политика дјеловања - SPPD“ 

Имплементација пројекта „Јачање БиХ капацитета за стратешко планирање и развијање 
политика дјеловања - SPPD“ започела је у јануару 2009. формирањем експертног тима који 
има одговорност за имплементацију свих активности планираних овим пројектом. На 
састанку Управног одбора SPPD пројекта, 17. фебруара, експертни тим предложио је план 
активности за прво тромјесечје 2009., који је подржао Управни одбор SPPD пројекта, те је 
усвојен закључак којим SPPD експертни тим преузима одговорност да, прије сљедећег 
састанка Управног одбора, припреми Меморандуме о разумијевању за потписивање и да 
приједлог детаљних планова активности за свако министарство, што ће бити приложено уз 
Почетни извјештај о провођењу SPPD пројекта. 

Званично потписивање Меморандума о разумијевању између UNDP-a и босанско-
херцеговачких власти, представника министарстава са државног и ентитетских нивоа из 
сектора транспорта, енергетике, рада и запошљавања, уприличено је 19. маја 2009. у 
Сарајеву, чиме су и формално дефинисане обавезе страна у имплементацији SPPD 
пројекта. По потписивању Меморандума интензивиране су активности у асистирању 
ресорним министарствима при операционализацији постојећих стратешких планова и 
њиховим бољим повезивањем са планирањем буџета, те унапређењу процеса развоја 
политика дјеловања и јачањем капацитета министарстава за припрему законских прописа. 
Током 2009. имплементиране су планиране активности у ресорним министарствима на 
државном и ентитетским нивоима из сектора рада и запошљавања, транспорта и 
енергетике, док се у 2010. планирају пројектне активности проширити у још три сектора. 

На основу закључака са 56. сједнице Савјета министара БиХ, Канцеларија координатора је 
током 2009. континуирано пратила реализовање пројектних активности, како би осигурала 
да овај пројект у цијелости кореспондира са циљевима Стратегије реформе јавне управе у 
БиХ, те о томе редовно извјештавао Савјет министара БиХ. 

Активности на имплементирању LDB пројекта 

Канцеларија координатора је у сарадњи са члановима Надзорног тима за област 
Унапређење квалитета и процедура израде и доношења прописа током првог квартала 
2009. наставила активности на пуној имплементацији пројекта База правних прописа (LDB). 
Циљ ове иницијативе је да се широј јавности осигура бесплатан приступ интегрисаној Бази 
правних прописа за чије ће ажурирање бити надлежни уреди/секретаријати за 
законодавство Савјета министара БиХ, влада ентитета и Владе Брчко дистрикта БиХ.  

У том смислу је Канцеларија координатора потписала са UNDP-ом додатак на Меморандум 
о разумијевању који се односи на пуну имплементацију LDB пројекта, којим је Канцеларија 
координатора преузела право за трансфер права кориштења LDB софтвера на различите 
институције које су вољне да успоставе, користе и омогуће приступ БиХ законима са једног 
web портала. Такођер, Канцеларија координатора је припремио нацрт Меморандума о 
разумијевању, на основу којег би софтвер и лиценце за кориштење LDB базе Канцеларије 
координатора уступио уредима за законодавство на државном, ентитетским и Брчко 
дистрикт БиХ нивоу. С циљем лакше имплементације овог пројекта Канцеларија 
кординатора је организовала радионицу „Апликација софтвера за електронску базу 
прописа“ која је одржана 15. маја 2009, у просторијама UNDP-a у Сарајеву. На овој 
радионици је закључено да је технички могуће учинити компатибилним постојеће базе 
прописа које постоје на нивоу државе, ентитета и Брчко дистрикта БиХ, а да се потом нађе 
рјешење и за увезивање ових база и њихов приказ на једном web порталу. Нажалост, на 
састанку надзорног тима за област Унапређење квалитета и процедура израде и доношења 
прописа, 23. јуна 2009. у Бањој Луци, чланови Надзорног тима су саопштили да због 
закључака влада са сва четири управна нивоа о максималној штедњи, нису у могућности 
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осигурати никаква новчана улагања у вези LDB-пројекта све до почетка 2010. и усвајања 
новог буџета, али да ће наставити активности на припреми и обради закона, прописа и 
других аката у електронској форми. 

Активности на развоју пројекта „Транспоновање ЕУ законодавства у правни систем БиХ“ 

Током овог извјештајног периода урађен је пројектни приједлог „Транспоновање ЕУ 
законодавства у правни систем БиХ”, који је усвојио надлежни Надзорни тим 1. септембра 
2009. Основни циљ овог пројектног приједлога је помоћи развој кадрова запослених у 
институцијама на државном, ентитетским и нивоу Брчко дистрикта БиХ, задуженим за 
транспозицију EU легислативе у домаћи правни систем. У припреми овог пројектног 
приједлога били су укључени чланови Надзорног тима за област Унапређења квалитета и 
процедура израде и доношења прописа, као и представници Дирекције за европске 
интеграције БиХ. На 12. сједници Управног одбора Фонда за РЈУ усвојен је пројектни 
приједлог „Транспоновање ЕУ законодавства у правни систем БиХ“. Након тога 
припремљен је и пројектни задатак, који је усвојио надлежни Надзорни тим на састанку 
одржаном 10. новембра 2009. године, као и Управни одбор Фонда за РЈУ 15. децембра 
2009.  

Меморандум о међусобној сарадњи секретаријата влада/Савјета министара БиХ 

Са циљем испуњења захтјева који се на путу интеграције Босне и Херцеговине у Европску 
унију постављају пред органе јавне управе, Канцеларија координатора иницирала је 
усаглашавање Меморандума о међусобној сарадњи између секретаријата Савјета 
министара БиХ, ентитетских влада и Владе Брчко дистрикта БиХ, који има за циљ да 
унаприједи координацију између различитих нивоа извршне власти.  

Након проведених консултација и усаглашавања, 13. фебруара 2009. Канцеларија 
координатора организовао је потписивање Меморандума о међусобној сарадњи 
секретаријата Савјета министара БиХ, ентитетских влада и Владе Брчко дистрикта БиХ. 
Даље обавезе имплементације Меморандума леже на секретаријатима – потписницима 
Меморандума. 

Активности на покретању нових пројеката 

Током овог извјештајног периода припремљени су: Пројектна идеја, Логички оквир и 
Пројектни приједлог за пројект „Скица развоја централних органа влада у БиХ – 
имплементација фазе II“ којег је у складу са Смјерницама годишњег програмирања за 2010. 
годину, Канцеларија координатора кандидовао за финансирање из средстава IPA 2010. 
Надлежни комитет за одобравање пројеката уврстио је овај пројекат на листу пројеката за 
финансирање из средстава IPA 2010. 

Такођер, припремљена је и пројектна идеја „Боља регулатива/управљање у органима јавне 
управе у Босни и Херцеговини“ која има за циљ унапређење регулаторног амбијента у 
Босни и Херцеговини кроз консолидовање, кодификацију и поједностављење постојећих 
правила рада управних органа у њиховом сусретању са новим економским, социјалним и 
околишним утицајима. 

Остало  

Током овог извјештајног периода остварена је додатна стручно-савјетодавна сарадња у 
реформској области Израда политика и развој координационих капацитета са гђом Michal 
Ben-Gerom, експертом SIGMA-e. Такођер, остварена је сарадња са консултантском кућом 
АТОС и Британском амбасадом у Сарајеву на припреми пројекта „Подршка укључивању 
цивилног друштва у реформу јавне управе“. 

Састанци Надзорног тима 

С циљем усмјеравања и праћења провођења мјера из Акционог плана 1 Стратегије 
реформе јавне управе у БиХ, а које се односе на област Израда политика и координациони 
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капацитети, у 2009. години одржано је девет састанака надзорних тимова који су надлежни 
за ову област. 

5.1.2 ОБЛАСТ – ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ 
Пројект из области јавних финансија „Информациони систем управљања буџетом“ BMIS 

Реформска област Јавне финансије је у 2009. години наставила са радом на пројекту 
„Информациони систем управљања буџетом”. Управни одбор Фонда за РЈУ усвојио је 
измијењени пројектни задатак на инсистирање представника DfiD-а. 

12. марта 2009. Канцеларија координатора је припремила тендерску документацију коју је 
усвојио Управни одбор Фонда за РЈУ у процедури писаног усаглашавања. Након тога, 
Канцеларија координатора је покренула отворени поступак јавне набавке услуге. Тендер за 
пројект BMIS је објављен 1. јуна 2009. у Службеном гласнику БиХ, број 42/09, а јавно 
отварање понуда је одржано 13. јула 2009. године у просторијама Канцеларије 
координатора. На тендер се пријавило 9 група понуђача. Комисија за јавне набавке је 
закључила да ниједна од примљених понуда није прихватљива и дала је приједлог 
Управном одбору за поништење поступка,а овај приједлог је усвојен на сједници Управног 
одбора 15. децембра 2009. Експерт за јавне набавке је цијело вријеме био укључен у 
припрему тендерске документације и рад Комисије и водио је рачуна да се читава 
процедура јавне набавке одвија у складу са Законом о јавним набавкама БиХ. Експерт за 
ИТ је такођер био укључен у све фазе припреме пројекта и рада Комисије. 

Стратегија интерне контроле јавних финансија 

Представници Канцеларије координатора из реформске области Јавне финансије су 
учествовали на састанку радне групе за израду Стратегије за успостављање система за 
интерну финансијску контролу (PIFC Strategy). Ову радну групу чине представници: SIGMA-
е, Европске комисије, министарстава финансија са државног и ентитетског нивоа, ревизије 
са сва три нивоа, те координатор за реформску област Јавне финансије Канцеларије 
координатора. Поменута радна група је израдила коначан нацрт Стратегије.  

Рад на изради Стратегије развоја БиХ 2008. – 2013. 

Координатор за реформску област Јавне финансије Канцеларије координатора је, као члан 
радне групе за израду Стратегије развоја БиХ 2008–2013, у организацији Дирекције за 
економско планирање БиХ, Аустријске развојене агенције и Швицарске агенције за развој и 
сарадњу, учествовао у раду радне групе за макроекономску стабилност, подгрупе јавних 
финансија, дајући допринос у оним дијеловима стратегије које се односе на реформу јавне 
управе и јачање институције Канцеларије координатора. 

Рад на изради Економско-фискалног програма за 2010. годину 

Координатор за реформску област Јавне финансије је учествовао у изради Економско-
фискалног програма (ЕФП) за 2010. годину дајући свој допринос у дијелу који се односи на 
реформу јавне управе. ЕФП израђују земље које још немају статус кандидата за чланство у 
ЕУ. ЕФП се сматра припремом за израду Предприступног економског програма (ПЕП) којег 
израђују земље кандидати за чланство у ЕУ.  

Учешће у раду секторских пододбора по Споразуму о стабилизацији и придруживању 

Координатор за реформску област Јавне финансије је као члан пододбора за трговину, 
индустрију, царине и порезе учествовао на састанку овог пододбора 26. и 27. марта 2009. 
године у Сарајеву.  

Такођер, координатор за реформску област Јавне финансије је као члан пододбора о 
економским и финансијским питањима и статистици учествовао на састанку овог пододбора 
08. и 09. јуна у Сарајеву.  
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Сарадња са другим домаћим и међународним организацијама 

Координатор за јавне финансије је имао интензивну сарадњу са британском 
Амбасадом/DfID-ом и шведском Амбасадом/SIDA-ом и Делегацијом Европске уније у БиХ 
која је резултовала добијањем финансијске помоћи за Канцеларију координатора и 
ангажовањем ИТ консултанта.  

Одржавани су контакти са Дирекцијом за економско планирање, као и састанци и са PKF-ом 
који имплементира пројект SPEM 3. Разговарано је о помоћи британског ИТ експерта при 
имплеметацији BMIS-a. 

У марту је Одржан и састанак са представницима SIGMA-e који су задужени за израду 
Годишњег извјештаја о стању јавних финансија у БиХ.  

Састанци Надзорног тима 

НА састанцима Надзорног тима за област Јавне финансије разговарано је о саставу и 
начину рада Имплементационог тима за пројекат „Информациони систем управљања 
буџетом.“ Договорено је да сваки ниво треба да одреди по два члана која ће чинити 
Имплементациони тим. Састав Имплементационог тима ће чинити по један члан са сваког 
нивоа са одговарајућим знањем и искуством у процесу припреме буџета, те по један члан 
са сваког нивоа са одговарајућим знањем и искуством из области информационих 
технологија, тј. стручњак за буџет и стручњак за ИТ. За свој рад чланови имплементационог 
тима ће бити непосредно одговорни Надзорном тиму за реформску област Јавне финансије 
и органу управе из којег долазе. 

На састанцима се расправљало и о пројекту „Информатизација система трезора у Брчко 
дистрикту БиХ“ као дијелу Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ. 
Договорено је да Канцеларија координатора у сарадњи са члановима Надзорног тима за 
област Јавне финансије који долазе из Брчко дистрикта БиХ започне израду Пројектног 
приједлога „Информатизација система трезора у Брчко дистрикту БиХ“. 

5.1.3 ОБЛАСТ – УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ ПОТЕНЦИЈАЛИМА 
Пројект „Обука државних службеника за примјену информационих технологија и рад на 
рачунарима“ 

Усљед приговора који је Канцеларији координатора за РЈУ доставлило информатичко 
друштво MMCC из Сарајева, а у којој се наводи да програм обуке ECDL не представља 
општеприхваћени стандард информатичке обуке државних службеника у БиХ, дошло је до 
одгађања усвајања тендерске документације. Канцеларија координатора је у наставку 
обавила додатне консултације са Агенцијом за јавне набавке БиХ и експертом за јавне 
набавке који је ангажован испред Канцеларије координатора, након чега су припремљене 
измјене тендерске документације и пројектног задатка, које су достављене координаторима 
за реформу јавне управе ентитета и Брчко дистрикта БиХ и члановима Надзорног тима за 
реформску област Управљање људским потенцијалима. На састанку чланова Надзорног 
тима за област Управљање људским потенцијалима, који је одржан 14. априла 2009. у 
Бањој Луци, разматране су измјене назива и садржаја пројектног задатка, као и измијењена 
тендерска документација. Такођер је утврђен приједлог да назив пројекта буде промијењен 
у „Обука државних службеника за примјену информационих технологија и рад на 
рачунарима“. Након што је Влада РС одобрила измјене пројекта, измјене назива пројекта и 
тендерске документације су одобрене на десетој сједници Управног одбора Фонда за РЈУ, 
која је одржана 16. јуна 2009. у Сарајеву. У наставку је проведена процедура јавне набавке 
услуга за имплементацију пројекта „Обука државних службеника за примјену 
информационих технологија и рад на рачунарима, јавно отварање понуда је извршено 26. 
августа, извјештај Комисије за јавне набавке са приједлогом одлуке за додјелу уговора је 
разматран и усвојен на 12. сједници Управног одбора Фонда за РЈУ.. Након достављања 
обавјештења понуђачима о исходу тендера, процедура склапања уговора је обустављена 
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с обзиром на то да су двије групе понуђача уложиле приговоре. Канцеларија координатора 
је у првостепеном поступку размотрила и одбацила предметне приговоре, након чега су 
понуђачи уложили жалбе Канцеларији за разматрање жалби. Крајем извјештајног периода 
Канцеларија за разматрање жалби је у законском року донио рјешење, којим су поништене 
одлуке о исходу тендера и наложене измјене тендерске документације, чиме је поступак 
јавне набавке враћен у почетну фазу. 
Пројекат „Развој система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ“ 

Почетком извјештајног периода, Управни одбор Фонда за РЈУ је на сједници одржаној 2. 
фебруара 2009. усвојио пројектни задатак, након чега је услиједила припрема тендерске 
документације за јавну набавку консултантских услуга за имплементацију пројекта „Развој 
система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ“. Управни одбор 
Фонда за РЈУ је одобрио тендерску документацију на сједници одржаној 29. априла у 
Брчком. Даљње активности из овог извјештајног периода су укључивале организовање 
поступка јавне набавке за одобрени пројекат. 

По истеку рока за пријем захтјева за учешће у ограниченом поступку набавке, Комисија за 
јавну набавку услуга провела је поступак утврђивања листе квалификованих кандидата. 
Управни одбор Фонда за РЈУ одобрио је извјештај Комисије за јавну набавку о исходу фазе 
претквалификације, на основу чега је 21. августа започела друга фаза јавне набавке која је 
окончана 6. октобра, јавним отварањем понуда. Комисија за јавну набавку је припремила 
извјештај о евалуацији понуда и приједлог одлуке о додјели уговора који је усвојен на 13. 
сједници Управног одбора Фонда за РЈУ.. Након истека жалбеног периода и прибављања 
мишљења Правобранилаштва БиХ на уговор, исти је потписан 4. јануара 2010. године. 

Пројект „Успостављање савремених одјела за управљање људским потенцијалима у 
органима управе у БиХ“ 

У марту 2009. године започео је циклус консултација са релевантним представницима 
корисника будућег пројекта, како би се утврдиле могућности за реализацију пројекта на 
различитим нивоима власти у форми заједничког пројекта. Иницијалне консултације 
обављене су са представницима Агенције за државну управу РС у марту. У извјештајном 
периоду одржано је и више састанака са представницима UNDP БИХ, у циљу добијања 
повратних информација о могућности да UNDP БиХ имплементира пројекат и осигура 
финансирање кроз директне аранжмане са међународним донаторима. Након достављања 
информација од UNDP БиХ у вези са осигурањем донаторских средстава, планиран је даљи 
развој пројектне документације на нивоу Канцеларије координатора и упућивање у 
процедуру према Фонду за РЈУ. Пројекат је усмјерен на имплементацију поглавља ЉП 2.3  
Акционог плана 1 који се бави улогом периферних капацитета. Специфични циљ пројекта је 
успостављање намјенске функције и изградња специјализираних капацитета за управљање 
људским потенцијалима (УЉП) у институцијама државне службе и органима управе на 
нивоу БиХ, Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ, како би се створила 
здрава основа за провођење законодавства и савремених оперативних поступака и пракси 
менаџмента људских потенцијала.  

Пројектни приједлог је разматран на сједници Надзорног тима за област Управљање 
људским потенцијалима 2. јуна 2009. године у Брчком. Након што су прикупљени коментари 
чланова Надзорног тима на пројектни материјал, припремљена је ревидирана верзија 
документа. По добијању сагласности чланова Надзорног тима за област Управљање 
људским потенцијалима, пројекат је разматран и одобрен на 12. сједници Управног одбора 
Фонда за РЈУ. Канцеларија координатора је припремила нацрт пројектног задатака, који је 
презентован на сједници Надзорног тима у децембру, а крајем извјештајног периода 
окончава се процедура прибављања писаних сагласности чланова Надзорног тима на 
коначни садржај документа. 
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Пројекат „Обука државних службеника о проблему насиља у породици“ – Провођење 
Стратешког плана за превенцију насиља у породици за Федерацију БиХ 2009.-2010. 
Гендер центар Федерације БиХ је у сарадњи са члановима Надзорног тима за област 
Управљање људским потенцијалима из Министарства правде и Агенције за државну службу 
Федерације БиХ, доставио у првом кварталу Канцеларији координатора приједлог пројекта 
„Обука државних службеника о проблему насиља у породици“ с циљем његовог 
кандидовања за финансијска средства из Фонда за РЈУ. Пројекат је инициран с циљем 
едукације и изградње капацитета државних службеника са нивоа Федерације БиХ 
(федерална и кантонална министарства) кроз провођење обуке у специфичној области 
(државни службеници који у свом дјелокругу рада у областима правосуђа, образовања, 
здравства, сигурности и социјалне политике имају и питања насиља у породици). 
Реализација пројекта (обука) је у непосредној вези са имплементацијом активности 
документа „Стратешког плана за превенцију насиља у породици за Федерацију БИХ 2009-
2010“, а имплицитно и са провођењем активности специфичне стручне обуке Акционог 
плана 1 гдје се наглашава улога агенција за државну службу/управу по нивоима власти у 
управљању и координацији посебних захтјева за стручном обуком од стране појединачних 
институција. Пројектни приједлог је презентован на сједници Надзорног тима за област 
управљање људским потенцијалима 2. јуна у Брчком гдје је договорено проширење обима 
пројекта и на административне нивое институција БиХ и Републике Српске. Управни одбор 
Фонда за РЈУ је на сједници одржаној 2. октобра разматрао предметни приједлог пројекта, 
међутим нису га подржали представници донатора с обзиром на то да није препознат као 
приоритетна активност за реформску област, те је истакнуто постојање посебне донаторске 
иницијативе за финансирање гендер акционог плана (програм FIGAP). 

Пројекат „Развој Информационог система за управљање људским ресурсима у јавној 
управи Босне и Херцеговине- BH HRMIS“ 

У склопу наставка активности на праћењу имплементације пројекта „Развоја 
информационог система за управљање људским потенцијалима у јавној управи Босне и 
Херцеговине” – BH HRMIS, који координира Агенција за државну службу БиХ и финансира 
Делегација Европске уније у БиХ, представници Канцеларије координатора су учествовали 
на састанку Управног одбора пројекта 11. јуна 2009. у Сарајеву. На састанку је презентован 
и усвојен други привремени извјештај о напретку (interim progress report), који обухвата 
временски период 16. септембар 2008. - 30. април 2009. године, као и план активности за 
наредни период, те је предложено да се сљедећи састанак одржи у јануару 2010. године. 
Представници Канцеларије координатора су учествовали у програму обуке који је за 
кориснике система - оператере са нивоа институција БиХ организован у периоду мај-јуни. 
Кроз периодичне извјештаје о напретку имплементације АП1 и прикупљање података са 
нивоа институција БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ, осигурано је праћење оперативних 
активности пројекта у извјештајном периоду. 

Пројект „Унапређење процеса регрутирања и одабира кадрова у државној служби“ 

У току извјештајног периода имплементатори пројекта UNDP БиХ и Национална школа за 
управу Велике Британије су у сарадњи са представницима Канцеларије координатора 
организовали радионице/обуке под називом „Вођење интервјуа и употреба оквира 
способности у процесу селекције кандидата“. Наведене радионице су одржане у Бањој Луци 
16. и 17. фебруара и у Сарајеву 19. и 20. фебруара 2009. године, а водили су их предавачи 
из Националне школе за управу Велике Британије. Учесници радионица су били државни 
службеници са сва четири нивоа, из институција које су укључене у пројекат. Коначни 
извјештај о имплементацији пилот пројекта „Унапрјеђење процеса запошљавања и одабира 
кадрова у државној служби“, који су током осмомјесечног периода имплементирали 
представници органа управе са нивоа институција БиХ, Федерације БиХ, Републике Српске 
и Брчко дистрикта БиХ у сарадњи са UNDP БиХ, Националном школом за управу Велике 
Британије и Канцеларијом координатора, презентован је Надзорном тиму за област 
Управљање људским потенцијалима на састанку 14. априла у Бањој Луци. Чланови 
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Надзорног тима за област УЉП су усвојили предметни извјештај, заједно са препорукама и 
материјалима развијеним у склопу пројекта, а који између осталог укључују смјернице и 
упутства за анализу посла/аналитичка процјена радних мјеста, смјернице за вођење 
интервјуа, те нацрте оквира способности за руководеће и неруководеће државне 
службенике. 

Пројекат „Информациони систем за управљање електронским учењем e-LMIS“ 

Пројектну идеју „Информациони систем за управљање електронским учењем е-ЛМИС“ је 
презентовала АДС БиХ на сједници Надзорног тима за реформску област Управљање 
људским потенцијалима 23. октобра у Сарајеву. Циљ пројекта је стварање предуслова за 
примјену овог концепта обуке кроз пилотирање, гдје би се кроз пројектне активности 
створила основа за увођење система електронског учења у државној служби - набавка 
софтвера и одговарајућег броја лиценци за одговарајуће курсеве. Пројектну идеју је 
подржао Надзорни тим, међутим његово финансирање из средства Фонда за РЈУ са стране 
донатора није препозанто као приоритет. У наставку ће бити размотрене могућности 
осигурања финансијских средстава из других извора, посредством програма билатералне 
донаторске помоћи или програма IPA. 

Састанци Надзорног тима 

У извјештајном периоду одржана су четири редовна састанка Надзорног тима за реформску 
област Управљање људским потенцијалима, те одржавана стална комуникација са 
члановима и замјеницима чланова Надзорног тима кроз више појединачних састанака и 
непосредних контаката.  
Остало 

Представник Канцеларије координатора је учествовао у раду радионице за припрему 
Стратегије развоја БиХ и Стратегије социјалне укључености БиХ 2008-2013. године коју је 
организовала Дирекција за економско планирање. У оквиру стратешког циља 
„Запошљавање” организована су два састанка радне групе - 28. маја у Јајцу и 23. јуна у 
Сарајеву, на којима су разматрани приоритети, мјере и активности у оквиру предметног 
подручја, а који треба да послуже као основ за структуирање наведених стратешких 
докумената. 

5.1.4 ОБЛАСТ – УПРАВНИ ПОСТУПАК 
Пројекат „Израда програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ“ 

У овом извјештајном периоду у сврху реализације пројекта „Израда програма за 
побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ“ проведена су два поступка јавне 
набавке консултантских услуга. Први поступак је окончан Одлуком о поништењу поступка из 
разлога што је само један од шест кандидата који су преузели тендерску документацију 
доставио Захтјев за учешће. Комисија за провођење поступка набавке је утврдила да 
достављени Захтјев за учешће не испуњава услове из тендерске документације у погледу 
година радног искуства експерата стеченог у јавној управи. Одлука о поништењу поступка 
јавне набавке је усвојена на 7. сједници Управног одбора Фонда за РЈУ у фебруару 2009. 
године. На састанку чланова Надзорног тима у априлу 2009. усаглашено је да се поступак 
јавне набавке за пројекат понови под истим условима. У поновљеном поступку, Комисија за 
јавну набавку је 28. септембра одржала састанак на којем је извршено јавно отварање 
понуда за предметни пројекат. На 13. сједници Управног одбора Фонда за РЈУ усвојен је 
Извјештај о евалуацији јавне набавке услуга за имплементацију Пројекта са приједлогом 
мјера, те приједлог Одлуке о додјели уговора за набавку услуга за имплементацију 
Пројекта. Уговор о консултантским услугама за имплементацију пројекта са консултантском 
кућом ЗАММ медиа д.о.о. Сарајево, као изабраним најповољнијим понуђачем, је потписан 
21. децембра 2009. године. Почетни извјештај пројекта се очекује до 21. јануара 2010. 
године. 
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Именовани су сви чланови Имплементационог тима за наведени пројекат.  

Састанци Надзорног тима 

У овом извјештајном периоду одржана су два састанка Надзорног тима за реформску 
област Управни поступак. Између осталог, чланови Надзорног тима су дали сагласност да 
се крене са израдом логичког оквира за пројект „Едукација водитеља управних поступака и 
управних инспектората. 

Радионице са експертима SIGMA-e 

Канцеларија координатора заједно са експертима OECD/SIGMA-e (Support for Improvement 
in Governance and Management in Central and Eastern European Countries) одржао је 
радионицу 8. и 9. јуна 2009. године са представницима законодавне власти (Уставноправна 
комисија Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, Уставноправна комисија 
Дома народа Парламентарне скупштине БиХ и Заједничка комисија за европске интеграције 
Парламентарне скупштине БиХ), те радионицу за чланове и замјенике чланова Надзорног 
тима из области Управног поступка, ентитетске координаторе за реформу јавне управе и 
Координатора Брчко дистрикта БиХ. Циљ је био да се представници извршне и законодавне 
власти упознају са најбољим европским праксама у области управног одлучивања те да 
буду укључени у реформске процесе из ове области, који су неопходни за приближавање 
Босне и Херцеговине Европској унији. На овим радионицама експерти SIGME су 
презентовали учесницима радионица јединствени систем општих управних процедура у 
федералној држави – искуства Федералне Републике Њемачке, правне принципе управних 
процедура у Европском административном простору и реформу постојећег управног 
законодавства – потребе грађана и очекивања у БиХ. Сви учесници радионица су имали 
могућност за дискусију и постављање питања експертима по завршетку презентација.  

5.1.5 ОБЛАСТ – ИНСТИТУЦИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА 
Пројекат „Успостављање мреже инфо полица“ 

Након потписивања уговора са понуђачем „Deloitte d.o.o.“ у првом кварталу 2009. године 
завршене су четири од укупно пет фаза пројекта. У склопу прве фазе (ревизија интерне 
комуникације) извршено је истраживање информисаности интерних јавности о 
активностима влада у БиХ, као и анализа знања и вјештина запослених у одјељењима за 
односе с јавношћу, које се односе на интерну комуникацију и комуникацију с грађанима. У 
склопу друге фазе (едукација) одржано је 7 циклуса радионица за запослене у одјељењима 
за односе с јавношћу о тактикама и алатима интерне комуникације, на сва четири 
административна нивоа. Трећа фаза пројекта (инфо полице) обухватила је одређивање 
локације инфо полица и начина размјене информативних материјала влада обухваћених 
реформом јавне управе, набавку 12 инфо полица и постављање истих. Припрема билтена 
или четврта фаза пројекта обухватила је сљедеће: формирање 4 мини редакције, 
дефинисање структуре/садржаја билтена и извора података, рад с редакцијама на 
припреми текстова и фотографија билтена, дизајнирање билтена и прелом, штампање и 
дефинисање дистрибуције билтена. Преостала је још имплементација завршне фазе 
(евалуација), укључујући и дистрибуцију билтена између четири нивоа, која ће бити 
завршена до краја јануара 2010. године. Окончањем ове фазе биће окончан и пројекат 
„Успостављање мреже инфо полица„. У извјештајном периоду одобрени су почетни и два 
периодична извјештаја о имплементацији пројекта. У фази израде је и трећи периодични 
извјештај. 

Извршилац уговора је доставио и трећи периодични извјештај, Канцеларија координатора је 
извршила његову верификацију, тако да почетком јануара овај извјештај иде у процедуру 
одобравања. Закључно са 4. децембром, што је формални завршетак пројекта (9 мјесеци), 
све планиране пројектне активности су завршене (што је наведено у 3. периодичном 
извјештају). Достављење Финалног извјештаја је пролонгирано за мјесец дана, што је 
узроковано фазним помјерањем динамике извјештавања које је посљедица кашњења у 
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подношењу Почетног извјештаја. Даљња динамика извјештавања у оквиру пројекта је 
базирана на Почетном извјештају као полазној основи и пролонгирана је за мјесец дана, док 
су активности предвиђене пројектним задатком имплементиране у уговором предвиђеном 
року. 

Пројекат „Обука службеника за односе с јавношћу“ 

Поступак набавке консултантских услуга је завршен и изабрани кандидат је Prime 
Communications. Иницијални састанак на коме је усаглашен нацрт Уговора одржан је 24. 
децембра 2009. Потписивање уговора са изабраним понуђачем се очекује почетком јануара 
2010. чиме ће се кренути у пуну имплементацију пројекта. Свха овог пројекта је побољшање 
учинковитости корисника пројекта у области односа с јавношћу, упознавање службеника за 
односе с јавношћу са искуствима институционалног комуницирања, теоријом и праксом 
односа с јавношћу кроз директан приступ искуствима европске праксе у тој области, 
стандардизација праксе односа с јавношћу, нарочито за новозапослене службенике, јачање 
сарадње корисника пројекта и размјена њихових искустава и јачање и изградња 
професионалних односа с (не)владиним службеницима за односе са јавношћу.  

Пројекат „Стратешка комуникација“  

Уговор са понуђачем „Djikic Consulting d.o.o.“ потписан је 24. августа 2009. године. Умјесто 
предвиђених 9 мјесеци трајања пројекта, консултант је предложио скраћење пројекта на 6 
мјесеци Што је Управни одбор Фонда за РЈУ прихватио.. У првом тромјесечју 
имплементације пројекта спроведено је истраживање о перцепцији јавности, презентација 
истраживања о перцепцији јавности, извршена је упоредна анализа постојећих стратегија 
комуникација Федерације БиХ и Републике Српске са Акционим планом 1 и урађене радне 
верзије комуникационих стратегија БиХ и Брчко дистрикта БиХ. У наредном тромјесечју се 
очекује да се ураде нацрти комуникационих стратегија Савјета министара БиХ и Владе 
Брчко дистрикта БиХ, приједложи за измјену/допуну комуникационих стратегија Владе ФБиХ 
и Владе РС, те предложи да се годишњи акциони планови за реализацију наведених 
стратегија ускладе са стварним потребама централних јединица за односе с јавношћу и 
Акционим планом 1 у области Институционалне комуникације. У извјештајном периоду 
одобрен је почетни извјештај, док је први периодични извјештај послан на одобрење 
Управном одбору Фонда за РЈУ. 

Пројекат „Публиковање информативног материјала Савјета министара БиХ, Владе ФБиХ, 
Владе РС и Владе Брчко дистрикта БиХ“ 

Пројектни приједлог „Публиковање брошура о раду Владе РС“, кандидован са нивоа РС, 
прихваћен је као пројектна идеја на свим нивоима, те је прерађен у заједнички пројекат 
„Публиковање информативног материјала Савјета министара БиХ, Владе ФБиХ, Владе РС 
и Владе Брчко дистрикта БиХ“.  Пројектни приједлог је, након дораде, усвојен на 12. 
сједници Управног одбора Фонда за РЈУ, Развијање Пројектног задатка и даље процедуре 
планирани су за наредну годину. 

Састанци Надзорног тима 

У 2009. години одржано је шест састанака Надзорног тима. Одржан је и билатерално-
консултативни састанак са члановима Надзорног тима са нивоа Брчко дистрикта БиХ са 
циљем појашњења праћења реализације АП1 и начина кандидовања пројектних идеја за 
Фонд за РЈУ. 

Формиран је Имплементациони тим за пројект „Успостављање мреже инфо полица“. На 
састанцима Надзорног тима одржаним 24. јула и 28. августа дорађен је и усвојен пројектни 
приједлог  „Публиковање информативног материјала Савјета министара БиХ, Владе ФБиХ, 
Владе РС и Владе Брчко дистрикта БиХ“, те идентифициране мјере АП 1 које могу бити 
реализиране без подршке Фонда за РЈУ.  
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Остале активности  

Апликација „Интерактивна мапа управе“ постављена је на web страници Канцеларије 
координатора у фебуару и редовно је ажурирана (три пута) у сегменту података о напретку 
у провођењу мјера АП1, као и услуга управе у области социјалног осигурања, транспорта, 
заштите потошача и запошљавања. Сљедеће ажурирање услиедиће након усвајања 
Годишњег извјештаја о напретку.  

6. јуна 2009. године одржано је предавање на Академији за младе политичаре о теми 
„Институционална комуникација“.  

Запосленици Канцеларије координатора на пословима институционалне комуникације 
учествовали су у три циклуса обуке о интерној комуникацији у оквиру пројекта 
„Успостављање мреже инфо полица“.Такођер, присуствовали су и презентацијама о 
налазима истраживања перцепције јавног мнијења о комуникационим активностима влада у 
БиХ одржаним у склопу пројекта „Стратешка комуникација“ у четвртом кварталу. Налази 
истраживања преузети у сврху кориштења за планирање будућих активности. 

5.1.6 ОБЛАСТ – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
Пројекат „Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену 
података“ 

Из разлога што у фази предквалификације путем ограниченог поступка у процедури јавних 
набавки за пројект „Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за 
размјену података“није достављен нити један захтјев за учешће, окончана је прва фаза - 
предквалификација за набавку консултантских услуга. У складу са препоруком Комисије за 
набавке контактиране су компаније које су затражиле тендерску документацију и извршена 
је анализа, те на основу ње унесене потребне измјене у пројектном задатку и тендерској 
документацији. Након једногласне подршке чланова Надзорног тима, пројекат је упућен 
Управном одбору Фонда за РЈУ на одобравање који га је одобрио уз услов да се усвоје 
сугестије које су имали представници са нивоа РС. Услиједило је покретање процедуре 
јавне набавке консултантских услуга са објавом у Службеном гласнику БиХ 13. априла 
2009. У току процедуре набавке, након обавјести о исходу фазе предквалификације 
ограниченог поступка, услиједио је приговор по којима је донесена Одлука по приговору. 
Према закону о јавним набавкама БиХ обустављен је поступак јавних набавки за предметни 
пројект, а због поновне жалбе понуђача упућене Канцеларији за разматрање жалби 
поступак је и даље обустављен ради одлуке коју је донијела Канцеларија за разматрање 
жалби, којом је у једном дијелу уважио жалбу понуђача. Након истека потребног рока, 
Комисија је према препорукама Канцеларије за разматрање жалби поново размотрила и 
извршила преглед документације коју су доставили добављачи. Закључци комисије ће бити 
послани на писано усаглашавање Управном одбору Фонда за РЈУ, након чега ће бити 
послана обавијест понуђачима о исходу прве фазе ограниченог поступка. 

Пројект „One Stop Shop - сервиси за помоћ грађанима“ (пилот пројект Брчко дистрикта БиХ) 

Након потписивања Одлуке о прихватању пројектног задатка: „One-Stop-Shop, сервиси за 
помоћ грађанима, пилот пројект Брчко дистрикта БиХ, која је на шестој сједници Управног 
одбора Фонда за РЈУ презентована члановима Управног одбора, започете су активности на 
припреми тендерске документације. У моменту када је тендерска документација била 
припремљена и одобрена од стране експерта за јавне набавке, који је ангажиран како би 
осигурала исправност тендерске документације са аспекта Закона о јавним набавкама БиХ 
као и самог поступка јавних набавки, представник предлагача пројекта из Брчко дистрикта 
БиХ је послао обавјест о новим елементима који битно утичу на пројекат. На састанку који је 
након тога одржан представници Брчко дистрикта БиХ су појаснили да пројекат како је 
претходно замишљен не би у коначници остварио очекиване резултате нити планирану 
сврху будући да је у Брчком започет свеобухватан реинжињеринг комплетне ИТ 
инфраструктуре, започет израдом ИТ стратегије за Брчко дистрикт. Исход овог пројекта би 
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био такав да не би била могућа искористивост тим пројектом развијеног система будући да 
би он био у нескладу са ИТ окружењем које ће резултовати реструктуирањем ИТ 
инфраструктуре. Иако је Канцеларија координатора упозорила да и минимална измјена 
пројекта односно пројектног приједлога и пројектног задатка, који су претходно усвојени и 
одобрени на сједницама Надзорног тима и Управног одбора Фонда за РЈУ, захтијева 
поновно покретање и одобравање на наведеним инстанцама, предлагач је, свјестан те 
чињенице, одлучио да изврши потребне измјене у документацији пројекта. У наредном 
периоду предлагач је уз стручну помоћ и консултације Канцеларије координатора извршио 
потребне измјене и уврстио их у припадајући пројектни приједлог и пројектни задатак. Након 
добијене подршке чланова Надзорног тима, пројект је разматран и на Управном одбору 
Фонда за РЈУ у децембру 2009. и том приликом је добио подршку свих чланова. Након тога 
започете су активности на припреми тендерске документације и њеном усаглашавању са 
Законом о јавним набавкама БиХ, након чега ће услиједити покретање поступка јавне 
набавке за предметни пројект. 

LDB ( Legal Data Base) 

Почетком године су завршене и комплетиране све активности на уносу, ажурирању и 
успостављању пуне функционалности и оперативности споменуте базе, чиме је она 
учињена доступном крајњим корисницима у пуном обиму. 

е-Влада (UNDP) 

Канцеларија координатора је директно укључена у I fазу Пројекта е-Владе коју је 
имплементирао UNDP. Такођер, Канцеларија координатора је била укључена и у остала 
тијела која су формирана да прате овај пројект - Управни одбор пројекта е-Владе и 
заједничка Радна група коју чине ИТ стручњаци из институција које су укључене у пројект. 
Кроз дјеловање у наведеним тијелима, представници Канцеларије координатора су 
покушали утицати на појачану динамику имплементације I фазе овог пројекта као и на 
квалитет обављених послова, будући да је Канцеларија координатора такођер планирани 
корисник web портала е-Владе. Том приликом уочени су бројни недостаци који су упорним 
савјетима и коментарима, као и интензивном комуникацијом кроз низ састанака са 
представницима имплементатора и извођача у одређеној мијери и отклоњени. Међутим, у 
току радова на објави нове странице Канцеларије координатора у склопу I фазе е-Владе, 
због истека ангажмана имплементатора као и недостатка техничке подршке која би 
осигурала све потребне услуге потребне за несметано функционисање web портала, 
пролонгиран је прелазак и објава нове странице. 

При овоме треба напоменути да је већина проблема који су наведени у претходном 
годишњем извјештају у великој мјери представљало непремостиву препреку за бржу 
имплементацију планираних активности и у овом извјештајном периоду. 

Информациони систем за праћење и мониторинг пројеката (PARMIS) 

PARMIS је информациони систем за праћење и мониторинг пројеката који се финансирају 
из Фонда за РЈУ, као и праћење напретка имплементације АП1. Финансира га Одјељење за 
међународни развој Британске амбасаде - DfID и примарно ће га користити Канцеларија 
координатора. У протеклом периоду у сарадњи са ангажованим консултантом израђен је 
Пројектни задатак за овај пројект. Потом је извршено истраживање тржишта, како би се 
прикупило што више информација о потенцијалним понуђачима. Понуђачима је потом 
достављена потребна документација како би се они упознали са пројектом PARMIS, а 
потом је цјелокупни пројекат презентован на заједничком састанку са свим понуђачима (на 
одржаном састанку је било присутно око 30 представника понуђача). Након тога је свим 
понуђачима који су исказали своје интересовање за пројекат, послан позив за достављање 
понуда. На ову тему је одржано низ састанака са консултантом за Информационе системе 
као и са донатором у овом пројекту. По достављеним понудама, у сарадањи са донатором, 
изабран је најповољнији понуђач са којим је потписан уговор. Одмах по потписивању 
уговора кренуло се са планираним активностима које би у почетној фази требале да 
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резултују документом функционалних захтјева након чега би услиједила израда 
Информационог система. Тежња је да се кориштењем наведеног система битно убрзају и 
олакшају радње које се односе на праћење и реализацију провођења како пројеката тако и 
АП1, што ће допринијети и квалитетнијем располагању информацијама. 

Састанци Надзорног тима 

У протеклом периоду су се десиле значајније измјене у саставу чланова и замјеника 
чланова Надзорног тима за реформску област Информационих технологија. Овиме су се 
испуњени услови да се настави са радом и сједницама НТ-а будући да је у одређеном 
периоду тај рад био отежан због протека времена неопходног за процедуре очекиваних 
именовања.  

Формирање имплементационог тима  

Као одговор на допис који је Канцеларија координатора послала у вези са именовањем 
чланова Имплементационог тима, пристигла су именовања са нивоа Савјета министара 
БиХ, Брчко дистрикта БиХ и Републике Српске док се очекују именовања са нивоа ФБиХ. С 
обзиром на ситуацију да су са нивоа РС-а у Имплементациони тим именовани чланови 
Надзорног тима што није у складу са Заједничком платформом о принципима и начину 
имплементације АП1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ, Канцеларија координатора се 
изјаснила дописом којим је дао препоруке по овом питању. 

5.2 Развој Акционог плана 2 
Канцеларија координатора је током године радила на припреми за израду Акционог плана 2 
(АП 2) Стратегије реформе јавне управе, кроз прикупљање и анализу релевантних података 
и докумената, који ће, уз претходну документациону основу, бити кориштени за развој овог 
документа. Како би била осигурана усклађеност рефоме јавне управе у секторима са 
интеграционим процесом, представници Канцеларије координатора укључени су у рад 
радних група/привремених пододбора за провођење Привременог споразума о 
стабилизацији и придруживању. 

Током 2009. одржан је низ састанака група и привремених пододбора, како слиједи: Радна 
група и Привремени пододбор за транспорт, енергију, околиш и регионални развој (јануар); 
Радна група и Привремени пододбор за пољопривреду, рибарство, сигурност хране, 
ветеринарску и фитосанитарну политику и рурални развој (фебруар); Радне групе за 
пољопривреду, рибарство, сигурност хране, ветеринарску и фитосанитарну политику и 
рурални развој (мај, јуни, август); Радна група и Привремени пододбор за иновације, 
технолошки развој, запошљавање, социјалну политику, информационо друштво, медије, 
статистику, образовање и истраживање (јуни); Радна група за транспорт, енергију, околиш и 
регионалну сарадњу (децембар). 

У оквиру Пројекта техничке помоћи: „Наставак подршке Канцеларије координатора за 
реформу јавне управе БиХ у имплементацији Стратегије реформе јавне управе и 
координацији донатора”, у септембру су ангажирана два сарадника из Програма за пријем 
практиканата (Junior professionals programme) на пословима у области секторских реформи. 
Ангажман приправника трајаће до средине фебруара 2010.  

Такођер, почетком децембра, два експерта ангажована за израду нацрта АП2 одржали су 
састанке са представницима Канцеларије координатора, ДЕИ, ДЕП и Делегације Европске 
уније у БиХ, као први корак у одређивању методологије за израду овог документа. 
Идентификоване су кључни документи и одређени даљи облици сарадње ових институција, 
њихове улоге као и улоге осталих институција у секторима. Крајем јануара 2010. најављен 
је наставак започетих активности.  
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6 Фонд за Реформу јавне управе (Фонд за РЈУ) 
Састанци Управног одбора Фонда за РЈУ 
У 2009. години Управни одбор Фонда за РЈУ је одобрио укупно 14 пројеката у вриједности 
9.369.131,85 КМ (без ПДВ-а). Од овог броја, 13 пројеката је припремила Канцеларија 
координатора, а један пројекат је доставио индивидуални предлагач (Влада Брчко 
дистрикта БиХ). 

У табели испод дат је преглед свих до сада одобрених пројеката и фазе у којима се они 
налазе: 

Назив пројекта / реформска 
област 

Оквирни 
буџет у КМ 
(без ПДВ-а) 

Фаза у којој се пројект налази Трајање 
пројекта у 
мјесецима 

Планирани 
период 
почетка 
имплемент
ације 
пројекта 

Скица развоја 
централних органа влада 
у БиХ - Имплементација 
фазе 1 
Израда политика и 
координациони капацитети 

1.709.401,71 Извјештај комисије и приједлог 
Одлуке о додјели уговора биће 
разматрани на наредној сједници 
УО ФРЈУ  24 I kvartal 

2010 

Унапређење правила и 
процедура за израду 
закона, других прописа и 
опћих аката у БиХ 
Израда политика и 
координациони капацитети 

683.760,70 Извјештаја Комисије о евалуацији - 
са приједлогом мјера за фазу 
претквалификације упућен на 
изјашњавање УО ФРЈУ у 
процедуру писаног усаглашавања  

18 I квартал 
2010 

Транспоновање ЕУ 
законодавства у правни 
систем БиХ 
Израда политика и 
координациони капацитети 

341.880,34 Припрема се тендерска 
документација 

10 II квартал 
2010 

Информациони систем 
управљања буџетом 
Јавне финансије 

1.564.664,00 Понуђачима послато Обавјештење 
о поништењу отвореног поступка за 
набавку услуга за имплементацију 
пројекта у складу са Одлуком УО 
ФРЈУ 

18 II квартал 
2010 

Обука државних 
службеника за примјену 
информационих 
технологија и рад на 
рачунарима 
Управљање људским 
потенцијалима 

693.567,52 Канцеларија за разматрање жалби 
је у поступку рјешавања по 
жалбама донијела рјешење о 
поништењу одлуке о додјели 
уговора и тендерске документације. 
По истеку рока од 45 дана треба се 
донијети Одлука о исходу поступка 
јавне набавке  

24 II квартал 
2010 

Развој система за 
управљање учинком у 
структурама државне 
службе БиХ 
Управљање људским пот. 

649.900,00 
 

Потписан Уговор са изабраним 
понуђачем 

18 
04.01.10. 
Почетак 
импл. 
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Успостављање 
савремених одјела за 
управљање људским 
потенцијалима у 
органима управе у БиХ 
Управљање људским 
потенцијалима 

1.363.000,00  
 

Пројектни задатак ће бити 
разматран на наредној сједници УО 
ФРЈУ 

18 II квартал 
2010 

Израда програма за 
побољшање квалитета 
управног одлучивања у 
БиХ 
Управни поступак 

380.000,00 
 

Потписан Уговор са изабраним 
понуђачем  

10 
21.12.09. 
почетак 
импл. 

Успостављање мреже 
инфо полица 
Институционална 
комуникација  

133.000,00 Очекује се достављање III 
периодичног извјештај о 
имплементацији пројекта  9 

04.03.09. 
почетак 
импл. 

Обука службеника за 
односе с јавношћу 
Институционална 
комуникација 

109.646,05 
 

Почетком јануара биће потписан 
уговор са изабраним понуђачем 

5 I квартал 
2010 

Стратешка комуникација 
Институционална 
комуникација 

127.800,00 Први периодични извјештаја о 
имплементацији пројекта упућен 
УО ФРЈУ на изјашњавање у 
процедуру писаног усаглашавања 

6 
24.08.09. 
почетак 
импл. 

Публиковање 
информативног 
материјала Савјета 
министара БиХ, Владе 
ФБиХ, Владе РС и Владе 
Брчко дистрикта БиХ 
Институционална 
комуникација 

234.188,03 Припрема се пројектни задатак 

6 II квартал 
2010 

Израда и успостављање 
оквира 
интероперабилности и 
стандарда за размјену 
података 
Информационе 
технологије 

880.123,50 Након што је Канцеларија за 
разматрање жалби донијела 
Одлуку да се изврши поновно 
разматрање захтјева за учешће, 
Комисија је то и урадила. 
Извјештаја Комисије о евалуацији - 
са приједлогом мјера за фазу 
претквалификације ће бити упућен 
УО ФРЈУ на изјашњавање у 
процедуру писаног усаглашавања 

12 I квартал 
2010 

One Stop Shop – сервиси 
за помоћ грађанима 
Информационе 
технологије 
предлагач: Влада Брчко 
дистрикта БиХ 

498.200,00 У наредном периоду ће бити 
припремљена тендерска 
документација. 

10 II квартал 
2010 

Укупно средстава Фонда за одобрене пројекте (без ПДВ-а): 9.369.131,85 KM 

У 2009. години Управни одбор Фонда за РЈУ је одржао девет сједница.  
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На осмој сједници су усвојене Измјене Пословника о раду Управног одбора Фонда за РЈУ, 
чиме се допринијело скраћењу процедура трајања поступка јавне набавке за један до два 
мјесеца зависно од учесталости одржавања сједница.  

У току године Канцеларија координатора је информисала Управни одбор Фонда за РЈУ о 
стању пројеката, те о износу средстава Фонда за РЈУ која су резервисана по реформским 
областима и колико ће одобрени пројекти допринијети имплементацији АП1.  

У мају је Канцеларија координатора покренула процедуру Измјена и допуна Меморандума о 
разумијевању за успостављање Фонда за реформу јавне управе које су припремљене у 
форми Анекса на Меморандум. По прибављању потребних мишљења од Уреда за 
законодавство, Министарства финансија и трезора БиХ и Министарства вањских послова 
БиХ, Анекс Меморандума је упућен Савјету министара БиХ, владама ентитета и Влади 
Брчко дистрикта БиХ у складу са одредбама Закона о поступку закључења и извршења 
међународних уговора.  

Влада Републике Српске је на сједници одржаној 26. августа 2009. разматрала 
Информацију о активностима на изради Анекса меморандума о разумијевању за 
успостављање Фонда за РЈУ и том приликом донијела Закључак о прихватању исте. Влада 
Брчко дистрикта БиХ је на сједници одржаној 6. октобра 2009. донијела Одлуку о усвајању 
Анекса меморандума о разумијевању за успостављање Фонда за реформу јавне управе. 
Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 121. сједници, одржаној 21. октобра 2009. 
донијела је Одлуку о давању сагласности на Нацрт анекса на Маморандум о разумјевању 
за успостављање Фонда за реформу јавне управе. Савјет министара БиХ је на 106. 
сједници одржаној 3. децембра 2009. утврдило Приједлог Анекса Меморандума о 
разумијевању, а Предсједништво БиХ је на 65. сједници одржаној 10. децембра 2009. 
донијело Одлуку о прихватању Анекса Меморандума о разумијевању. 
Након што су све владе усвојиле предложени Анекс Меморандума о разумијевању за 
успостављање Фонда за реформу јавне управе и одредиле потписнике истог, Анекс 
Меморандума су у периоду од 14. до 22. децембра 2009. потписали представници домаће 
власти и донатори, чиме је продужен рок трајања Фонда за РЈУ на 2010. годину и омогућено 
несметано и сигурно финансирање одобрених пројеката. Поред тога, Анекс меморандума 
се односи и на регулисање неких финансијских аспеката управљања средствима Фонда. 
Због хитности продужења периода важности Меморандума о разумијевању није 
организирана званична церемонија потписивања. 

У погледу плаћања накнаде за рад домаћим члановима Управног одбора Фонда за РЈУ, 
Канцеларија координатора је приједлог Одлуке о накнади за рад члановима Управног 
одбора Фонда за РЈУ 29. маја 2009. године упутила на мишљење Уреду за законодавство 
БиХ и Министарству финансија и трезора БиХ. Уред за законодавство је 5. јуна 2009. 
године доставио мишљење које је уважено, док је Министарство финансија и трезора БиХ 
18. августа 2009. године доставило мишљење на приједлог Одлуке у којем се каже да се 
Управни одбор Фонда за РЈУ не може сврстати у тијела која су наведена у члану 1. Одлуке 
о критеријима за утврђивање новчане накнаде за рад у управним одборима, надзорним и 
другим одборима и другим радним тијелима из мјеродавности институција БиХ, те стога не 
подржава доношење предложене Одлуке.  

Финансије Фонда за РЈУ 
На рачунима Фонда за РЈУ стање средстава закључно са 31. децембром 2009. године је 
како слиједи: 

• 180.970,05 ЕУР на подрачуну Фонда за РЈУ у ЕUR, и 

• 2.016.549,34 КМ на подрачуну Фонда за РЈУ у КМ. 

У 2009. години реализоване су уплате за сљедеће пројекте: 
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• „Стратешка комуникација“ из области Институционална комуникација (149.908,42 КМ) 
• „Обука државних службеника за примјену информационих технологија и рад на 

рачунарима“ из области Управљање људским потенцијалима (811.474,00 КМ), 
• „Развој система за управљање учинком у структурама државне службе БиХ“ из области 

Управљање људским потенцијалима (760.383,00 КМ); 
• „Израда програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ“ из реформске 

област Управни поступак (444.692,34 КМ), 
• „Обука службеника за односе с јавношћу“ из реформске области Институционална 

комуникација (129.066,49 КМ).  

DfID је још у јануару 2009. године уплатио средства у износу од 1.610.355,14 КМ али ова 
средства није усмјерио на неки од пројеката. Послије 12. сједнице Управног одбора Фонда, 
а по одобрењу приједлога Одлуке о додјели уговора за пројекат „Обука државних 
службеника за примјену информационих технологија и рад на рачунарима”, DfID је усмјерио 
дио својих уплаћених средстава у износу од 811.474,00 КМ за финансирање овог пројекта. 
Након чега је преостало 798.881,14 КМ неусмјерених DfID-ових средстава. С обзиром да су 
на 13. сједници Управног одбора Фонда одобрена три приједлога Одлука о додјели уговора 
за пројекте „Развој система за управљење учинком у структурама државне службе БиХ“, 
„Израда програма за побољшање квалитета управног одлучивања“ и „Обука службеника за 
односе са јавношћу“, а имајући у виду неопходност усмјеравања преосталих средстава која 
се налазе на рачуну Фонда код Централне банке БиХ, договорено је да се дио неусмјерених 
DfID-ових средстава у износу од 760.383,00 КМ усмјери на пројекат „Развој система за 
управљење учинком у структурама државне службе БиХ“, а преостали дио у износу од 
38.498,14 КМ за дјелимично финансирање пројекта „Израда програма за побољшање 
квалитета управног одлучивања“. На овај начин су сва уплаћена DfID-ова средства 
усмјерена. 

Амбасада Краљевине Холандије је уплатила средства за преостали дио буџета пројекта 
„Израда програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ“ (406.194,20 КМ), 
док је Sida уплатила средства за финансирање пројекта „Обука службеника за односе с 
јавношћу“. 

Канцеларија координатора је по реализованим уплатама послала Министарству финансија 
и трезора БиХ захтјеве за отварање шифри програма посебне намјене за напријед 
наведене пројекте и пренос расположивих средстава у Информациони систем финансијског 
управљања (ИСФУ), како би Канцеларија координатора могла несметано и благовремено 
обављати финансијске трансакције и пратити укупно извршење ових пројеката.  

Остале уплате које су биле предвиђене Кварталним планом уплата за период јули – 
септембар 2009. године, који је послан уз претходни Извјештај, нису могле бити 
реализоване због незавршених тендерских процедура пројеката.  

У току године реализоване су двије исплате средстава Фонда за РЈУ и то за пројекат 
„Успостављање мреже инфо полица“ из области Институционална комуникација након 
одобрења периодичних извјештаја пројекта. 

Набавке за пројекте који се финансирају средствима Фонда за РЈУ 
Успостављање мреже инфо полица – Уговор о консултантским услугама потписан је 4. 
марта 2009. 

Стратешка комуникација – Уговор о консултантским услугама потписан је 24. августа 2009.  

Израда програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ – Уговор о 
консултантским услугама потписан је 21. децембра 2009. године.  

Скица развоја централних органа влада у БиХ – Имплементација фазе I – Након завршетка 
прве фазе тендерске процедуре (претквалификација), отварање понуда је извршено 21. 
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децембра 2009. Извјештај о евалуацији јавне набавке услуга за другу фазу, као и приједлог 
Одлуке о додјели уговора ће бити припремљени за разматрање и усвајање на наредној 
сједници Управног одбора Фонда за РЈУ.  

Обука државних службеника за примјену информационих технологија и рад на рачунарима 
– Канцеларија за  разматрање жалби је у поступку рјешавања по жалбама донијела 
рјешење о поништењу одлуке о додјели уговора и тендерске документације. Наведено 
рјешење постаје коначно по истеку рока од 45 дана (4. јануара 2010 године).  

Обука службеника за односе с јавношћу – потписивање уговора о услугама планирано за 
средину јануара 2010. године.  

Информациони систем управљања буџетом – Одлука о поништењу поступка јавне набавке 
услуга за наведени пројекaт је дана 25. децембра 2009. године достављена свим 
понуђачима у поступку.   

Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података – 
По коначности Рјешење Канцеларије за разматрање жалби, Комисија је поново извршила 
отварање захтјева за учешће, те ће се у наредном периоду Извјештај о евалуацији са 
приједлогом мјера упутити у процедуру писаног усаглашавања према Управном одбору 
Фонда за РЈУ.  

One Stop Shop - сервиси за помоћ грађанима – на 14. сједници Управног одбора Фонда за 
РЈУ је усвојен измјењени пројектни задатак, те ће се у наредном периоду припремити 
тендерска документација за наведени пројект.  

Унапређење правила и процедура за израду закона, других прописа и опћих аката у БиХ – 
3. децембра 2009. је извршено отварање захтјева за учешће, те је Извјештај о евалуацији 
са приједлогом мјера упућен у процедуру писаног усаглашавања према Управном одбору 
Фонда за РЈУ.  

Развој система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ – Уговор о 
консултантским услугама потписан је 4. јануара 2010. 

Транспоновање ЕУ законодавства у правни систем БиХ – на 14. сједници Управног одбора 
усвојен је пројектни задатак, те ће се у наредном периоду припремити тендерска 
документација за наведени пројект.  

7 Сарадња са донаторима 
Техничка помоћ Канцеларији координатора 
Делегација Европске уније у БиХ, извршила је почетком априла евалуацију сужене листе 
понуда пристиглих на конкурс за одабир техничке помоћи Канцеларији координатора. 
Пројекат је фокусиран на даље јачање капацитета Канцеларије координатора и припрему 
акционог плана секторских реформи. Конкурс је расписан 9. октобра 2008., а у ужи избор 
ушло је осам од укупно 19 понуда. Након завршетка тендерске процедуре, у јуну је потписан 
уговор између тима техничке помоћи EURECNA и Делегације Европске уније у БиХ. 

Имплементација пројекта техничке помоћи „Наставак подршке Канцеларије координатора 
за реформу јавне управе у БиХ при имплементацији Стратегије реформе јавне управе и 
координацији донатора” („Further support to the PARCO - Capacity building of the PARCO in 
support of the PAR Strategy implementation and donor coordination“ ) почела је 1. септембра. 
Тим техничке помоћи одржао је у септембру низ састанака са представницима Канцеларије. 
Према утврђеном плану активности, тим техничке помоћи разговарао је и са партнерским 
институцијама на државном нивоу (Генерални секретаријат Савјета министара БиХ, 
Министарство правде БиХ, АДС БиХ, ДЕИ, ДЕП), релевантним представницима ентитетских 
влада и Владе Брчко Дистрикта БиХ, укључујући координаторе реформе јавне управе, 
представнике донатора и техничке помоћи ЕУ у другим институцијама. Циљ ових 
састанака је био, осим представљања будућих активности ТА тима, прављење пресјека 
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стања о питањима координације и комуникације, идентификовање потенцијалних проблема, 
преклапања активности, те предлагање будућих праваца сарадње. 

Како је почетна фаза (Inception Phase) пројекта завршена, у децембру је Управном одбору 
пројекта представљен Почетни извјештај који је том приликом и усвојен. Усвојен је и 
акроним пројекта - EUPAR, а након завршетка почетне фазе у наредном периоду се од 
Тима техничке помоћи очекује реализација активности према усвојеном плану. 

Посебан споразум између Шведске и Босне и Херцеговине 
Канцеларија координатора је од Амбасаде Шведске затражила додатну финансијску 
подршку, јер средства у буџету Канцеларије координатора нису била довољна за 
реализацију неопходних набавки. Након разговора са Амбасадором Шведске у БиХ, 
Канцеларија координаотра је добила подршку за сљедеће: 

• куповина софтверских апликација и алата; 
• набавка клима уређаја за сервер собу и  
• запошљавање два локална краткорочна ИТ експерта који би помогли Канцеларији 

координатора у имплементацији четири пројекта. 

Потписивањем Споразума, Шведска је подржала имплементацију и мониторинг програма у 
укупном износу од 300.000,00 шведских круна (SEK 300.000,00). Средства за оваj допринос 
ће се издвојити из износа који Шведска држи на располагању за Босну и Херцеговину у 
Уговорима о развојној сарадњи, како је наведено у Споразуму. 

Савјет министара БиХ је на 97. сједници одржаној 3. септембра 2009. утврдило Приједлог 
посебног споразума између Шведске и Босне и Херцеговине, те је исти 8. септембра 2009. 
упућен Предсједништву БиХ у даљу процедуру, у складу са Законом о поступку 
закључивања и извршавања међународних уговора („Службени гласник БиХ“, број 29/00). 
Предсједништво БиХ је на 62. сједници одржаној 8. октобра 2009. дало сагласност на 
Приједлог споразума. Покренуте су активности на реализацији споразума, Амбасада 
Шведске је уплатила средства за његову реализацију, а припремљен је и први периодични 
извјештај (према обавези из Споразума) који ће Амбасади бити достављен почетком 
јануара 2010. године. 

Донатори и пројекти 
Током 2009. године Канцеларија координатора је организовала два донаторска сатананка 
на којима се разговарало о пројектима који се проводе у области реформе јавне управе у 
БиХ. Донатори су информисани о активностима Канцеларије и о стању пројектних 
активности Фонда за РЈУ које се односе на проведбу Акционог плана 1 Стратегије реформе 
јавне управе у БиХ. Канцеларија координатора ће и даље радити на интензивирању 
међусобне сарадње, размјене извјештаја и координације. 

Средином марта 2009. године одржан је састанак између Канцеларије координатора и 
норвешке организације DIFI са намјером да Норвешка влада размотри могућности 
финансијске подршке раду Фонда за реформу јавне управе.  

Имајући у виду планиране активности као и потребу за додатним средствима Фонда за РЈУ 
с циљем реализације започетих пројеката, Канцеларија координатора је средином октобра 
2009. године упутила званично писмо Амбасади Њемачке у Сарајеву. У писму је Амбасада 
позвана на сарадњу и укључивање у рад Фонда за РЈУ, те је предложен сусрет на којем би 
Канцеларија детаљније представила рад Фонда за РЈУ и могућност будуће сарадње. 

Представници Канцеларије координатора су активно учествовали у раду Форума за 
координацију донатора у БиХ чију је организацију и вођење од UNDP-a преузело 
Министартство финансија и трезора БиХ – Сектор за координацију међународне економске 
помоћи. Форум је платформа за размјену информација и координацију двадесет највећих 
донатора у БиХ, а квартални састанци представљају основни инструмент координирања 
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међу донаторима у БиХ. У 2009. години Форум је одржао три састанка. На састанцима који 
су одржани у мају и октобру 2009. представница Канцеларије координатора је 
презентовала активности Фонда за РЈУ и упутила позив донаторима да размотре 
могућност финансијске подршке Фонду за РЈУ и на тај начин допринесу реформи јавне 
управе у БиХ. 

С обзиром на досадашњу успјешну сарадњу са донаторима Фонда за РЈУ, Канцеларија 
координатора планира у наредном периоду да позове и друге донаторе који су 
заинтересовани да помогну процес реформе јавне управе у БиХ кроз сарадњу са 
Канцеларијом координатора. 

У Сарајеву је 10. новембра 2009. године промовисана публикација „Преглед активности 
донатора 2008-2009.“ Публикација представља први преглед активности донатора које је 
припремило и објавило Министарство финансија и трезора БиХ уз финансијску и техничку 
подршку DfID-a и UNDP-a. Канцеларија координатора је дала допринос овој публикацији у 
Поглављу 3: Сектор добре управе и институционалне изградње. 

Подаци о пројектима донатора са којима тренутно располаже Канцеларија 
координатора су доступни на web страници Канцеларије (www.parco.gov.ba). 

8 Извјештавање и мониторинг 
Према обавези из Годишњег програма рада Савјета министара БиХ за 2009. годину, 
Канцеларија координатора је правовремено доставила Савјету министара БиХ  извјештаје о 
раду Канцеларије, као и извјештаје о напретку (Праћење провођења Акционог плана 1 
Стратегије реформе јавне управе у БиХ), који детаљно приказују укупан степен провођења 
мјера из Акционог плана 1 Стратегије РЈУ, те у посебном анексу уз извејштај о напретку 
детаљни преглед степена имплементације по појединачним мјерама за сваку од шест 
реформских области са релевантним коментарима.
Све достављене извјештаје Савјет министара БиХ је усвојио на својим редовним 
сједницама. 

Извјештаји Канцеларије координатора су јавно доступни на web страници Канцеларије 
координатора www.parco.gov.ba. 

9 Препоруке за даљи рад и побољшање координације 
Иако је постигнут извјестан напредак, тешкоће уочене код сваког елемента 
имплементационе структуре, које се односе на механизме имплементације Акционог плана 
1, су присутне и даље (политичка координација, надзорна функција). Још није ријешено 
питање дефинисања ентитетског координатора за реформу јавне управе као 
самосталног радног мјеста (што од 2007. Канцеларија координатора тражи од ентитетских 
влада). 

Препоруке и сугестије Канцеларије координатора за даљи рад и побољшање координације: 

• Провести Закључак Савјета министара БиХ број 276/09 од 5. новембра 2009. 
године, члан 1 (Усвајање Кварталног извјештаја о раду Канцеларије координатора са 
утврђеним закључцима), посебно сљедећи: 

а) У циљу учинковитијега и досљеднога провођења циљева реформе јавне управе како 
су дефинисани усвојеном Стратегијом реформе јавне управе, налаже се 
министарствима и другим органима управе Савјета министара Босне и Херцеговине 
да приликом измјена или припреме нових прописа или провођења других активности 
обухваћених Стратегијом реформе јавне управе осигурају информисање и сарадњу 
са другим управним нивоима, а посебно информисање и сарадњу са Канцеларијом 

http://www.parco.gov.ba/
http://www.parco.gov.ba/


BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

VIJEĆE MINISTARA САВЈЕТ МИНИСТАРА 
URED PREDSJEDAVAJUĆEG / PREDSJEDATELJA 

URED KOORDINATORA ZA REFORMU 

JAVNE UPRAVE  
 

КАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ 

КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА 

РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ
 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
18-01-10 Канцеларија координатора за реформу јавне управе 31 

координатора за реформу јавне управе, сходно принципима утврђеним Заједничком 
платформом о принципима и начину имплементирања Акционога плана 1 Стратегије 
реформе јавне управе у Босни и Херцеговини. 

• Унаприједити и поједноставити процедурална рјешења за усвајање и одобравање 
пројектне и тендерске документације. 

• Осигурати одговарајућу заступљеност представника агенција за државну службу/управу 
у раду Управног одбора RESPA на техничком нивоу. Унаприједити координацију и 
размјену информација о планираним и текућим активностима RESPA на нивоу структура 
државне службе у БиХ и органа управе. 

• Анализирати садржај мјера и активности у АП1 који нису имплементирани и за које 
постоји потреба за „редефинисањем“ начина проведбе и политичка подршка за ово. 

• Стимулисање рада надзорних тимова кроз исплате накнада за њихов рад (у складу са 
важећим актом о именовању чланова надзорних тимова са државног нивоа) учинило би 
њихов рад ефикаснијим и учинковитијим, те самим тим дало већи допринос 
имплементацији активности из АП1. 

• Редовно извјештавање Канцеларије о провођењу АП1 на ентитетском и нивоу Брчко 
дистрикта БиХ, у складу са ставом ц) члана 17. Заједничке платформе о принципима и 
начину имплементације Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе. 

• Консултовање Канцеларије координатора приликом израде/измјене интерних аката који 
регулишу рад службеника за односе с јавношћу у сврху усклађености са мјерама 
Акционог плана 1. 

• Формирање централне јединице за односе с јавношћу Владе Брчко дистрикта БиХ. 
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