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1 Сажетак 
• И у овом кварталу Канцеларија координатора је наставила кадровско јачање, у складу 

са мјерама из Европског партнерства. У Канцеларији, на дан 31. марта запослена су, уз 
државног координатора, 23 државна службеника, четири запосленика, пет приправника, 
те један запосленик на уговор о дјелу. У међувремену се очекује окончање или 
расписивање поновљеног конкурса, у складу са планом Канцеларије координатора из 
2008. године. 

• На темељу захтјева Европског партнерства за даље 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. 

• На иницијативу Канцеларије координатора 13. фебруара потписан је Меморандум о 
међусобној сарадњи секретаријата Савјета министара БиХ, ентитетских влада и Владе 
Брчко дистрикта. О потписивању овог документа Канцеларија је обавијестила Европску 
комисију на пленарном састанку RPM-а (Reform Process Monitoring) одржаном 19. 
фебруара у Бриселу. 

• У оквиру пројекта „Јачање БиХ капацитета за стратешко планирање и развијање 
политика дјеловања“, који Канцеларија координатора имплементира са UNDP БиХ 
договорена је припрема меморандума о разумијевању којим ће бити обухваћено девет 
министарстава (са државног и ентитетских нивоа власти) укључених у пројекат. 
Пројекат ће осигурати вертикалну координацију и ојачати процес стратешког 
планирања. Први полугодишњи извјештај о провођењу пројекта упућен је Савјету 
министара БиХ. 

• И поред примијетног побољшања нивоа и квалитета сарадње Канцеларије са 
представницима влада и институција укључених у реформу јавне управе, потешкоћа и 
даље има. Канцеларија координатора од државних институција не добија на вријеме 
информације о напретку у провођењу реформе јавне управе. Подаци које Канцеларија 
добија често су некомплетни и достављени изван рока, што утиче на планирану 
динамику извјештавања према Савјету министара БиХ. Канцеларија координатора 
сматра да треба осигурати даље јачање сарадње и координације међу институцијама. 

• У овом извјештајном периоду Министарство финансија и трезора БиХ је упутило допис 
Канцеларији координатора у коме предлаже г. Влатка Дуганчића за замјеника члана НТ 
за област Јавне финансије у име Савјета министара БиХ. 

• Од фебруара на службеној страници Канцеларије координатора www.parco.gov.ba 
доступна је нова „Интерактивна мапа јавне управе“, која пружа грађанима информације 
о врсти, начину и мјесту на којем могу добити услуге јавне управе у БиХ. Мапа је 
израђена у циљу промовисања управе, али и њеног приближавања грађанима. 
Канцеларија ће радити на даљем развоју мапе, како би грађанима олакшала приступ 
информацијама о раду јавне управе и услугама које она пружа. Канцеларија у сарадњи 
са Британском амбасадом припрема и пројект „Подршка укључивању цивилног 
друштва у реформу јавне управе“. Овај пројекат настојаће приближити реформу јавне 
управе цивилном сектору. 

http://www.parco.gov.ba/
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• Канцеларија координатора заједно са експертима OECD/SIGMA-е (Support for 
Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European Countries) 
припрема радионицу с представницима законодавне власти чија ће тема бити 
упознавање с најбољим европским праксама у области управног одлучивања. Експерти 
SIGMА-е ће презентовати систем општих управних процедура у једној федералној 
држави –Њемачкој, као и правне принципе управних процедура у Европском 
административном простору. 

• Канцеларија координатора још једном истиче да неплаћање чланова надзорних и 
имплементационих тимова, као и чињеница да су ентитетски координатори за реформу 
јавне управе истовремено ангажовани и на другим пословима, слаби ефикасност 
реформе јавне управе. 

• Донатори Фонда за РЈУ су до сада уплатили на рачуне Фонда укупно 1.787.425,17 КМ. 
Амбасада Краљевине Холандије уплатила је 83.000,00 КМ, Sida 500.000,00 SEK 
(94.236,03 КМ), а Одјељење за међународни развој Уједињеног Краљевства 750.000,00 
GBP (1.610.355,14 КМ). Исплата из Фонда за реформу јавне управе до сада није било. 

• Канцеларија координатора за реформу јавне управе у првом кварталу ове године 
почела је имплементацију првог пројекта који ће бити финансиран из Фонда за РЈУ. 
Управни одбор Фонда крајем прошле године одобрио је укупно једанаест пројеката, а 
Канцеларија је расписала јавне конкурсе за набавку роба и услуга за три пројекта, 
међутим, два су поступка поништена јер није осигурана конкуренција у складу са 
Законом о јавним набавкама. На једном конкурсу није било пријављених, док је на 
други стигла само једна пријава која није задовољила квалификационе услове из 
тендерске документације. 

• У првом кварталу 2009. Канцеларија координатора је покренула активности око 
измјена и допуна Меморандума о разумијевању за успостављање Фонда за 
реформу јавне управе. Измјене и допуне се углавном односе на период трајања 
односно продужења трајања Фонда за РЈУ како би се омогућило несметано и сигурно 
финансирање одобрених пројеката, имајући у виду различите принципе и процедуре 
донатора при одобравању средстава донације односно подршке Фонду. Након 
консултација са донаторима, Канцеларија координатора је предложила продужетак 
важења овог документа до краја 2010. Након што се о овоме изјасни Управни одбор 
Фонда за реформу јавне управе, измјене Меморандума у идућем кварталу биће 
упућене владама на усвајање. 
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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 
имплементацији 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. марта 2009. године у вези имплементације Стратегије РЈУ и Акционог плана 1. Такође, 
извјештај описује сарадњу Канцеларије са донаторима у БиХ, активности око 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 за 2009. одобрена буџетска средства у износу од 
1.874.000,00 КМ. Одобрена средства за трошкове закупа пословног простора су за 18.000 
КМ мања у односу на потребна, па ће бити потребно извршити престуктуирање одобреног 
буџета. 

Активности око промјене статуса Канцеларије координатора 
На темељу захтјева Европског партнерства за даљње јачање организационих и 
материјалних капацитета Канцеларије, 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 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. 

Процедуре запошљавања 
Двије конкурсне процедуре започете у децембру 2008. су завршене, те у Канцеларији од 
16. марта 2009. ради пет нових приправника, док ће виши стручни сарадник за финансије 
Фонда за реформу јавне управе почети са радом 1. априла 2009. 

Од 16. марта 2009. у Канцеларији координатора ради пет приправника, чиме је успјешно 
завршена конкурсна процедура започета у децембру 2008. године. 

Крајем децембра, Канцеларија координатора је расписала и јавни оглас за попуну два 
радна мјеста за државне службенике. По завршетку конкурсне процедуре, изабран је „виши 
стручни сарадник за финансије Фонда за реформу јавне управе“ (који ће почети са радом 
1. априла), док за позицију „стручни савјетник за реформу јавне управе – реформска 
област Управни поступак“ нити један кандидат није на конкурсу испунио услове. Конкурс ће 
бити поновљен, а ово ће радно мјесто бити привремено попуњено на уговор о дјелу. 

Јавни оглас за попуну радних мјеста запосленика у Канцеларији координатора, за позицију: 
Виши референт за информационе технологије (1 извршилац), је објављен 13. марта 2009. 
У току је процедура избора. 



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
 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
16-04-09 Канцеларија координатора за реформу јавне управе 6 

Стање запослених у Канцеларији координатора са 31. мартом 2009. године је сљедеће: 

• Државни координатор, 
• 23 државна службеника, 
• 4 запосленика, 
• 5 приправника, 
• 1 уговор о дјелу. 

Пријем практиканата 
Кроз Програм за пријем практиканата (Junior professionals programme) током првог 
квартала 2009. у Канцеларији координатора је ангажовано шест практиканата. Програм је 
финансирао DfID (Одјељење за међународни развој Уједињеног Краљевства). Сврха 
програма је развој професионалних вјештина младих стручњака након стицања 
универзитетске дипломе и њихова припрема за будући рад у структурама државне управе. 
Троје практиканата је продужило уговоре, а троје нових практиканата почело је радити 1. 
марта 2009. Сви су ангажовани по реформским областима, до 31. августа 2009. 

Односи с јавношћу 
У овом периоду настављена је сарадња са медијима, те портпаролима у институцијама 
БиХ. Сарадница за односе с јавношћу из Канцеларије координатора укључена је у 
имплементацију пројекта „Подршка укључивању цивилног друштва у реформу јавне 
управе“ консалтинг куће Атос. 

Промовисана је и Интерактивна мапа управе у БиХ, а прилог о томе је, поред штампаних 
медија, објављен на БХТ. Урађен је пројектни задатак за израду идејног рјешења лога 
Канцеларије координатора. Овај пројекат ће бити финансиран донаторским средствима. У 
припреми су и документи: Смјернице за промоцију пројеката из Фонда за реформу јавне 
управе и Кризни приручник.  

Настављена је сарадња и са Факултетом за јавну управу, гдје су, током марта, 
представници Канцеларије координатора одржали предавања о реформама у области 
Јавне финансије, те о трендовима нове орјентације у јавној управи. Иницирана је и 
сарадња са средњим школама у Кантону Сарајево, а за наредни период предвиђена су 
предавања представника Канцеларије координатора како би се промовисао процес 
реформе јавне управе у БиХ. 

Набавке Канцеларије координатора 
У складу са одобреним буџетским средствима за капиталне издатке у износу од 30.000,00 
КМ, Канцеларија координатора је припремила План набавки за 2009. годину којим је 
предвиђена набавка 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. годину.  

Као и до сада, Агенција за државну службу БиХ је организовала у Сарајеву низ обука за 
државне службенике, у складу са њиховим позицијама и радним мјестима.  

DfID/NSG (Одјељење за међународни развој Владе Уједињеног Краљевства/Национална 
школа за управу) је закључно са 28. фебруаром завршио програм помоћи Канцеларији 
координатора, у оквиру којег је и у прва два мјесеца 2009. године, организовао различита 
предавања и обуке за особље. 
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Конференције, симпозији, студијска путовања 
У првом кварталу 2009. године, запослени у Канцеларији координатора учествовали су на 
различитим конференцијама, што им је омогућило да обогате своја знања али и да 
остваре корисне контакте.  
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4 Координација 
Канцеларија координатора континуирано развија систем координације свих нивоа власти у 
БиХ, донатора и осталих укључених у процес реформе, праћења имплементације као и 
евалуације. 

Надзорни тимови 
Надзорни тимови су били активни и у овом извјештајном периоду али су њихову 
ефикасност дијелом умањили изостанци чланова и још неријешено питање накнаде за рад 
у надзорним и имплементационим тимовима (више детаља о овоме налази се у Поглављу 
6 Фонд за реформу јавне управе овог извјештаја). 

У овом извјештајном периоду Министарство финансија и трезора БиХ је упутило допис 
Канцеларији координатора у коме предлаже г. Влатка Дуганчића за замјеника члана НТ за 
област Јавне финансије у име Савјета министара БиХ. 

У овом извјештајном периоду евидентирано је кашњење у достављању извјештаја о 
напретку (за Извјештај Канцеларије координатора о провођењу Акционог плана 1 
Стратегије реформе јавне управе у БиХ за први квартал 2009.) и то са државног, 
нивоа Федерације БиХ и Брчко дистрикта БиХ, а достављени подаци су у неким 
случајевима некомплетни, што ремети планирану динамику извјештавања 
Канцеларије координатора према Савјету министара БиХ. 
Активности на инетегрисању БиХ у ЕУ 
Канцеларија координатора је у протеклом периоду наставила јачати сарадњу са 
представницима Дирекције за еуропске интеграције (ДЕИ). На састанку у јануару, којем су 
присуствовали представници Канцеларије, те шефови Сектора за стратегију и политике 
интеграција, Сектора за координацију помоћи ЕУ и Сектора за усклађивање правног 
система ДЕИ договорена је свакодневна сарадња, те размјена информација о 
усклађивању законодавства БиХ са „acquis communitarie“, у областима које ће бити 
обухваћене Акционим планом 2. 

Препорука Канцеларије координатора је да реформе у јавној управи требају бити 
усклађене са националним документима интегрисања у Европску унију. 

Канцеларија је припремила и ДЕИ-у доставила свој прилог за Извјештај за пленарни 
састанак RPM (Reform Process Monitoring), који је одржан 19. фебруара у Бриселу. Једно 
од поглавља била је и реформа јавне управе, односно напредак у провођењу Стратегије 
реформе јавне управе и Акционог плана 1, те Фонд за реформу јавне управе и 
Меморандум о узајамној сарадњи секретаријата влада на државном, ентитетском и нивоу 
Брчко дистрикта БиХ. Координатор за реформу јавне управе и његов замјеник учествовали 
су на Пленарном састанку тијела за праћење процеса реформи у Босни и Херцеговини 
(RPM). Европска комисија је нагласила важност провођења Привременог споразума и 
јачања административних капацитета у погледу потпуног провођења Споразума о 
стабилизацији и придруживању. 

Регионална сарадња 
Канцеларија координатора и даље нема довољно информација о раду Регионалне школе 
за јавну администрацију (ReSPA). Представник Министарства правде БиХ и Уреда за 
законодавство су чланови Управног одбора ReSPA. Евидентан је недостатак сарадње и 
размјене информација у овој области. 

У Сарајеву је у периоду од 26. до 27. фебруара 2009. одржан четврти састанак ресурсне 
групе регионалног пројекта Заједнице практичара у области управљања људским 
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потенцијалима који окупља представнике из структура државне службе у земљама регије. 
Канцеларија координатора је укључена у ову иницијативу од 2006. године, када је на првој 
регионалној радионици о реформи структура државне службе, зачета идеја за формирање 
заједнице практичара у области менаџмента људских потенцијала. На састанку који је 
организован у просторијама UNDP БиХ расправљано је о активностима пројекта и плану 
рада ресурсне групе у текућој години. Између осталог, договорено је одржавање серије 
округлих столова у земљама регије на којим је планирано промовисање публикације 
припремљене на основу резултата истраживачког пројекта проведеног у 2008. години о 
теми „Како привући и задржати најбоље људе у државној управи“. Такође, усаглашено је 
да тема новог истраживања у текућој години буде „Праћење и оцјењивање рада државних 
службеника“. Одржавање наредног састанка ресурсне групе планирано је за септембар у 
Македонији, док ће редовна годишња конференција бити организована у Албанији у 
октобру 2009. 

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 одржаној 2. фебруара 2009. године. 

Током припреме тендерске документације за имплементацију пројекта „Скица развоја 
централних органа влада у БиХ - имплементација фазе I“, ангажовани експерт за јавне 
набавке је у два наврата различито тумачио критерије за додјелу уговора у тендерској 
документацији, што је проузроковало измјене већ усвојеног пројектног задатка. Затражено 
је и додатно мишљење Агенције за јавне набавке, те је у складу са добијеним мишљењем 
измијењен пројектни задатак, те је поново разматран на састанку Надзорног тима 31. 
марта 2009. 

На овом састанку чланови Надзорног тима у име Савјета министара БиХ, Владе 
Федерације БиХ и Владе Брчко дистрикта БиХ подржали су предложене измјене пројектног 
задатка. Како на овом састанку није присуствовао члан нити замјеник члана Надзорног 
тима у име Владе РС, њихово изјашњење о прихватљивости предложених измјена 
Пројектног задатка се очекује у складу са Пословником о раду Надзорног тима у наредних 
15 дана. 

Такође, током овог извјештајног периода припремљен је и логички оквир и пројектни 
приједлог „Скица развоја централних органа влада у БиХ – имплементација фазе II“ коју је 
у складу са Смјерницама годишњег програмирања за 2009. годину, Канцеларија 
координатора за реформу јавне управе у БиХ кандидовала за финансирање из средстава 
IPA 2009. Пошто је комитет за одобравање пројеката фаворизовао инфраструктурне 
пројекте, овај пројектни приједлог се није нашао на основној листи за финансирање из 
средстава IPA 2009, па је предложен за финансирање кроз програм билатералне помоћи 
ЕУ у оквиру MIPD-а за 2009. годину.  

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 
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политика дјеловања - SPPD“ започела је у јануару 2009. формирањем експертног тима који 
има одговорност за имплементацију свих активности планираних овим Пројектом. 
Експертску подршку SPPD пројекту пружају три стална члана. 

На састанку Управног одбора SPPD пројекта, који је одржан 17. фебруара 2009. године, 
експертски тим предложио је план активности за прво тромјесечје 2009. Предложени план 
активности подржао је Управни одбор SPPD пројекта, те је усвојен закључак којим SPPD 
експертски тим преузима одговорност да, прије сљедећег састанка Управног одбора, 
припреми Меморандуме о разумијевању за потписивање и дā приједлог детаљних планова 
активности за свако министарство, што ће бити приложено уз Почетни извјештај о 
провођењу SPPD пројекта. 

На основу закључака са 56. сједнице Савјета министара БиХ, Канцеларија координатора  
је припремила и доставила Савјету министара БиХ Први шестомјесечни извјештај о 
реализовању пројекта „Јачање БиХ капацитета за стратешко планирање и развој политика 
дјеловања“ са приједлогом закључака. Такође, током овог извјештајног периода, 
Канцеларија координатора континуирано је пратила реализовање пројектних активности, 
како би осигурао да SPPD пројекат у цјелини кореспондира са циљевима Стратегије 
реформе јавне управе у БиХ. 

Активности на развоју пројекта „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 пројектни задатак „Унапређење правила и процедура за израду закона, других 
прописа и општих аката у БиХ“ на  4. сједници, која је одржана 3. фебруара 2009. 

Обзиром да се накнадно указала потреба усклађивања усвојеног пројектног задатка са 
мишљенем Агенције за јавне набавке у Босни и Херцеговини, Канцеларија координатора је 
припремила измјене пројектног задатка које су затим разматране и усвојене на састанку 
Надзорног тима 24. марта 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, Канцеларија координатора организовала 
је потписивање Меморандума о међусобној сарадњи секретаријата Савјета министара 
БиХ, ентитетских влада и Владе Брчко дистрикта БиХ, које је реализовано 13. фебруара 
2009. 

Остале активности/иницијативе 

Канцеларија координатора је, у сарадњи са члановима Надзорног тима за област 
Унапређење квалитета и процедура израде и доношења прописа, наставила активности 
око осигуравања бесплатног приступа интегрисаној Бази правних прописа (LDB) и током 
првог квартала 2009. За ажурирање ће 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. Такође, Канцеларија координатора је припремила нацрт Меморандума о 
разумијевању, на основу којег би софтвер и лиценце за кориштење LDB базе Кнацеларија 
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координатора уступила канцеларијама за законодавство на државном, ентитетским и 
Брчко дистрикт БиХ нивоима. 

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

У протеклом извјештајном периоду Канцеларија координатора је радила на измјенама 
пројектног задатка „Информациони систем за управљање буџетом“ (BMIS) које је тражио 
представник DFID-а. Након што су Надзорни тим и УО Фонда за РЈУ усвојили измијењени 
пројектни задатак, Канцеларија координатора је почела да ради на тендерској 
документацији за овај пројекат у смислу да су извршена неопходна истраживања тржишта 
у циљу дефинисања критерија у тендерској документацији за избор понуђача. 

Стратегија Интерне контроле јавних финансија 
Представници Канцеларије координатора за област Јавне финансије су учествовали на 
састанку Радне групе за израду PFIC стратегије (Стратегије за успостављање система за 
интерну финансијску контролу). Радну групу чине представници SIGMA-е и Европске 
комисије, представници министарстава финансија са нивоа БиХ, ФБиХ и РС, представници 
ревизије са сва три нивоа и кординатор за реформску област јавних финансија 
Канцеларије координатора.  

Учешће у раду Радне групе Пододбора за трговину, индустрију, царине и порезе по ССП 

Представници Канцеларије координатора су у протеклом периоду учествовали у раду 
Радне групе Пододбора за трговину, индустрију, царине и порезе по ССП 

Састанак са представницима SIGMА-е 

У протеклом извјештајном периоду представници Канцеларије координатора из области 
Јавних финансија су имали састанак са представницима SIGMА-е задуженим за израду 
Годишњег извјештаја о стању јавних финансија у БиХ. На састанку су представници 
Канцеларије координатора информисали представнике SIGMА-е о стању реформе јавне 
управе у области Јавних финансија. 

5.1.3 ОБЛАСТ – УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ ПОТЕНЦИЈАЛИМА 
Пројекат „Унапређење процеса регрутовања 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 
радили на организовању радионица/обуке „Вођење интервјуа и употреба оквира 
способности у процесу селекције кандидата“ и на припремању коначног извјештаја. 
Коначни извјештај је припремљен на основу налаза из активности пилот пројекта које су 
проведене у протеклом осмомјесечном периоду имплементације. Радионице су одржане у 
Бања Луци и Сарајеву, а водили су их предавачи из Националне школе за управу Велике 
Британије. Учесници радионица били су државни службеници са сва четири нивоа из 
институција које су укључене у пројекат „Унапређење процеса регрутовања и одабира 
кадрова“. 

Учесници радионица су упознати са три кључне области које се тичу професионалне 
селекције и регрутовања: 

1. развој оквира способности и његова употреба (способности и опис посла, способности 
и селекција); 

2. развој критерија селекције (процјена апликационог обрасца и мотивационог писма); 
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3. принципи добре праксе у процесу вођења интервјуа (ваљаност селекције, организација 
и управљање, пратећи документи, технике испитивања, процјена). 

У склопу програма, реализоване су практичне вјежбе интервјуисања, уз  примјену знања и 
вјештина које су неопходне при селекцији кандидата и извршено је практично тестирање 
инструмента оквира способности при вођењу интервјуа. 

Уз финални извјештај који је израдио пројектни тим припремљени су и најважнији 
материјали проистекли током реализације пилот пројекта. Разматрање нацрта извјештаја 
планирано је на наредној сједници Надзорног тима за реформску област Управљање 
људским потенцијалима. 

Пројект „Обука државних службеника за примјену информационих технологија по 
стандарду ECDL (European Computer Driving Licence)“ 

Тендерска документација коју је припремила Канцеларија координатора као уговорни 
орган за провођење јавне набавке за раније одобрени пројекат обуке државних 
службеника по стандарду ECDL, требала је бити разматрана на 7. сједници Управног 
одбора Фонда за РЈУ. Канцеларији координатора је у међувремену достављено 
обавјештење од информатичког друштва ММЦЦ из Сарајева са примједбом да ECDL 
програм обуке не представља општеприхваћени стандард и да се не може давати 
преференција овом програму у односу на друге информатичке обуке сличне садржине. 
Канцеларија координатора се консултовала са Агенцијом за јавне набавке БиХ и са 
експертом за јавне набавке који је ангажован за квалитативну контролу и давање 
мишљења на тендерске документације за пројекте који се финансирају средствима Фонда 
за РЈУ. Експерт је потврдио став Агенције за јавне набавке да постоји оправдан ризик да 
би, у случају жалбе на тендер у којем је наведен искључиво ECDL стандард обуке, у 
складу са одредбама Закона о јавним набавкама БиХ, предметни поступак јавне набавке 
могао бити оспорен и поништен. Након тога су припремљене измјене тендерске 
документације и пројектног задатка који представља техничку спецификацију и чини њен 
саставни дио. 

Измијењена документација, заједно са прибављеним мишљењима и приговором 
информатичког друштва ММЦЦ, достављена је координаторима за реформу јавне управе 
ентитета и Брчко дистрикта БиХ, те члановима Надзорног тима за реформску област 
Управљање људским потенцијалима који су и предлагачи иницијалног пројекта. У току су 
консултације у вези са одобравањем измјена пројектног задатка и самог назива пројекта. 
Према приједлогу, назив пројекта је измијењен у „Обука државних службеника за примјену 
информационих технологија и рад на рачунарима“. Коначни нацрт тендерске 
документације и одобравање измјена пројектног задатка би требале бити разматране на 
првој наредној сједници Управног одбора Фонда за РЈУ. 

Пројекат „Развој система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ“ 

У извјештајном периоду припремљена је релевантна документација пројекта „Развој 
система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ“ за 7. сједницу 
Управног одбора Фонда за РЈУ (у складу са закључцима са сједнице одржане 15. 
децембра 2008.). Управни одбор Фонда за РЈУ је 2. фебруара 2009. усвојио измијењени 
пројектни задатак након чега је услиједила припрема тендерске документације за јавну 
набавку консултантских услуга за имплементацију пројекта, која би требала бити 
разматрана на првој наредној сједници Управног одбора ФРЈУ. 

Пројекат „Успостављање савремених одјела за менаџмент људским потенцијалима у 
министарствима и институцијама Федерације БиХ“ 

У марту 2009. године започео је циклус консултација са релевантним представницима 
корисника будућег пројекта, како би се утврдиле могућности за реализацију пројекта на 
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различитим нивоима власти у форми заједничког пројекта. Иницијалне консултације 
обављене су са представницима Агенције за државну управу РС на састанку у Бања Луци, 
а на основу претходних закључака са сједнице Надзорног тима за област Управљање 
људским потенцијалима. 

У извјештајном периоду одржан је и састанак 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 коначне потврде од UNDP БиХ у вези са осигурањем донаторских средстава, 
планиран даљи развој пројектне документације на нивоу Канцеларије координатора и 
упућивање у процедуру према Фонду за РЈУ. 

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

У овом извјештајном периоду окончан је поступак јавне набавке консултантских услуга за 
реализацију пројекта “Израда програма за побољшање квалитета управног одлучивања у 
БиХ“ Одлуком о поништењу наведеног поступка. Поступак је окончан на овај начин из 
разлога што је само један од шест кандидата који су преузели тендерску документацију 
доставио Захтјев за учешће у наведеном поступку. Комисија задужена 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, те је предложила доношење Одлуке о поништењу поступка набавке, која је 
усвојена на 7. сједници Управног одбора Фонда за РЈУ. С обзиром да је потребно поновити 
поступак јавне набавке за имплементацију овог пројекта, контактирани су кандидати који су 
преузели тендерску документацију, а нису доставили захтјеве за учешће, да би се дознали 
разлози недостављања захтјева и тако покушала избјећи ситуација да се и поновљени 
поступак набавке оконча поништењем поступка. Кандидати су, углавном, као разлог 
недостављања захтјева за учешће навели квалификације експерата који се односе на 
године радног искуства стеченог у јавној управи. Консултантско тржиште је неразвијено за 
пројекте овакве врсте и постоји мали број консултантских кућа које имају капацитет за 
реализацију овог пројекта, те постоји реална опасност да се и поновљени поступак оконча 
поништењем уколико поступак буде поновљен под истим условима као и претходни. У 
наредном периоду очекује се мишљење чланова Надзорног тима за област Управни 
поступак у вези са горе наведеним, како би се могле предузети даље активности на 
реализацији овог пројекта.  

Пројекат „Усклађивање и побољшање важећих закона о управном поступку на свим 
управним нивоима у БиХ“ 

У току су активности око припреме логичког оквира и пројектног приједлога за пројект 
„Усклађивање и побољшање важећих закона о управном поступку на свим управним 
нивоима у БиХ“. 

Пројекат „Едукација водитеља управних поступака и управних инспектора“ 

У току су активности око припреме логичког оквира и и пројектног приједлога за пројекат 
''Едукација водитеља управних поступака и управних инспектора''. 

Остале активности 

Канцеларија координатора за реформу јавне управе заједно са експертима OECD/SIGMA-e 
(Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European 
Countries) припрема радионицу са представницима законодавне власти (Уставноправна 
комисија Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, Уставноправна комисија 
Дома народа Парламентарне скупштине БиХ и Заједничка комисија за европске 
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интеграције Парламентарне скупштине БиХ), те радионицу за чланове и замјенике чланова 
Надзорног тима из области Управни поступак, ентитетске координаторе за реформу јавне 
управе и координатора Брчко дистрикта БиХ са циљем да се представници извршне и 
законодавне власти упознају са најбољим европским праксама у области управног 
одлучивања као и да буду укључени у реформске процесе из ове области који су 
неопходни за приближавање БиХ Европској унији. Експерти SIGMA-e ће презентовати 
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. Планирано је да се радионице одрже у јуну мјесецу, а 
сви учесници имаће могућност за дискусију и постављање питања експертима по 
завршетку презентација. 

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

У извјештајном периоду потписан је уговор о пружању консултантских услуга за пројект 
„Успостављање мреже инфо полица“ са фирмом Делоите д.о.о. Загреб. Пројекат је у 
почетној (inception) фази. 

Пројекат „Обука службеника за информисање“/„Обука службеника за односе с јавношћу“ 

Чланови Надзорног тима из области Институционална комуникација су постигли 
сагласност да се пројект „Обука службеника за информисање“ преради у погледу 
назива пројекта, активности, броја корисника, буџета и трајања. Након што су урађене 
измјене пројекта, нови пројектни приједлог под називом „Обука службеника за односе с 
јавношћу“ је у фази одобравања у Управном одбору Фонда за РЈУ. Циљ пројекта је 
стандардизација пракси служби за односе с јавношћу центара извршне власти у БиХ и 
службеника за односе с јавношћу. 

Пројекат „Стратешка комуникација“  

Окончана је фаза претквалификације у поступку набавке консултантских услуга за пројекат 
„Стратешка комуникација“. Извјештај комисије за набавке са препорукама за наставак 
поступка ће бити упућен Управном одбору Фонда зе РЈУ на усвајање. 

Пројекти појединачних административних нивоа 

Пројектни приједлог „Публиковање брошура о раду Владе РС“ кандидован је у 
извјештајном периоду са нивоа РС. Пројектна идеја је била прихватљива и осталим 
управним нивоима, па је НТ за реформску област Институционална комуникација одлучио 
да подржи заједнички пројекат. Канцеларија координатора припрема пројектни приједлог 
заједнички за све управне нивое у складу са пројектном идејом. 

Формирање Имплементационог тима 

Формиран је имплементациони тим за реализацију пројекта „Успостављање мреже инфо 
полица“. 

Остале активности 

Канцеларија је у фебруару на службеној web страници www.parco.gov.ba поставила 
апликацију „Интерактивна мапа управе“ коју је израдила у претходном кварталу. 
Апликација пружа информације о врсти, начину и мјесту остваривања услуга јавне управе, 
а циљ јој је промоција управе у служби грађана. 

Након осигурања финансијске подршке Владе Велике Британије, Канцеларија 
координатора је припремила пројектни задатак за набавку услуге дизајнирања логотипа 

http://www.parco.gov.ba/
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Канцеларије координатора - предуслова за покретање информативних и промотивних 
кампања о улози и раду Канцеларије и значају реформе. У току је прикупљање 
дизајнерских понуда. 

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

Након што је окончана прва фаза - претквалификација за набавку консултантских услуга, 
није било пријављених за учешће у процесу јавних набавки. У складу са препоруком 
Комисије, контактиране су компаније које су преузеле тендерску документацију и извршена 
је анализа, те су унесене потребне измјене у пројектни задатак и тендерску документацију. 
На заједничком састанку Надзорног тима за област Информационих технологија 
једногласно су подржане измјене у пројектном задатку. На осмој сједници Управног одбора 
Фонда за РЈУ сви чланови Управног одбора су одобрили измјене у пројектном задатку и 
тендерској документацији уз услов да се унесу примједбе које су имали представници РС-а 
и да се измијењена документација достави на увид, што је и учињено. 

Пројекат „One Stop Shop - сервиси за помоћ грађанима“ (пилот пројекат БД БиХ) 

У овом извјештајном периоду извршене су неопходне измјене у пројектном приједлогу и 
пројектном задатку (према коментарима представника EK Делегације у БиХ). На осмој 
сједници Управног одбора Фонда за РЈУ су члановима Управног одбора подијељене 
потписане Одлуке о прихватању пројектних задатака: „One Stop Shop – сервиси за помоћ 
грађанима“. 

Формирање Имплементационог тима 

Као што је наведено у Годишњем извјештају о раду Канцеларије за 2008. годину, 
Канцеларија координатора је средином децембра упутила захтјев члановима Надзорног 
тима да, према својим ресорним тијелима управе надлежним за именовање 
Имплементационог тима, покрену поступак именовања представника за рад у 
Имплементационом тиму. До сада, именовани су представници Брчко дистрикта БиХ и 
Републике Српске. 

е-Влада (UNDP) 

Пројекат е-Влада у Савјету министара БиХ (фаза I) који имплементира UNDP 
подразумијева редизајн и међусобно усклађивање web страница свих институција на нивоу 
БиХ. С обзиром да Канцеларија координатора учествује у наведеном пројекту, у протеклом 
периоду су одржани бројни састанци како би се усагласила динамика његове релизације. 
Сходно томе, окончана је израда новог дизајна web странице Канцеларије координатора 
који је прилагођен јединственим захтјевима и стандардима из пројекта. Извршене су 
групне и појединачне обуке web администратора Канцеларије, као и прво тестирање нове 
web странице. У току тестирања уочено је да су потребне одређене корекције. Након што 
се ураде ове корекције и изврши финално тестирање, очекује се њено пуштање у рад у 
наредном периоду. 

LDB - База података законских прописа (Legal Data Base) 

Активности на ажурирању web апликације База података законских прописа, унос 
преузетих OHR-ових неофицијелних превода легислативе БиХ: завршен је рад на 
оперативности ове web апликације (www.laws.ba). 

http://www.laws.ba/
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5.2 Развој Акционог плана 2 
У овом периоду настављене су припреме за израду Акционог плана 2 реформе јавне 
управе, који би требао обухватити осам сектора (пољопривреда, рад и запошљавање, 
правосуђе, полиција, околина, здравство, повратак избјеглица и образовање). Канцеларија 
координатора ради на прикупљању релевантних података и докумената, који ће уз 
претходну документациону основу послужити за развој плана. 

Како би била осигурана усклађеност рада, представници Канцеларије координатора 
укључени су у рад привремених пододбора за провођење Привременог споразума о 
стабилизацији и придруживању – у областима који се поклапају са секторским реформама 
јавне управе. Канцеларија координатора је већ учествовала у раду Привременог 
пододбора за транспорт, енергију, околина и регионални развој. Пододбор је имао 
припремни састанак крајем јануара, а у истом мјесецу одржан је и секторски састанак RPM 
са представницима Европске комисије из Брисела. Припреми састанак Привременог 
пододбора за пољопривреду, рибарство, сигурност хране, ветеринарску и фитосанитарну 
политику, те рурални развој одржан је у фебруару у Бања Луци. Састанак Привременог 
Пододбора и секторски RPM одржан је 23. и 24. фебруара у Бриселу.  

Учешће представника Канцеларије координатора осигураће хармонизован приступ 
секторским реформама, усаглашен са већ усвојеним документима – Привременим 
Споразумом о стабилизацији и придруживању, Европским партнерством, те Стратегијом 
интегрисања БиХ у ЕУ.  

Интензивирање активности на изради Акционог плана 2 очекује се у предстојећим 
мјесецима, када би Канцеларија координатора требала добити нову техничку помоћ.  

6 Фонд за Реформу јавне управе (Фонд за РЈУ) 
Састанци Управног одбора Фонда за РЈУ 
До краја првог квартала 2009. године, Управни одбор Фонда за РЈУ је одобрио укупно 11 
пројеката у вриједности 7.574.278,12 КМ (без ПДВ-а). Од овог броја, 10 пројеката је 
припремила Канцеларија координатора, а један пројекат је доставио индивидуални 
предлагач (Влада Брчко дистрикта БиХ). 

У табели испод дат је преглед до сада одобрених пројеката по фазама. 
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Назив пројекта / 
реформска област 

УО ФРЈУ 
одобрио 

Оквирни 
буџет у КМ 
(без ПДВ-а) 

Фаза у којој се 
пројекaт налази 

Трајање 
пројекта у 
мјесецима 

Планиран
и почетак 
имплем.  

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

одобрен 
пројектни 
приједлог и 
пројектни 
задатак 

1.709.401,71 припремљене су 
измјене пројектног 
задатка и у току је 
усвајање измјена 
(НТ) 24 

III 
квартал 

2009 

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

одобрен 
пројектни 
приједлог  

683.760,70 пројектни задатак  
је припремљен и 
биће разматран на 
наредној сједници 
УО ФРЈУ 18 

III 
квартал 

2009 

Информациони 
систем управљања 
буџетом 
Јавне финансије 

одобрен 
пројектни 
приједлог и 
пројектни 
задатак 

*1.564.664,00 у току је припрема 
тендерске 
документације 18 

IV 
квартал 

2009 

Обука државних 
службеника за 
примјену 
информационих 
технологија по 
стандарду ECDL 
Управљање људским 
потенцијалима 

одобрен 
пројектни 
приједлог и 
пројектни 
задатак  

705.128,21 у току су 
консултације са 
корисницима и УО 
ФРЈУ око 
припреме 
тендерске 
документације и 
измјена пројектног 
задатка 

24 
IV 

квартал 
2009 

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

одобрен 
пројектни 
приједлог и 
пројектни 
задатак  

750.000,00 у току је припрема 
тендерске 
документације 

18 
III 

квартал 
2009 
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Израда програма за 
побољшање 
квалитета управног 
одлучивања у БиХ 
Управни поступак 

одобрен 
пројектни 
приједлог, 
пројектни 
задатак, 
тендерска 
документација 
одобрена Одлука 
о поништењу 
ограниченог 
поступка за 
набавку 
консултантских 
услуга 

388.000,00 у току су 
консултације са 
члановима НТ у 
циљу 
предузимања 
даљих активности 
на реализацији 
пројекта  

10 
II 

квартал 
2009 

Успостављање 
мреже инфо полица 
Институционална 
комуникација  
 

одобрен 
пројектни 
приједлог, 
пројектни 
задатак,тенд. 
документација, 
сужена листа, 
Одлука о додјели 
уговора и 
финални 
приједлог 
уговора  

Одобрени 
буџет 

133.000,00 

04.03.2009. године 
потписан уговор са 
консултантском 
фирмом Делоите 
савјетодавне услуге 
д.о.о. Загреб; 
пројекат је у фази 
имплементације 

9 04.03.09.  

Обука службеника за 
информисање** 
Институционална 
комуникација 
 

одобрен 
пројектни 
приједлог, 
пројектни 
задатак, 
тендерска 
документација  
одобрена Одлука 
о поништењу 
ограниченог 
поступка за 
набавку 
консултантских 
усл. 

64.000,00 поништен ограничени 
поступак за набавку 
консултантских 
услуга 

7 III квартал 

Стратешка 
комуникација 
Институционална 
комуникација 
 

одобрен 
пројектни 
приједлог, 
пројектни 
задатак и 
тендерска 
документација  

198.000,00 тендерска процедура 
је у току, 
извјештај са 
препорукама 
комисије за фазу 
претквалификације 
ће бити упућен УО 
ФРЈУ на одобрење у 
процедури писаног 
усаглашавања 

9 II квартал 
2009 



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
 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
16-04-09 Канцеларија координатора за реформу јавне управе 19 

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

одобрен 
пројектни 
приједлог, 
пројектни 
задатак, 
тендерска 
документација 
одобрена Одлука 
о поништењу 
ограниченог 
поступка за 
набавку 
консултантских 
услуга  
одобрене 
измјене 
пројектног 
задатка и т. 
документације 

880.123,50 УО ФРЈУ одобрио 
измјене пројектног 
задатка и тендерске 
документације  

12 II квартал 
2009 

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

одобрен 
пројектни 
приједлог и 
пројектни 
задатак  

498.200,00 у току су 
консултације са 
предлагачем 
пројекта (БД БиХ) око 
припреме тендерске 
документације 

18 III квартал 
2009 

Укупно средстава Фонда за одобрене 
пројекте (без ПДВ-а): 7.574.278,12 КМ 

 
 
* У току припреме пројектног задатка „Информациони систем управљања буџетом“ дошло је до измјене 
оквирног буџета у односу на буџет планиран у пројектном приједлогу (са 1.173.498,00 КМ на 1.564.664,00 КМ).  
**Чланови Надзорног тима из области Институционална комуникација су постигли сагласност да се пројект 
„Обука службеника за информисање“ преради у погледу назива пројекта, активности, буџета и трајања. 
Након што су урађене измјене пројекта, крајем марта 2009. године члановима Управног одбора Фонда за РЈУ 
је послан нови пројектни приједлог под називом „Обука службеника за односе с јавношћу“. Оквирни буџет 
пројекта износи 160.250,00 КМ (са ПДВ-ом), а временски оквир трајања пројекта је 5 мјесеци. 
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Састанци Управног одбора Фонда за РЈУ 
У првом кварталу 2009. одржане су двије сједнице Управног одбора Фонда за РЈУ.  

У Прегледу активности Фонда за РЈУ према Меморандуму о разумијевању за 
успостављање Фонда за реформу јавне управе (у даљем тексту Меморандум), који је 
припремила Канцеларија координатора, чланови Управног одбора Фонда су упознати са 
сумарним прегледом предвиђених и остварених активности према Меморандуму од 
његовог потписивања до 15. јануара 2009. године, као и разлозима који су довели до 
успоравања процеса функционисања Фонда за РЈУ и реализације средстава. Из овог 
прегледа активности Фонда за РЈУ може се видјети гдје би било могуће унијети измјене у 
постојеће документе којима се регулише рад Фонда како би се поспјешио и убрзао процес 
имплементације пројеката и реализације средстава Фонда. Имајући у виду да је 
предвиђено да Меморандум буде прегледан и измјењен на адекватан начин на 
годишњој основи, ова информација је требала послужити члановима Управног 
одбора Фонда за РЈУ при евентуалном доношењу одлуке о потреби измјена или 
допуна Меморандума у сврху ефикаснијег управљања Фондом. 
Управни одбор Фонда за РЈУ је усвојио Измјене Пословника о раду Управног одбора, 
чиме се допринијело скраћењу процедура трајања поступка јавне набавке за један до два 
мјесеца зависно од учесталости одржавања сједница Управног одбора Фонда. 

Што се тиче плаћања накнаде за рад домаћим члановима Управног одбора Фонда за РЈУ, 
приједлог Одлуке о накнади за рад члановима и замјеницима чланова Управног одбора 
Фонда и Одлуке о накнади за рад члановима и замјеницима чланова надзорних тимова за 
имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ са нивоа 
Савјета министара БиХ, Канцеларија координатора је добила позитивно мишљење Уреда 
за законодавство (јуни 2008.), док мишљење из Министарства финансија и трезора БиХ 
Канцеларија координатора није добила. С обзиром на то да је Савјет министара БиХ 5. 
фебруара 2009. године, на 75. сједници, усвојио Одлуку о критеријима за утврђивање 
новчане накнаде за рад у управним одборима, надзорним и другим радним тијелима 
из надлежности институција БиХ, Канцеларија координатора је од Министарства 
финансија и трезора БиХ затражила мишљење о начину примјене одредби горе наведене 
Одлуке. Одговор Министарства финансија и трезора БиХ на овај упит, Канцеларија 
координатора до закључења извјештаја није добила. 

У складу са обавезом из Пословника о раду Управног одбора Фонда за РЈУ, члановима 
Управног одбора Фонда су дистрибуисани Годишњи извјештај о напретку (праћење 
провођења Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ), за 2008. годину, 
Годишњи извјештај о раду Канцеларије координатора за 2008. и Квартални извјештај 
Фонда за реформу јавне управе за период октобар -  децембар 2008. 

Финансије Фонда за реформу јавне управе 
Донатори Фонда за РЈУ су до сада уплатили на рачуне Фонда укупно 1.787.425,17 КМ, од 
чега:  

• 83.000,00 КМ – Амбасада Краљевине Холандије, 

• 500.000,00 SEK (94.236,03 КМ) – Sida, 

• 750.000,00 GBP (1.610.355,14 КМ) – DfID. 

До сада није било никаквих исплата из Фонда.  

Управном одбору Фонда за РЈУ представљена је Информација о уплатама средстава 
донатора на рачуне Фонда за реформу јавне управе, којом су дати подаци о 
трошковима провизије, конверзији и каматама. Рачун Фонда за реформу јавне управе у 
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EUR носи камате које се обрачунавају полумјесечно. Како није било дефинисано да ли се 
на Програм посебне намјене (пројекат) преноси и троши само износ уплаћених средстава 
без камате или се преноси цјелокупан износ средстава укључујући и камате, био је 
потребан став донатора Фонда. Стога је Канцеларија координатора припремила 
Сагласност на трошења средстава камата у намјене Фонда, коју су донатори Фонда 
потписали, те је иста послана Министарству финансија и трезора БиХ на реализацију. 

Такође, Управном одбору Фонда представљен је и образложен Годишњи план уплата 
средстава на рачуне Фонда за реформу јавне управе за 2009. Канцеларија 
координатора је припремила овај план у складу са Процедурама за управљање 
финансијама Фонда за РЈУ, а на основу већ одобрених као и планираних пројеката, 
заједничких пројеката за све управне нивое и индивидуалних пројеката. Претходно, 
Канцеларија координатора је затражила од ентитетских координатора и координатора БД 
БиХ, те чланова надзорних тимова са државног нивоа да доставе приједлоге 
индивидуалних пројеката које намјеравају припремити у 2009. који би кренули са 
реализацијом у току исте године. Приједлоге индивидуалних пројеката доставили су 
координатор за РЈУ из РС и Министарство правде БиХ, те је по извршеном прегледу 
усклађености, Канцеларија координатора у Годишњи план укључила оне пројекте који су у 
складу са АП 1. Укупан износ средстава потребних за реализацију пројеката из Годишњег 
плана знатно премашује износ укупних средстава Фонда за реформу јавне управе. 
Донатори ће размотрити Годишњи план и одлучити који пројекти би могли бити 
финансирани из преосталих средстава Фонда.  

Након што је на 6. сједници УО Фонда за РЈУ Канцеларија координатора представила 
Процедуре за управљање финансијама Фонда за реформу јавне управе, а УО Фонда 
исте усвојио, на захтјев замјеника члана Управног одбора из РС, Канцеларија 
координатора је Министарству финансија и трезора БиХ послао захтјев за писано 
изјашњење и сагласност на Процедуре. Сагласност је достављена Канцеларији 
координатора 14. јануара 2009. те је прослијеђена свим члановима Управног одбора 
Фонда. 

У првој половини марта одржан је састанак представника Канцеларије координатора са 
представницима Амбасаде Краљевине Холандије у вези финансијског извјештавања и 
праћења средстава Фонда, односно о активностима које у том смислу проводи 
Канцеларија координатора. Такође, објашњено је функционисање буџета Амбасаде, 
годишње планирање њихових средстава и ревидирање буџета са разматрањем могућих 
додатног финансирања. Представници Амбасаде су објаснили да је за њих „план 
ликвидности” односно квартални план уплата једина основа за уплате средстава у Фонд. 
Такође, нагласили су да би Амбасада могла покрити 1/3 потреба ликвидности на принципу 
„пропорционалности”. Истакли су и чињеницу да Меморандум истиче крајем ове године, 
уважавајући све разлоге који су утицали на касни почетак функционисања Фонда за РЈУ. 
Међутим, како су нагласили, имајући у виду принципе и процедуре Амбасаде за одобрење 
средстава за рачуне Фонда, врло је могуће да би 1 милион еура који су првобитно 
планирали, усљед тога могао бити изгубљен. У случају да се средства Фонда буду 
трошила брже и, у случају веће потребе за ликвидности и трошења новца за пројекте, 
Амбасада би могла размотрити захтјев за додатним средствима за ову годину. Уколико би 
се продужило трајање Меморандума, тиме би ситуација око финансирања била сигурнија. 

Како је већ раније поменуто, Канцеларија координатора је припремила и на седмој 
сједници представила свеобухватан Преглед активности Фонда према Меморандуму о 
разумијевању од потписивања Меморандума до 15. јануара 2009. године, наводећи 
разлоге споријег процеса реформе, те сугеришући у којем би правцу требало правити 
измјене Меморандума. У складу са свим горе наведеним, Канцеларија координатора је 
припремила и Приједлог Измјена и допуна Меморандума о разумијевању за 
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успостављање Фонда за реформу јавне управе. Измјене и допуне се углавном односе 
на период трајања односно продужења трајања Фонда за РЈУ како би се омогућило 
несметано и сигурно финансирање одобрених пројеката, имајући у виду различите 
принципе и процедуре донатора при одобравању средстава донације односно подршке 
Фонду. Поред тога, Измјене и допуне се односе и на неке финансијске аспекте управљања 
средствима Фонда. Приједлог измјена и допуна Меморандума представљен је 
донаторима на састанку организованом у Канцеларији координатора 31. марта, којом 
приликом су донатори изнијели своје коментаре на Приједлог те је одлучено да се, 
са донаторима усаглашени Приједлог измјена и допуна Меморандума, стави на 
дневни ред 9. сједнице Управног одбора Фонда, како би након тога могао бити 
упућен владама на усвајање. 
Набавке за пројекте који се финансирају средствима Фонда за реформу јавне управе 
На 7. сједници Управни одбор Фонда за РЈУ је одобрио финални приједлог уговора за 
пројекат „Успостављање мреже инфо полица“ из области Институционална 
комуникација, те је 4. марта 2009. потписан уговор са консултантском фирмом Делоит 
савјетодавне услуге д.о.о. из Загреба чиме је пројекат ушао у фазу имплементације. 

По завршетку фазе претквалификације на 7. сједници Управни одбор Фонда за РЈУ је 
разматрао извјештаје Комисија за набавку за пројекте „Израда програма за побољшање 
квалитета управног одлучивања“ и „Израда и успостављање оквира 
интероперабилности и стандарда за размјену података“ како слиједи: 
• На основу одобреног извјештаја и препорука Комисије за набавку, поништен је поступак 

набавке услуга за реализацију пројекта „Израда програма за побољшање квалитета 
управног одлучивања“, с обзиром да је пристигла само једна понуда чиме није 
осигурана стварна конкуренција за планирани уговор и довољан број квалификованих 
кандидата; 

• На основу одобреног извјештаја и препорука Комисије за набавку, поништен је поступак 
набавке услуга за реализацију пројекта „Израда и успостављање оквира 
интероперабилности и стандарда за размјену података, с обзиром да је утврђено да 
није било пријављених кандидата. 

У току првог квартала 2009. објављен је тендер за пројекат „Стратешка комуникација“ из 
области Институционална комуникација. Комисија за набавку консултантских услуга за овај 
пројекат је, на темељу налаза и анализе квалификационих услова, припремила 
одговарајући извјештај са препорукама који ће бити упућен на одобрење Управном одбору 
Фонда за РЈУ. 

7 Сарадња са донаторима 
Техничка помоћ Канцеларији координатора 
Тендерска процедура за нову техничку помоћ Канцеларији координатора пуног назива 
„Изградња капацитета Канцеларије координатора за реформу јавне управе у БиХ“ је у 
току. Фаза претквалификације је успјешно завршена и одабрано је осам фирми које су 
ушле у ужи избор. Евалуација понуда је планирана за 2. април 2009. Међутим, још није 
извјесно када се може очекивати почетак рада тима за техничку помоћ. 

Донатори и пројекти 
Представници Канцеларије координатора ће активно учествовати у раду Форума за 
координацију донатора у БиХ. чију је организацију и вођење преузело Министартство 
финансија и трезора БиХ – Сектор за координацију међународне економске помоћи у 
сарадњи са UNDP БиХ, који је до сада обављао ту функцију. Министарство финансија и 
трезора БиХ ће у будуће бити надлежно и за припрему и публикацију „Прегледа 
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активности донатора“ и пружање техничке помоћи донаторима. Организовање ових 
састанака представља значајан корак ка успостављању партнерског односа БХ власти са 
донаторском заједницом у БиХ и преузимању лидерства у дефинисању властитих 
приоритета развоја и усмјеравања средстава међународне финансијске помоћи. 

Средином марта 2009. одржан је састанак између Канцеларије координатора и норвешке 
организације DIFI. Разговарано је о могућој финансијској помоћи Владе Краљевине 
Норвешке Фонду за РЈУ. Канцеларија координатора је представила рад Фонда, те 
представницима DIFI-а уручила стратешке документе и документе који регулишу рад 
Фонда за РЈУ. Представици DIFI-а ће обавијестити своје надлежно министартво о Фонду 
за РЈУ, те размотрити могућности да финансијски подрже рад Фонда. 

Почетком априла 2009. године биће одржана Регионална донаторска конференција у 
Тирани. Представник Канцеларије координатора ће учествовати на конференцији и 
презентовати рад Фонда за реформу јавне управе. 

Подаци о пројектима донатора са којима тренутно располаже Канцеларија 
координатора су доступни на wеb страници Канцеларије (www.parco.gov.ba и 
www.javnauprava.gov.ba). Детаљни преглед пројеката које финансирају донатори у 
области реформе јавне управе налази се у Годишњем извјештају о раду Канцеларије 
координатора за 2008. годину. 

8 Извјештавање и мониторинг 
Према обавези из Годишњег програма рада Савјета министара БиХ за 2009. годину, 
Канцеларија координатора се обавезала Савјету министара БиХ правовремено 
достављати периодичне 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 имплементације мјера из Акционог плана 1 Стратегије 
РЈУ. Извјештаји које су ентитетски координатори, координатор Брчко дистрикта БиХ, те 
чланови/замјеници чланова надзорних тимова са државног нивоа обавезни достављати 
Канцеларији координатора служе као основа за припрему кварталних и годишњих 
извјештаја о напретку (праћењу реализације) мјера из Акционог плана 1 Стратегије РЈУ, а у 
наредном периоду и евалуацији.

Годишњи извјештај о раду Канцеларије координатора за 2008. годину Савјет министара 
БиХ је усвојио на 77. сједници (одржаној 19. фебруара 2009.), а Годишњи извјештај о 
напретку за 2008. на 76. сједници (одржаној 12. фебруара 2009.). 

Извјештаји Канцеларије координатора су јавно доступни на wеb страници 
Канцеларије координатора www.parco.gov.ba и www.javnauprava.gov.ba. 

9 Препоруке за даљи рад и побољшање координације 
Уз постигнут одређени напредак, тешкоће уочене код сваког елемента имплементационе 
структуре, које се односе на механизме имплементације АП1, 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: 

• Потребно је повећати капацитете оперативне јединице за све реформске области у 
циљу повећања укупне ефикасности, кроз осигурање континуираних видова подршке. 
Садашња рјешења у виду анагажмана приправника и практиканата за подршку 

http://www.parco.gov.ba/
http://www.parco.gov.ba/
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оперативним активностима не представљају цјеловито рјешење, тим више што по 
истеку ангажмана (приправнички стаж, уговори) не постоји начин за задржавање 
особља. Обим посла на развоју, координацији и праћењу више различитих пројеката, 
њихов временски паралелизам, те ангажовање на другим редовним и повременим 
пословима намеће потребу постојања сталног сарадника унутар сваке реформске 
области. 

• Осигурати благовремено информисање, присуство и учешће представника Канцеларије 
координатора у иницијативама и активностима на измјени закона, подзаконских аката и 
других прописа који су релевантни за одређене реформске области из АП 1. (Нпр. у 
области Управљање људским потенцијалима ово се нарочито односи на прописе 
којима су регулисане области државне службе и државних службеника, те на законе о 
управи и законе о платама.) Досадашња пракса достављања усвојених или коначних 
нацрта закона и других прописа, не оставља могућност праћења усклађености 
законских рјешења са реформским циљевима, мјерама и препорукама. 

• Побољшати проток и размјену информација међу свим представницима 
имплементационих структура за провођење реформе. Ово се посебно односи на 
међусобну комуникацију између чланова надзорног тима са различитих нивоа власти 
(али и унутар истог нивоа власти), ентитетских координатора и координатора Брчко 
дистрикта БиХ, те комуникацију према Канцеларији координатора. Интезивирати 
претходне иницијативе и праксе за одржавање редовних периодичних састанака 
координатора за реформу јавне управе са свих нивоа. 

• Осигурати бољи квалитет материјала и благовремено достављање података и 
информација – како од домаћих институција тако и донатора. Активности донаторске 
координације је потребно такође интезивирати и јачати позицију Канцеларије 
координатора као поузданог партнера и „информационог чворишта“ за податке из 
домена реформе јавне управе. 

• Формулисати и сачинити приједлоге за стимулисање и мотивисање државних 
службеника укључених у рад имплементационих тимова у склопу пројеката. Ово 
питање се континуирано отвара на састанцима Надзорних тимова и представља 
озбиљну препреку у реализацији текућих и будућих пројеката. Позвати и представнике 
корисника и донатора да дају одговарајуће приједлоге у циљу налажења ефективних 
рјешења (нпр. планирати у буџету пројеката покриће трошкова одржавања састанка 
радних група укључујући и службена путовања на једнообразан начин за све пројекте 
гдје је тип пројекта техничка помоћ/ангажман консултаната). 

• Анализирати ефикасност поступака јавних набавки за потребе пројеката по 
реформским областима и дефинисати приједлоге мјера којим би се створили услови за 
већи одзив потенцијалних понуђача и кандидата.  

• Да се сви акти које доноси Савјет министара БиХ, а односе се на институције БиХ, 
редовно дистрибуишу и Канцеларији координатора за реформу јавне управе, како би са 
истим могла бити благовремено упозната. 

• Стимулисање рада у Надзорном тиму исплатом накнада у складу са чланом 4. Одлуке 
Савјета министара БиХ о именовању чланова надзорних тимова бр. 172/07; ставом II 
Одлуке о именовању чланова надзорних тимова Владе Федерације БиХ број 550/07; 
тачком 4. Закључка Владе Републике Српске бр. 04/1-012-742/08 или на други 
одговарајући начин. 

• Редовно извјештавање Канцеларије координатора о провођењу АП 1 на ентитетском и 
нивоу Брчко дистрикта БиХ, у складу са тачком 17. става VI Заједничке платформе о 
принципима и начину имплементације Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне 
управе у БиХ. 
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• Консултовање Канцеларије координатора приликом израде/измјене интерних аката који 
регулишу рад службеника за односе с јавношћу у сврху усклађености са мјерама 
Акционог плана 1 у области Институционална комуникација.  

• Наставити јачати сарадњу Канцеларије координатора са Дирекцијом за европске 
интеграције, како би било омогућено усклађивање Акционог плана 2 Стратегије 
реформе јавне управе са релевантним државним документима. 
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