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1 Сажетак 
• Потврђивањем Правилника о измјенама и допунама Правилника о унутрашњој 

организацији и систематизацији Кабинета предсједавајућег Савјета министара БиХ, у 
априлу, омогућено је даље јачање Канцеларије координатора за реформу јавне 
управе. Измјене, које је иницирала Канцеларија координатора, предвиђају отварање 
шест нових мјеста за стручне сараднике (по једно у шест реформских области). Овај су 
посао до сада радили приправници што због повећања обима посла и радних задатака 
није било добро рјешење.  

• Након добијања сагласности Савјета министара БиХ, Канцеларија координатора је 
припремила приједлог одлуке о именовању нових или недостајућих чланова надзорних 
тимова за реформске области из Акционог плана 1. Канцеларија је добила приједлоге 
за именовања једног члана и два замјеника члана надзорних тимова, а чека приједлоге 
из Министарства правде БиХ и Министарства комуникација и транспорта БиХ. 
Канцеларија координатора упозорава да члан и замјеник члана Надзорног тима за 
област Информационе технологије (који у Надзорном тиму представљају Владу ФБиХ), 
за једанаест мјесеци, колико постоји овај Надзорни тим, нису присуствовали нити једној 
сједници, а ни учествовали у његовом раду. 

• Настојећи ријешити питање накнаде за рад у надзорним тимовима Канцеларија 
координатора је приједлог Одлуке о накнади за рад члановима надзорних тимова 
упутила Уреду за законодавство БиХ и Министарству финансија и трезора БиХ. Уред 
за законодавство послао је мишљење о овој одлуци, а очекује се и изјашњење 
Министарства финансија и трезора БиХ.  

• Канцеларија координатора у овом периоду са експертима OECD/SIGMA-е (Support for 
Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European Countries) 
је одржала радионицу за представнике уставноправних комисија оба дома 
Парламентарне скупштине БиХ, те Заједничке комисије за европске интеграције 
Парламентарне скупштине БиХ. На радионици који је одржана 8. и 9. јуна презентиране 
су најбоље европске праксе у области управног одлучивања. Иста радионица одржана 
је и за представнике извршне власти, који су укључени у реформску област Управни 
поступак.  

• У оквиру пројекта „Јачање БиХ капацитета за стратешко планирање и развијање 
политика дјеловања“ (SPPD), који Канцеларија имплементира у сарадњи с UNDP БиХ, 
у мају је потписан Меморандум о разумијевању између UNDP и босанскохерцеговачких 
власти, представника државног и ентитетских министарстава из сектора за транспорт, 
енергетику, рад и запошљавање. Потписивањем документа су и формално 
дефинисане обавезе страна у имплементацији SPPD пројекта. 

• Од укупно једанаест пројеката које је у претходном периоду одобрио Управни одбор 
Фонда за реформу јавне управе, десет пројеката налази се у различитим фазама јавне 
набавке, док је један пројекат у фази реализације. У идућем кварталу Канцеларија 
координатора очекује прве исплате из Фонда.  

• Канцеларија координатора је започела припрему нових пројеката. Већ је припремљен 
нацрт пројектног приједлога „Транспоновање ЕУ законодавства у правни систем БиХ”. 
У припреми су судјеловали и представници Дирекције за европске интеграције, а циљ 
пројекта је развој кадрова у институцијама БиХ, ентитета и Брчко дистрикта, задужених 
за транспозицију ЕУ легислативе у домаћи правни систем.  
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• Пројектни приједлог „Публиковање брошура о раду Владе Републике Српске“, који је у 
претходном кварталу кандидовала РС прихватиле су и остале владе, тако да ће то 
бити заједнички пројекат назван „Публиковање информативног материјала Савјета 
министара БиХ, Владе ФБиХ, Владе РС и Владе Брчко дистрикта БиХ“ и биће 
кандидован Управном одбору Фонда за РЈУ за финансирање из средстава Фонда. 
Канцеларија координатора припремил је измијењени приједлог пројекта 
„Успостављање савремених јединица за управљање људским потенцијалима у 
органима управе у БиХ“, који представља проширење претходног приједлога који је 
припремила АДС ФБиХ за ниво Федерације БиХ. Након усаглашавања документа са 
члановима Надзорног тима за реформску област УЉП, пројектни приједлог се планира 
упутити у даљу процедуру према Управном одбору Фонда за РЈУ. 

• Канцеларија координатора се, као национални координатор за Босну и Херцеговину, 
укључила у активности Регионалног центра за реформу јавне управе (RCPAR) - мрежу 
практичара и експерата из области реформе јавне управе, земаља централне и 
источне Европе, те заједница независних држава. RCPAR настоји проширити мрежу на 
владине институције, универзитете и невладине организације у цијелом региону.  

• Иако је сарадња међу институцијама и са Канцеларијом координатора побољшана, 
институције још више могу унаприједити квалитет достављеног материјала и осигурати 
благовремену доставу података и информација. Канцеларија сматра да је потребно 
осигурати редовно извјештавање Канцелрије о провођењу Акционог плана 1 на 
ентитетском и нивоу Брчко дистрикта БиХ, у складу са тачком 17. став VI Заједничке 
платформе о принципима и начину имплементације АП 1 Стратегије реформе јавне 
управе. 

• Канцеларија координатора је у складу са упутама Управног одбора Фонда за реформу 
јавне управе припремила Анекс на Меморандум о разумијевању за успостављање 
Фонда за РЈУ, којим је важење овог документа продужено до краја 2010. Након што је 
добила мишљење Уреда за законодавство и Министарства финансија и трезора БиХ, 
Канцеларија још чека мишљење Министарства иностраних послова БиХ да би Анекс 
могао упутити у даљу процедуру прописану одредбама Закона о поступку закључења и 
извршења међународних уговора.  

• Тендерска процедура за нову техничку помоћ Канцеларији - „Изградња капацитета 
Канцеларије координатора за реформу јавне управе у БиХ“ је завршена. Почетак 
пројекта техничке помоћи који ће бити финансиран из програма IPA 2007 се очекује у 
идућем кварталу, након потписивања уговора са најбоље оцијењеним понуђачем. 
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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. априла до 
30. јуна 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 
Одобрена средства у буџету за 2009. годину за трошкове закупа пословног простора су за 
18.000 КМ мања у односу на потребна, те ће бити потребно извршити преструктуирање 
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 
Постојећим Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији предвиђено је 
шест позиција за приправнике у Оперативној јединици, а њихов основни задатак је да 
помажу стручним савјетницима за реформу јавне управе у раду. Показало се да такво 
рјешење није дугорочно, јер након истека ангажмана (приправничког стажа) не постоји 
начин да Канцеларија координатора задржи особље, које је оспособљено за ове послове. 
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. 

Сходно горе наведеном, Канцеларија координатора је предложила измјене постојећег 
Правилника, те је Савјет министара БиХ на 84. сједници, одржаној 16. априла 2009. 
године, дао потврду на приједлог Правилника 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). 

Паралелно са активностима на измјени Правилника, текле су активности за попуњавање 
постојећих упражњених позиција. Тако од 1. маја, по окончању конкурсне процедуре у 
Канцеларији координатора ради виши референт за информационе технологије. У априлу 
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је поново расписан конкурс за пријем државног службеника - стручни савјетник за реформу 
јавне управе, након што на претходном конкурсу није било кандидата који су положили 
стручни испит. Ова конкурсна процедура је успјешно завршена и најбоље оцијењени 
кандидат ће почети радити 1. јула. Крајем маја расписан је конкурс за пријем једног 
приправника, те ће након завршетка конкурсне процедуре најбољи кандидат почети 
радити 1. јула ове године.  

Стање запослених у Канцеларији координатора са 30. јуном 2009. године је сљедеће: 

• Државни координатор 

• 24 државна службеника 

• 5 запосленика 

• 5 приправника 

• 2 уговора о дјелу. 

Односи с јавношћу 
Од 25. маја 2009. године Канцеларија координатора на e-mail адресе чланова УО Фонда за 
РЈУ, надзорних тимова, портпарола на сва четири управна нивоа, али и медија 
дистрибуише петнаестодневно newsletter са најзначанијим вијестима из области реформе 
јавне управе.  

Настављена је сарадња са Факултетом за јавну управу Сарајево, а успостављена је и 
сарадња са Економским факултетом Источно Сарајево. На Економском факултету Источно 
Сарајево у априлу су одржана предавања стручних савјетница за реформу јавне управе из 
Канцеларије координатора, а крајем маја Канцеларија координатора је организовала 
узвратну посјету студената ових факултета Канцеларији. 

Поводом обиљежавања Дана јавне службе Уједињених нација 26. јуна Канцеларија 
координатора је отворила врата за представнике невладиног сектора у БиХ. Ово је била 
прилика да Канцеларија координатора невладине организације информише како тече 
процес реформе јавне управе. У циљу боље комуникације са грађанима, Канцеларија је на 
улазу у зграду поставила и сандуче за савјете и приједлоге бх. грађана о побољшању 
јавне управе.  

Канцеларија координатора ради и на побољшању визуелног идентитета саме Канцеларије. 
Изабран је један од четири понуђена дизајна будућег логотипа Канцеларије, те сада 
слиједи његова дорада сходно пројектном задатку. 

Настављена је и сарадња са медијима. Државна координаторица за реформу јавне 
управе, гђа Невенка Савић, дала је интервју бањалучком магазину „Нови Репортер” те је 
заједно са замјеником, гдином Суадом Мусићем, у мају гостовала у емисији „Моја Европа“ 
БХ Радија 1. Након радионице „Преглед система општег управног поступка у БиХ – главни 
елементи који се требају унијети у модернизован систем“, организоване су изјаве за 
медије.  

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. У извјештајном периоду је 
извршена набавка клима уређаја, а процедура набавке рачунарске опреме је у току. 

Едукација и обука особља Канцеларије координатора за реформу јавне управе 
У складу са доступношћу обуке као и идентификованим приоритетним темама за 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
 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
15-07-09 Канцеларија координатора за реформу јавне управе 7 

годину, упослени у Канцеларији су имали прилику да се стручно усавршавају и током 
другог квартала ове године.  

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 (soft skills обуке, 
обука за HRM специјалисте, студијска посјета Шпанији).  

DfID (Одјељење за међународни развој Владе Уједињеног Краљевства) је омогућио 
реализовање двије обуке за упослене у Канцеларији, у мају и јуну (Израда стратешких 
докумената, те Мониторинг и евалуација) које имају за циљ јачање интерних капацитета.  

Поред учешћа особља Канцеларија координатора у различитим обукама, крајем маја 
Канцеларија је угостила студенте Факултета за јавну управу у Сарајеву и Економског 
факултета Источно Сарајево. Ово је била узвратна посјета Канцеларији, након што су 
током марта и априла представници Канцеларије координатора на овим факултетима 
одржали предавања о реформама у областима Институционална комуникација и Јавне 
финансије.  

Конференције, симпозији, студијска путовања 
У другом кварталу 2009. године, запослени у Канцеларији координатора учествовали су на 
различитим конференцијама, што им је омогућило да обогате знања и остваре корисне 
контакте.  

Канцеларија координатора је своја искуства у вези координације донаторских средстава 
представила почетком априла у Тирани, на Конференији о донаторској координацији у 
земљама Западног Балкана и Турској (Conference on donor coordination in Western Balkans 
and Turkey, 2-3 Април, Тирана), на којој је представница Канцеларије координатора 
одржала презентацију о Фонду за реформу јавне управе. Намјера презентације је била да 
представи Фонд као примјер успјешног управљања и усмјеравања донаторских средстава 
у реализацију стратешких циљева у области реформе јавне управе у БиХ.  

Студијско путовање у Шведску (Штокхолм) за дио особља Канцеларије координатора, у 
организацији Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (Sida), било је од 1. до 5. 
јуна 2009. Циљ ове студијске посјете је био информисати учеснике о раду јавних 
институција у Шведској и најбољим праксама и добром управљању у Европској унији. 
Особљу Канцеларије координатора је презентован развој административног система у 
Шведској, његов рад, као и сарадња између владе и невладиних организација у сврху 
изградње ефикасне и одговорне јавне администрације. Студијско путовање је 
финансирала Sida, за девет службеника Канцеларије, ентитетске координаторе за РЈУ и 
координатора за РЈУ из Брчко дистрикта БиХ. 

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 
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.  

Будући да именовани члан Надзорног тима за област Информационе технологије у име 
Савјета министара БиХ више није на функцији замјеника министра комуникација и 
транспорта БиХ, те након што је на 55. сједници Представничког дома Парламентарне 
скупштине БиХ потврђена одлука предсједавајућег Савјета министара БиХ о именовању 
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новог замјеника министра комуникација и транспорта БиХ, Канцеларија координатора је 
упутила допис Министарству комуникација и транспорта БиХ да именује новог члана 
Надзорног тима. Канцеларија је уједно упутила допис и за именовање замјеника члана 
Надзорног тима - представника Савјета министара БиХ. Замјеник члана Надзорног тима за 
област Информационе технологије је био савјетник министра комуникација и трансорта 
БиХ, али како ни он више није на овој функцији у Министарству, Канцеларија се обратила 
Министарству комуникација и транспорта БиХ и затражила именовање новог или поновно 
именовање постојећег замјеника члана Надзорног тима за област Информационе 
технологије. 

Канцеларија координатора је припремила „Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о 
именовању чланова и замјеника чланова надзорних тимова за имплементацију АП 1 
Стратегије реформе јавне управе у БиХ“, за гдина Влатка Дуганџића (за замјеника члана 
НТ за област Јавне финансије у име Савјета министара БиХ), гдина Невена Акшамију и гђу 
Енису Зец (за члана и замјеника члана за област Управљање људским потенцијалима у 
име Савјета министра БиХ), али је може послати у даљу процедуру тек након што добије 
приједлог за именовање новог члана из Министарства правде БиХ, те приједлоге за 
именовање члана и замјеника члана из Министарства комуникација и транспорта БиХ.  

Канцеларија координатора није задовољна досадашњим радом именованог члана и 
замјеника члана Надзорног тима у име Владе Федерације Босне и Херцеговине, те из тог 
разлога тражи именовање новог члана и замјеника члана Надзорног тима ФБиХ. Разлог за 
ово је тај да од оснивања Надзорног тима за област Информационе технологије, члан и 
замјеник члана из ФБиХ, у задњих 11 мјесеци нису присуствовали сједницама и 
учествовали у раду овог Надзорног тима, иако су били прописно и на вријеме 
обавијештени. 

Настојећи ријешити питање плаћања накнаде за рад у надзорним тимовима, што би 
повећало њихову ефикасност у наредном периоду, Канцеларија координатора је приједлог 
Одлуке о накнади за рад члановима надзорних тимова упутила на мишљење Уреду за 
законодавство БиХ и Министарству финансија и трезора БиХ. До закључења извјештаја 
Канцеларија координатора је примила само мишљење Уреда за законодавство. 

Активности на инетегрисању БиХ у ЕУ 
Канцеларија координатора наставила је сарадњу са ентитетским координаторима за 
реформу јавне управе и Дирекцијом за европске интеграције (ДЕИ) у провођењу обавеза 
на европском путу. У извјештајном периоду припремљени су прилози за Прилог 
институција БиХ за редовни годишњи извјештетај о напретку БиХ у процесу европских 
интеграција за 2009. годину – поглавље које се односи на јавну управу, те Први квартални 
преглед реализације активности из Акционог плана Европског партнерства - дио који се 
односи на провођење Стратегије реформе јавне управе. 

Представници Канцеларије координатора средином маја укључени су у припрему 
Стратегије развоја БиХ 2008-2013. године, у организацији Дирекције за економско 
планирање (ДЕП). До сада су одржана два круга радионица, у мају и јуну, на којима су 
дефинисани стратешки приоритети, а потом и мјере и специфични циљеви, који би 
требали бити уграђени у овај документ. Представници Канцеларије координатора 
укључени су у активности пет од укупно шест радних група - Одрживи развој, 
Макроекономска стабилност, Конкурентност, Запошљавање и Европске интеграције.  

Регионална сарадња 
У јуну 2009. Канцеларија координатора се укључила у рад Регионалног центра за реформу 
јавне управе (RCPAR) као национални координатор за БиХ. RCPAR од новембра 2006. 
дјелује као средиште регионалне мреже практичара и експерата из Централне и Источне 
Европе (CEE) и заједница независних држава (CIS) у области реформе јавне управе 
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(PAR). У другој фази развоја, која је почела 2008. године, RCPAR настоји проширити своју 
мрежу практичара и експерата и на владине институције, универзитет и невладине 
организације у цијелом региону. У свакој држави биће успостављен „национални 
координатор“. У принципу то треба бити владина институција која има мандат да 
координише реформу јавне управе у земљи. Поред националног координатора, RCPAR 
намјерава успоставити и одређени број „жаришних тачака“ (focal points) у свакој држави (то 
ће бити особе – експерти у једној од четири тематске групе: израда политика и 
координација, финансијски менаџмент, организација и запошљавање, испорука услуге). 
Све активности одабраних „жаришних тачака“ требају бити координисане са „националним 
координатором“ како би се њихови приједлози могли представити регионалној мрежи у име 
државе. 
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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“  

Током извјештајног периода припремљене су и усаглашене измјене у пројектном задатку 
„Скица развоја централних органа влада у Босни и Херцеговини – имплементација фазе I“, 
које су потом и усвојене на сједници Управног одбора Фонда за реформу јавне управе 
одржаној 29. априла 2009. године у Брчком. На састанку надзорног тима за реформску 
област Развој капацитета за креирање политика и координацију који је одржан 9. јуна 2009. 
у Мостару покренута је процедура именовања чланова Имплементационог тима овог 
пројекта. Такође, припремљена је тендерска документација за пројекат, која је разматрана 
на састанку Управног Одбора Фонда за РЈУ 16. јуна. Ову тендерску документацију 
подржали су сви присутни чланови Управног одбора, док се чека став чланова Управног 
одбора који нису присуствовали састанку. Након њиховог изјашњења, које се очекује 
ускоро, прећи ће се на фазу јавних набавки. 

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

Након припреме пројектног задатка „Унапређење правила и процедура за израду закона, 
других прописа и општих аката у БиХ“, исти је разматран и једногласно подржан на 
сједници Управног одбора Фонда за РЈУ, одржаној 29. априла 2009. у Брчком. Наставак 
активности на овом пројекту обухватио је рад на тендерској документацији и покретању 
процедуре за именовање Имплементационог тима који ће усмјеравати пројекат на начин 
који ће одговарати корисницима. Планирано је да Имплементациони тим броји осам 
чланова, с тим да ће сваки управни ниво именовати два члана (један члан из 
уреда/секретаријата за законодавство, а други члан треба посједовати надлежност 
предлагања измјене прописа, па би стога требао бити одређен из Министарства правде 
или Парламента са државног нивоа, односно адекватних институција са ентитетских и 
Брчко Дистрикт БиХ нивоа). 

Активности на праћењу UNDP пројекта „Јачање БиХ капацитета за стратешко планирање и 
развијање политика дјеловања - SPPD“ 

Настављена је имплементација SPPD пројекта којим ће се помоћи ресорним 
министарствима при операционализацији постојећих стратешких планова и њиховим 
бољим повезивањем са планирањем буџета, унапређењу процеса развоја политика 
дјеловања јачањем капацитета министарстава за припрему законских прописа, као и 
унапређењу развоја кохерентних секторских стратегија. С тим у вези, 24. априла 2009. 
године одржан је састанак Управног одбора SPPD пројекта на којем је разматран Почетни 
извјештај са Планом активности за наредни квартал. Такође, 21. априла и 22. јуна 2009. 
године, у просторијама Канцеларије координатора, одржани су састанци са програм 
менаџером SPPD пројекта, који су имали за циљ усмјеравање SPPD пројекта ка 
испуњавању циљева Стратегије реформе јавне управе у БиХ.  

Велики корак напријед у имплементацији овог пројекта представља и званично 
потписивање Меморандума о разумијевању између UNDP-а и босанскохерцеговачких 
власти, представника министарстава са државног и ентитетских нивоа из секора за 
транспорт, енергетику, рад и запошљавање, које је уприличено 19. маја 2009. године у 
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Сарајеву, чиме су и формално дефинисане обавезе страна у имплементацији SPPD 
пројекта.  

Активности на имплементацији LDB пројекта 

На састанку Надзорног тима за реформску област Унапређење квалитета и процедура 
израде и доношења прописа, који је одржан 22. априла 2009. у Бања Луци, разговарано је 
о даљњој реализацији пројекта „База података прописа“ (LDB пројекат) и констатовано је 
да је због комплексности начина нумерисања, класификовања и уноса закона и прописа, 
потребно консултовати експерте из области рачунарских технологија са сва четири 
управна нивоа (Савјет Министара БиХ, Федерација БиХ, Република Српска и Брчко 
Дистрикт БиХ). С тим у вези одржана је радионица „Апликација софтвера за електронску 
базу прописа“ 15. маја 2009. у просторијама UNDP-а у Сарајеву, на којој 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 интернет порталу.  

На састанку надзорног тима за област Унапређење квалитета и процедура израде и 
доношења прописа, који је одржан 23. јуна 2009. године у Бања Луци, чланови Надзорног 
тима су саопштили да због закључака влада са сва четири управна нивоа о максималној 
штедњи, нису у могућности 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 покретању новог пројекта „Транспоновање ЕУ законодавства у правни 
систем БиХ“ 

Током овог извјештајног периода припремљен је нацрт пројектног приједлога 
„Транспоновање ЕУ законодавства у правни систем БиХ”. Основни циљ овог пројектног 
приједлога је помоћи развој кадрова запослених у институцијама на државном, 
ентитетским и нивоу Брчко Дистрикта БиХ задужених за транспозицију ЕУ легислативе у 
домаћи правни систем. У припреми овог пројектног приједлога укључени су чланови 
надзорног тима за област Унапређења квалитета и процедура израде и доношења 
прописа, као и представници Дирекције за европске интеграције БиХ. 

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

У протеклом извјештајном периоду Канцеларија координатора је, након што је Управни 
одбор Фонда за РЈУ одобрио тендерску документацију за пројекат „Информациони систем 
управљања буџетом“ покренуо отворени поступак набавке услуге. Тендер за пројекат је 
објављен 1. јуна 2009. у Службеном гласнику БиХ, а отварање понуда је предвиђено за 13. 
јули 2009. 

Стратегија Интерне контроле јавних финансија 
Представници Канцеларије координатора област Јавне финансије су и у протеклом 
периоду учествовали у раду 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 из Канцеларије координатора. Поменута Радна група је у протеклом 
периоду израдила коначан садржај Стратегије, те се очекује да Стратегију до краја године 
усвоје Савјет министара БиХ и ентитетске владе. 

Рад у пододбору/секторски RPM о економским и финансијским питањима и статистици  
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Координатор за реформску област Јавне финансије је члан пододбора/секторски RPM о 
економским и финансијским питањима и статистици. Састанак овог пододбора/секторски 
RPM одржан је 8. и 9. јуна 2009. године у Сарајеву. 

Рад на изради Стратегије развоја БиХ 2008.-2013. 

Координатор за реформску област Јавне финансије је члан радне групе за израду 
Стратегије развоја БиХ 2008.-2013. у организацији Дирекције за економско планирање БиХ 
(ДЕП), Аустријске развојне агенције (ADA) и Швицарске развојне агенције (SDC). 
Кординатор за јавне финансије активно учествује у раду радне групе макроекономска 
стабилност, подгрупе јавне финансије, дајући нарочито допринос у оним дјеловима 
стратегије који се баве реформом јавне управе и јачања Канцеларије кординатора, као 
једног од захтјева Европског партнерства. 

Остале активности 

23. априла 2009. на Влашићу је одржан семинар под називом „Oracle рјешења за ефикасно 
управљање“, на коме су учествовали и представници Канцеларије координатора. Семинар 
је био највећим дијелом посвећен јавном сектору, тј. најновијим трендовима 
аутоматизације и информатизације јавног сектора (пословање на принципу „24/7“ – стална 
доступност информација клијентима), трендовима централизовања великих количина 
података у Јединствени регистар података (Oracle Master Data Management). Такође је 
било говора о двосмјерној комуникацији између јавног сектора и грађана.  

Састанак Надзорног тима за област Јавне финансије 

У протеклом извјештајном периоду одржан је заједнички састанак чланова Надзорног тима 
за област Јавне финансије на којем је изабран нови предсједавајући НТ-а из Брчко 
Дистрикта БиХ. Осим ротације предсједавајућег, на састанку су извршене и додатане 
консултације у вези са саставом и начином рада Имплементационог тима за пројекат 
Информациони систем управљања буџетом. 

5.1.3 ОБЛАСТ – УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ ПОТЕНЦИЈАЛИМА 
Пројекат „Унапређење процеса запошљавања и одабира кадрова у државној служби“ 

Финални извјештај о имплементацији пилот пројекта „Унапређење 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 за РЈУ, презентован је 
Надзорном тиму за област Управљање људским потенцијалима на састанку, који је 
одржан 14. априла 2009. у Бања Луци. Чланови Надзорног тима су усвојили предметни 
извјештај, заједно са препорукама и материјалима развијеним у склопу пројекта, 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. У овом извјештајном периоду, 
прикупљени су и приједлози чланова Надзорног тима за област Управљање људским 
потенцијалима у вези са реализацијом препорука из извјештаја, специфичне потребе у 
погледу осигурања техничке подршке и приједлози за могући наставак пројектних 
активности у области Акционог плана 1 – ЉП 5. Регрутовање и одабир кадрова. 

Пројекат „Обука државних службеника за примјену информационих технологија и рад на 
рачунарима“ 

У извјештајном периоду радило се на измјенама тендерске документације и пројектном 
задатку за имплементацију пројекта информатичке обуке државних службеника, који је 
претходно одобрио Управни одбор Фонда за РЈУ под називом „Обука државних 
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службеника за примјену информационих технологија по стандарду ECDL (European 
Computer Driving Licence)“. На састанку чланова Надзорног тима за област Управљање 
људским потенцијалима, одржаном 14. априла 2009. у Бањој Луци, разматране су измјене 
назива и садржаја пројектног задатка, условљене измјенама тендерске документације и 
достављеним мишљењем Агенције за јавне набавке БиХ у вези са предметним поступком 
набавке и поштивањем законских принципа из Закона о јавним набавкама БиХ. Утврђен је 
приједлог да назив пројекта буде промјењен у „Обука државних службеника за примјену 
информационих технологија и рад на рачунарима“, те да се проведу додатне консултације 
са члановима Надзорног тима за област Информационе технологије у погледу техничких 
спецификација и осигурања захтијеваног нивоа квалитета информатичке обуке. 
Одобравање измјена у пројектном задатку и тендерској документацији за овај пројекат 
било је предложено као једна од тачака дневног реда 9. сједнице Управног одбора Фонда 
за РЈУ. Координатор за РЈУ из Републике Српске је захтијевао да Влада РС претходно 
одобри измјене пројекта, те због тога предметна тачка дневног реда није била разматрана 
на овој сједници. Након додатних консултација са координатором за РЈУ из РС-а и 
прибављања ставова Владе РС која је информацију о пројекту разматрала на сједници 
одржаној 21. маја 2009, измјене у пројектном задатку, измјене назива пројекта, те 
тендерска документација су одобрене на 10. сједници Управног одбора Фонда за РЈУ, 16. 
јуна 2009. Покретање поступка јавне набавке за имплементацију пројекта обуке, 
планирано је за почетак наредног извјештајног периода. 

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

Управни одбор Фонда за РЈУ је одобрио тендерску документацију за имплементацију 
пројекта „Развој система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ“ на 
сједници одржаној 29. априла 2009. у Брчком. Даљне активности из овог извјештајног 
периода су укључивале организовање поступка јавне набавке за одобрени пројекат. 
Обавјештење о набавци консултантских услуга за имплементацију пројекта је објављено 
25. маја 2009. у Службеном гласнику БиХ број 40/09. Крајњи рок за достављање захтјева 
за учешће у ограниченом поступку за фазу претквалификације истекао је 29. јуна 2009. 
Почетком наредног извјештајног периода, комисија за јавну набавку, именована за 
провођење предметног поступка, извршиће преглед достављених захтјева и покренути 
другу фазу поступка набавке. 

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

Чланови Надзорног тима за област Управљање људским потенцијалима су на састанку 
одржаном 14. априла 2009. у Бањој Луци, упознати са стањем пројекта, односно 
чињеницом да је спорна тачка осигурање средстава и улога UNDP-а БиХ у вези са 
имплементацијом пројекта. С обзиром да нису успјели осигурати средства за 
имплементацију пројекта представници UNDP БиХ доставили су службени акт  којим се 
пројекат уступа Канцеларији координатора, с циљем да се у форми заједничког пројектног 
приједлога кандидује за финансирање из Фонда за РЈУ. Припемљен је нацрт пројектног 
приједлога који је презентован члановима Надзорног тима за област управљање људским 
потенцијалима, 2. јуна 2009. на сједници у Брчком. 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 
специјализованих 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. На сједници је договорено да чланови доставе своје коментаре на 
нацрт пројекта, како би се могла утврдити коначна верзија пројектног приједлога и исти 
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упутити према Управном одбору Фонда за РЈУ. 

Индивидуални пројектни приједлог „Обука државних службеника о проблему насиља у 
породици“ 

Почетком извјештајног периода Гендер центар ФБиХ је, у сарадњи са члановима 
Надзорног тима за област Управљање људским потенцијалима из Министарства правде 
ФБиХ и Агенције за државну службу ФБиХ, доставио Канцеларији координатора приједлог 
пројекта „Обука државних службеника о проблему насиља у породици“ с циљем његовог 
кандидовања за финансирање из средстава Фонда за РЈУ. Канцеларија координатора је 
сачинила мишљење у вези достављеног пројектног приједлога, те га је заједно са 
пројектним приједлогом доставила члановима Надзорног тима за област Управљање 
људским потенцијалима. Представник Гендер центра ФБиХ је на сједници Надзорног тима 
за област Управљање људским потенцијалима (одржаној 2. јуна 2009. у Брчком) 
презентовао пројектни приједлог који је усмјерен на едукацију и изградњу 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 непосредно везана за 
имплементацију активности документа „Стратешког плана за превенцију насиља у 
породици за ФБиХ 2009-2010“, а имплицитно и за провођење активности из Стратегије РЈУ 
и 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. На састанку је договорено да се кроз консултације са 
релевантним институцијама са нивоа БиХ и Брчко дистрикта БиХ идентификују потребе за 
овом врстом обуке, с обзиром да је на састанку подржан приједлог за проширење оквира 
пројекта на ове управне нивое. 

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 ресурсима у јавној управи Босне и 
Херцеговине” – BH HRMIS, који координише Агенција за државну службу БиХ и финансира 
Делегација Европске комисије у БиХ, представници Канцеларије координатора су 
присуствовали састанку чланова Управног одбора пројекта (11. јуна 2009. у Сарајеву). На 
састанку је презентован други привремени извјештај о напретку (interim progress report), 
који обухвата временски период 16. септембар 2008. – 30. април 2009, с циљем 
упознавања чланова Управног одбора са активностима и могућим ризицима у 
имплементацији пројекта. На састанку је усвојен привремени извјештај о напретку и план 
активности за наредни период, те је предложено да се сљедећи састанак одржи у јануару 
наредне године. 

Рад на изради Стратегије развоја БиХ и Стратегије социјалне укључености БиХ 2008.-2013. 

Представник Канцеларије координатора је учествовао у раду радионица за припрему 
Стратегије развоја БиХ и Стратегије социјалне укључености БиХ 2008-2013. које је 
организовала Дирекција за економско планирање (ДЕП). 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, који треба да послуже као основ за структуирање наведених стратешких 
докумената. 



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
 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 
15-07-09 Канцеларија координатора за реформу јавне управе 15 

 

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

21. априла 2009. одржан је састанак са члановима Надзорног тима за реформску област 
Управни поступак на којем су чланови Надзорног тима упознати са исходом поступка јавне 
набавке консултантских услуга за имплементацију пројекта „Израда програма за 
побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ“. Наведени поступак јавне набавке 
консултантских услуга је окончан Одлуком о поништењу поступка, која је усвојена на 
сједници УО ФРЈУ, из разлога што је Комисија задужена за провођење поступка набавке 
утврдила да достављени Захтјев за учешће не испуњава услове из тендерске 
документације. Чланови Надзорног тима су били сагласни да се поступак јавне набавке за 
наведени пројекат понови под истим условима.  

У поновљеном поступку јавне набавке Обавјештење о јавној набавци консултантских 
услуга за реализацију пројекта „Израда програма за побољшање квалитета управног 
одлучивања у БиХ“ објављено је у Службеном гласнику БиХ број 40/09 од 25. маја 2009. 
Комисија за јавну набавку је 25. јуна 2009. године извршила отварање 5 пристиглих 
захтјева за учешће и у току је израда записника и извјештаја о раду Комисије који ће 
резултовати Одлуком о исходу фазе претквалификације. 

У току је процедура именовања чланова Имплементационог тима за наведени пројекат. 

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 пројекат 
„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“. 

Радионице са експертима SIGMA-е 

Канцеларија координатора за реформу јавне управе заједно са експертима OECD/SIGMA-е 
(Support for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European 
Countries) одржала је радионицу 8. и 9. јуна 2009. 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 са циљем 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 SIGMA-е 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. 
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Остало 

На састанку Надзорног тима за област Управни поступак утврђено је да се постојећи нацрт 
Пословника о раду Имплементационог тима доради, те у форми Приједлога достави на 
разматрање и усвајање Имплементационом тиму када он буде формиран. 

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

У извјештајном периоду окончана је почетна фаза реализације пројекта „Успостављање 
мреже инфо полица“. Консултант Делоит Загреб је израдио и Канцеларији координатора 
доставио анализу комуникационих пракси владиних служби/уреда за информисање на 
свим административним нивоима обухваћеним пројектом и реформом управе. Почела је 
друга фаза овог пројекта – обука о интерној комуникацији, чији је први од седам циклуса 
окончан за службенике за односе с јавношћу и службенике канцеларија за информисање 
на нивоу Савјета министара БиХ и Владе Федерације БиХ. 

Пројекат „Обука службеника за односе с јавношћу“ 

Пројектни задатак за пројекат „Обука службеника за односе с јавношћу“ усвојен је на 
сједници Управног одбора Фонда за РЈУ 16. јуна 2009. Након припреме тендерске 
документације, иста ће бити упућена УО на одобравање, што је предуслов за покретање 
поступка набавки услуга обуке. 

Пројекат „Стратешка комуникација“  

Рок за достављање понуда у другој фази поступка набавке консултантских услуга за 
реализацију пројекта „Израда/ревидирање комуникационих стратегија Савјета министара 
БиХ, Владе ФБиХ, Владе РС и Владе Брчко дистрикта БиХ“ истекао је 29. јуна 2009. 
Обављено је јавно отварање понуда, а Комисија за провођење поступка набавке ће у 
законском року сачинити записник и окончати процедуру набавке, те одлуку о додјели 
уговора упутити 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 у претходном 
кварталу са нивоа РС, био је прихватљив и за остале управне нивое, па је прерађен у 
заједнички пројекат „Публиковање информативног материјала Савјета министара БиХ, 
Владе ФБиХ, Владе РС и Владе Брчко дистрикта БиХ“. Приједлог је на 10. сједници УО 
Фонда враћен Надзорном тиму на дораду у дијелу који третира садржај, дистрибуцију и 
ефекте смањења информативног јаза између власти и грађана реализацијом овог 
пројекта. 

Остале активности 

У контактима са сектором за обуке Агенције за државну службу БиХ (АДС БиХ), 
обезбијеђена је сарадња на реализацији пројекта „Обука службеника за односе с јавношћу“ 
на начин да АДС буде укључен у израду програма обуке и да обука у оквиру овог пројекта 
носи одређену вриједност кредита за службенике из институција БиХ. 

6. јуна 2009. одржано је предавање на Академији за младе политичаре о теми 
„Институционална комуникација“ приликом које је промовисана улога Канцеларије и 
важност реформе јавне управе у БиХ. 
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5.1.6 ОБЛАСТ – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
Пројекат „Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену 
података“ 

Након што је измијењена тендерска документација у складу са договореним на 8. сједници 
Управног одбора Фонда за РЈУ, те 13. марта 2009. године достављена свим члановима 
Управног одбора, кренуло се са тендерском процедуром. 13. априла 2009. у Службеном 
гласнику БиХ објављено је обавјештење о набавци консултантских услуга за пројекат. Од 
24 пристигла захтјева за преузимање тендерске документације, 7 фирми је доставило 
захтјеве за учешће. 21. маја 2009. године Комисија за јавне набавке утврдила је да једна 
понуда задовољава услове објављеног тендера, док три понуђача треба да доставе 
додатна појашњења. Након што су упућени захтјеви за додатним појашњењима, на које су 
понуђачи требали одговорити три дана након пријема, додатна појашњења доставила су 
два понуђача. Почетком јула, након што размотри приспјела додатна појашњења, Комисија 
ће завршити са првом фазом јавних набавки након чега ће члановима Управног одбора 
Фонда за РЈУ доставити одлуку о исходу прве фазе поступка јавних набавки - 
претквалификације. 

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

На 8. сједници Управног одбора Фонда за РЈУ члановима Управног одбора Фонда су 
подијељене потписане Одлуке о прихватању пројектног задатака „One Stop Shop – сервиси 
за помоћ грађанима”. У току је припремање тендерске документације за овај пројекат, коју 
ради правна јединица Канцеларије заједно са предлагачем пројекта из Брчко дистрикта 
БиХ. Почетком јула тендерску документацију ће преузети експерт за јавне набавке и, након 
што је он одобри, тендерска документација ће ићи на усвајање Управном одбору Фонда за 
РЈУ. 

Формирање Имплементационог тима 

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 су именовани представници Савјета министара БиХ, 
Брчко дистрикта БиХ и Републике Српске. Очекује се именовање из Владе Федерације 
БиХ. 

е-Влада (UNDP) 

Пројект е-Влада у Савјету министара БиХ (фаза I) који имплементира UNDP подразумијева 
редизајн и међусобно усклађивање интернет страница свих институција на нивоу Босне и 
Херцеговине. 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 интернет странице 
Канцеларије који је прилагођен јединственим захтјевима и стандардима из пројекта. 
Извршене су групне и појединачне обуке web администратора Канцеларије координатора 
као и тестирање нове интернет странице. Након тестирања уочено је да су потребне 
одређене корекције. Међутим, до сада је урађен само дио измјена које је Канцеларија 
тражила. Особље које је прошло обуку за администраторе интернет странице није 
задовољно начином и квалитетом одржане обуке, те је затражило додатну обуку како би 
било спремно да у потпуности преузме одржавање странице. 

Поводом одржавања шестог састанка Управног одбора „е-Влада у Савјету министара БиХ 
– Фаза II”, Канцеларија координатора је упутила допис у коме изражава своје мишљење да 
фаза I није завршена, те да Министарство комуникација и транспорта БиХ није доставило 
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Савјету министара БиХ Извјештај о раду и Финансијски извјештај за фазу I пројекта е-
Влада, као и пројектни план за фазу II ради његовог одобравања те стога овај Управни 
одбор нема правног основа нити легитимитет да усваја „Концептуални дизајн” за Фазу II. 

Остало 

У сврху стручног оспособљавања упосленика Канцеларије координатора из области 
Информационих технологија у протеклом раздобљу успјешно је окончано студијско 
путовање у Мадрид - посјета ИТ особља јавној управи. 

5.2 Развој Акционог плана 2 
У извјештајном периоду настављено је прикупљање података и докумената који ће бити 
потребни за израду Акционог плана 2 реформе јавне управе у осам раније утврђених 
области.  

Интензивирање активности на изради Акционог плана 2 очекује се у трећем кварталу 2009. 
године, након доласка техничке помоћи у оквиру програма IPA 2007. Након проведене 
тендерске процедуре, тренутно је у току поступак потписивања уговора између најбоље 
оцијењеног понуђача и Делегације Европске комисије у БиХ.  

Представници Канцеларије координатора наставили су учешће у раду радних група и 
привремених пододбора формираних одлуком Савјета министара БиХ. У овом 
извјештајном периоду одржана су два састанка Радне групе за пољопривреду, сигурност 
хране, ветеринарство, рибарство, заштиту здравља биља и рурални развој. Састанци су 
одржани у мају и јуну. Припремни састанак Радне групе за иновације, технолошки развој и 
социјалну политику одржан је у јуну, а крајем истог мјесеца одржан је и секторски Reform 
process monitoring (RPM) - Привремени пододбор за запошљавање, социјалну политику, 
информационо друштво и медије, статистику, образовање и истраживање. У овим 
одборима Канцеларија координатора има своје представнике. 

Учешће у радним групама требало би осигурати усклађеност реформског процеса са 
активностима и документима релевантним за процес европских интеграција.  
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6 Фонд за Реформу јавне управе (Фонд за РЈУ) 
Састанци Управног одбора Фонда за РЈУ 
До краја другог квартала 2009. године, Управни одбор Фонда за РЈУ је одобрио укупно 11 
пројеката у вриједности 7.647.243,93 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 је преглед до сада одобрених пројеката по фазама. 
Назив пројекта / 
реформска област 

УО ФРЈУ 
одобрио 

Оквирни 
буџет у КМ 
(без ПДВ-а) 

Фаза у којој се 
пројекат налази 

Трајање 
пројекта у 
мјесецима 

Планирани 
почетак 
имплем.  

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

пројектни приједлог 
04.11.2008. 
пројектни задатак 
02.02.2009. 
измјене пројектног 
задатка 29.04.2009. 
тендерска 
документација 
16.06.2009. 

1.709.401,71 тендерска 
документација је 
одобрена на 10. 
сједници УО ФРЈУ 
и у наредном 
периоду биће 
објављено 
Обавјештенје о 
набавци 

24 III квартал 
2009 

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

пројектни приједлог 
04.11.2008. 
пројектни задатак 
29.04.2009. 
 

683.760,70 припремљена је 
тендерска 
документација 

18 IV квартал 
2009 

Информациони 
систем управљања 
буџетом 
Јавне финансије 

пројектни приједлог 
23.07.2008. 
пројектни задатак 
12.03.2009. 
тендерска 
документација 
26.05.2009. 

1.564.664,00 13.07.2009. године 
биће извршено 
отварање понуда 

18 III квартал 
2009 

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

пројектни приједлог и 
пројектни задатак 
04.11.2008. 
измјене пројектног 
задатка и тендерска 
документација 
16.06.2009. 

705.128,21 тендерска 
документација је 
одобрена на 10. 
сједници УО ФРЈУ, 
у наредном 
периоду биће 
објављено 
Обавјештенје о 
набавци 

24 III квартал 
2009 

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

пројектни приједлог 
04.11.2008. 
пројектни задатак 
02.02.2009. 
тендерска 
документација 
29.04.2009. 
 

750.000,00 у току је прва фаза 
претквалификације 
за набавку услуга 
за имплементацију 
пројекта. Рок за 
достављање 
захтјева за учешће 
је био 29.06.2009.  

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

пројектни приједлог и 
пројектни задатак 
23.07.2008. 
тендерска докум. 
04.11.2008. 
Одлука о поништењу 
поступка набавке 
02.02.2009. 
поново објављено 
Обавјештење о 
набавци: 25.05.2009. 

388.000,00 припрема се 
записник и 
извјештај комисије 
са препорукама за 
фазу 
претквалификације 10 III квартал 

2009 

Успостављање 
мреже инфо полица 
Институционална 
комуникација  
 

пројектни приједлог  
08.02.2008. 
пројектни задатак  
07.03.2008. 
тендерска докум. 
07.05.2008.  
сужена листа 
23.07.2008. 
Одлука о додјели 
уговора 04.11.2008. 
финални приједлог 
уговора: 02.02.2009. 

133.000,00 пројекат се налази 
у фази 
имплементације 

9 
04.03.09. 
почетак 
импл. 

Обука службеника 
за односе с 
јавношћу 
Институционална 
комуникација 
 

пројектни приједлог 
07.04.2009. 
пројектни задатак 
16.06.2009. 

136.965,81 припремљена је 
тендерска 
документација 5 IV квартал 

2009 

Стратешка 
комуникација 
Институционална 
комуникација 
 

пројектни приједлог 
23.07.2008.  
пројектни задатак 
04.11.2008. 
тендерска докум. 
02.02.2009. 
записник и извјештај са 
препорукама комисије 
за фазу претквалифик. 
25.05.2009. 

198.000,00 Предстоји одлука 
УО Фонда о 
прихватању одлуке 
о додјели уговора 

9 III квартал 
2009 

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

пројектни приједлог 
07.05.2008. 
пројектни задатак 
23.07.2008. 
тендерска докум. 
04.11.2008. 
Одлука о поништењу 
поступка набавке  
02.02.2009. 
измјене пројектног 
задатка и тендерске 
документ. 12.03.2009. 

880.123,50 припрема се 
записник и 
извјештај комисије 
са препорукама за 
фазу 
претквалификације  12 IV квартал 

2009 

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

пројектни приједлог и 
пројектни задатак 
16.12.2008. 

498.200,00 припремљена је 
тендерска 
документација 

18 IV квартал 
2009 

Укупно средстава Фонда за одобрене 
пројекте (без ПДВ-а): 7.647.243,93 КМ 

*На десетој сједници Управног одбора Фонда за РЈУ усвојене су измјене пројектног задатка „Обука државних службеника за 
примјену информационих технологија по стандарду ECDL“ из области Управљање људским потенцијалима које су 
укључивале и измјену назива пројекта у: „Обука државних службеника за примјену информационих технологија и рад на 
рачунарима“ 
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Састанци Управног одбора Фонда за РЈУ 
У другом кварталу 2009. одржане су двије сједнице Управног одбора Фонда за РЈУ.  

Управни одбор Фонда је прихватио Информацију коју је припремила Канцеларија 
координатора о Измјенама и допунама Меморандума о разумијевању за успостављање 
Фонда за реформу јавне управе и закључио да измјене треба да буду припремљене у 
форми Анекса на Меморандум. Канцеларија координатора је, у складу са претходно 
наведеним, припремила измјене Меморандума и упутила их на мишљење Уреду за 
законодавство, Министарству финансија и трезора БиХ и Министарству вањских послова 
БиХ. До закључења извјештаја Канцеларија је примила мишљења Уреда за законодавство 
и Министарства финансија и трезора БиХ. По добијању мишљења Министарства вањских 
послова БиХ Анекс Меморандума ће бити упућен у даљњу процедуру у складу са 
одредбама Закона о поступку закључења и извршења међународних уговора.  

Управни одбор Фонда за РЈУ је такође прихватио Информацију коју је припремила 
Канцеларија координтора о стању пројеката који се финансирају из средстава Фонда за 
реформу јавне управе и активностима које предстоје у наредном периоду. 

Што се тиче 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. До закључења извјештаја Канцеларија 
координатора је примила једино мишљење Уреда за законодавство.  

У складу са обавезом из Пословника о раду Управног одбора Фонда за РЈУ, члановима 
Управног одбора Фонда су дистрибуисани Квартални извјештај о напретку (праћење 
провођења Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ), Квартални 
извјештај о раду Канцеларије координатора и Квартални извјештај Фонда за реформу 
јавне управе за период јануар-март 2009.  

Финансије Фонда за реформу јавне управе 
Донатори Фонда за РЈУ су до сада уплатили на рачуне Фонда укупно 1.787.425,17 КМ.  
До сада није било исплата из Фонда. Прва исплата ће бити реализована након одобрења 
почетног извјештаја пројекта „Успостављање мреже инфо полица“. 

Набавке за пројекте који се финансирају средствима Фонда за реформу јавне управе 
Израда програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ – отварање 
захтјева за учешће је извршено 24. јуна 2009. године, те је у току израда записника и 
извјештаја Комисије за набавку.  

Скица развоја централних органа влада у БиХ – Имплементација фазе I – тендерска 
документација за наведени пројекат је одобрена на 10. сједници Управног одбора Фонда 
за РЈУ. У наредном периоду Канцеларија координатора ће објавити обавјештење у 
Службеном гласнику БиХ и тиме отпочети процедуру набавке путем ограниченог поступка.  

Обука државних службеника за примјену информационих технологија и рад на рачунарима 
- тендерска документација за овај пројекат је одобрена на 10. сједници Управног одбора 
Фонда за РЈУ. У наредном периоду Канцеларија ће објавити обавјештење у Службеном 
гласнику БиХ чиме ће започети процедуру набавке путем отвореног поступка.  

Обука службеника за односе с јавношћу – у наредном периоду Канцеларија координатора 
ће упутити тендерску документацију Управном одбору Фонда за РЈУ на одобрење, те ће по 
одобрењу отпочети процедуру набавке.  
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Информациони систем управљања буџетом (BMIS) – Јавно отварање понуда у процедури 
набавке услуга путем отвореног поступка ће се обавити 13. јула 2009.  

Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података - 
отварање захтјева за учешће одржано је 21. маја 2009. године, након тога су упућени 
захтјеви за појашњење захтјева за учешће на адресе три кандидата. Састанак Комисије за 
набавке поводом отварања појашњења захтјева за учешће кандидата одржаће се 3. јула 
2009. године.  

Стратешка комуникација – До крајњег рока за пријем понуда наведеног у обавјештењу о 
набавци стигле су четири понуде. Јавно отварање понуда у процедури набавке услуга 
путем ограниченог поступка је извршено 29. јуна 2009. године, припремљен је приједлог 
Одлуке о додјели уговора који треба усвојити УО Фонда. 

One Stop Shop - сервиси за помоћ грађанима – Канцеларија координатора је заједно са 
предлагачем пројекта припремила тендерску документацију и послала на одобрење 
експерту за јавне набавке. 

Унапређење правила и процедура за израду закона, других прописа и општих аката у БиХ - 
експерт за јавне набавке је одобрио тендерску документацију тако да ће Канцеларија 
координатора исту упутити Управном одбору Фонда за РЈУ на сагласност у процедури 
писаног усаглашавања.  

Развој система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ - отварање 
захтјева за учешће је извршено 1. јула 2009. године, у току је израда записника и 
извјештаја Комисије за набавку.  

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 
завршена. Почетак пројекта техничке помоћи која се финансира из програма IPA 2007 се 
очекује у јулу 2009. године, након завршетка поступка потписивања уговора са најбоље 
оцијењеним понуђачем – консултантском фирмом која ће имплементирати пројекат. 

Донатори и пројекти 
12. маја 2009. године одржан је други састанак Форума за координацију донатора у 
организацији Министарства финансија и трезора – Сектор за координацију међународне 
помоћи. Форум је платформа за размјену информација и координацију 20 највећих 
донатора у БиХ, а квартални састанци представљају основни инструмент координације 
међу донаторима у БиХ. На састанку је представник Канцеларије координатора упутио 
позив донаторима да размотре могућност финансијске подршке постојећем Фонду за 
реформу јавне управе и на тај начин допринесу реформи јавне управе у БиХ. За сљедећи 
састанак Форума који је предвиђен да се одржи у септембру, планира се и једна већа 
презентација Фонда за РЈУ. 

18. јуна 2009. одржан је редовни донаторски састанак између Канцеларије координатора и 
донатора. На састанку су предстваљени пројекти и активности које донатори изводе у 
области реформе јавне управе. Канцеларија координатора је информисала донаторе о 
својим активностима у периоду између два састанка, те о провођењу Акционог плана 1 
Стратегије реформе јавне управе. Такође, на састанку су донатори упознати са 
„Приједлогом за финансирање заједничке промотивне кампање Канцеларије координатора 
и Дирекције за европске интеграције“. Планирани буџет кампање је 10.000 КМ, а кампања 
би имала за циљ да промовише значај реформе јавне управе те да осигура подршку 
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јавности овом значајном процесу. Представник Канцеларије координатора је позвао 
донаторе да финансијски подрже поменути пројекат. 

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

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.  
На 87. сједници одржаној 14. маја 2009, Савјет министара БиХ усвојио је Квартални 
извјештај о раду Канцеларије координатора за период 1.1- 31.3.2009, са закључцима. На 
истој сједници Савјет министара БиХ усвојио је и Квартални извјештај о напретку (праћење 
имплементације Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ) за период 
јануар-март 2009. 
Извјештаји Канцеларије координатора су јавно доступни на интернет страници 
Канцеларије координатора www.parco.gov.ba и www.javnauprava.gov.ba. 

9 Препоруке за даљи рад и побољшање координације 
Иако је 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: 
• 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. 
Досадашња пракса достављања усвојених или коначних нацрта закона и других 
прописа, не оставља могућност праћења усклађености законских рјешења са 
реформским циљевима, мјерама и препорукама. 

• Поспјешити 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. 

• Питање накнаде је континуирано отварано на састанцима надзорних тимова и 
представља озбиљну препреку у реализацији пројеката. Канцеларија координатора је 
покренула процедуру како би ријешила питање исплате накнада за чланове надзорних 
тимова. Међутим, питање накнаде за рад имплементационих тимова остаје неријешено 
јер у буџету Канцеларије координатора нису осигурана средства за ову врсту накнада. 

http://www.parco.gov./
http://www.parco.gov./
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• 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. 

• 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.  

• Даље јачати сарадњу с релевантним институцијама на свим нивоима власти, како би 
била осигурана усклађеност реформских процеса, посебно у секторским реформама. 

• Владе и надлежне институције требају убрзати процес предлагања и именовања 
чланова и замјеника чланова надзорних и имплементационих тимова, како не би 
успоравали ток реформе и реализацију пројеката који су финансирани из Фонда за 
реформу јавне управе. 


	1 Сажетак 
	2 Увод 
	3 Организација, финансије и набавке Канцеларије координатора 
	4 Координација 
	5 Провођење Стратегије РЈУ 
	5.1 Провођење Акционог плана 1 
	5.1.1 ОБЛАСТ – ИЗРАДА ПОЛИТИКА И КООРДИНАЦИОНИ КАПАЦИТЕТИ 
	5.1.2 ОБЛАСТ – ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ 
	5.1.3 ОБЛАСТ – УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ ПОТЕНЦИЈАЛИМА 
	5.1.4 ОБЛАСТ – УПРАВНИ ПОСТУПАК 
	5.1.5 ОБЛАСТ – ИНСТИТУЦИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА 
	5.1.6 ОБЛАСТ – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

	5.2 Развој Акционог плана 2 
	6 Фонд за Реформу јавне управе (Фонд за РЈУ) 
	7 Сарадња са донаторима 
	8 Извјештавање и мониторинг 
	9 Препоруке за даљи рад и побољшање координације 


