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1 Сажетак 
 Именовањем гђе. Семихе Боровац почетком јуна у Канцеларији координатора попуњена је 

позиција координатора за реформу јавне управе Босне и Херцеговине која је била 
упражњена више од пола године. Нова координаторица, коју је именовао Савјет 
министара БиХ, дужност је преузела 10. јуна.  

 У сарадњи с пројектом техничке помоћи „Наставак подршке Канцеларији координатора за 
реформу јавне управе у БиХ при имплементацији Стратегије реформе јавне управе и 
координацији донатора” (EUPAR) у првој половини 2010. године Канцеларија 
координатора припремила је представницима институција БиХ, Федерације БиХ, 
Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ и презентовала нацрт методологије за израду 
Акционог плана 2 (плана секторских реформи), као и приједлог састава и начина 
функционисања координационог механизма за израду и провођење овог документа. 
Канцеларија координатора није добила сагласност и јасно опредјељење свих нивоа 
власти за почетак рада на плану секторских реформи.  

 Пројекaт техничке помоћи Канцеларији координатора EUPAR у првој половини године био 
је фокусиран на припрему анализа провођења мјера у три рефомске области Акционог 
плана 1 - Управном поступку, Институционалној комуникацији и Управљању људским 
потенцијалима. Канцеларија координатора подржала је припрему анализа и у преостале 
три реформске области, а припремљене анализе са препорукама биће у будућности 
основа за ажурирање Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе. 

 Експерти тима техничке помоћи EUPAR-а припремили су анализу позиционираности 
Канцеларије координатора у систему јавне управе у БиХ, са препорукама за даље јачање 
организације и позиције. Канцеларија је 2007. Савјету министара БиХ упутила одлуку о 
промјени статуса, о којој су позитивно мишљење дале надлежне институције. 

 Управни одбор Фонда за РЈУ одобрио је до сада финансирање укупно 14 пројеката из 
Фонда. Завршена је имплементација три пројекта из области Институционална 
комуникација, а укупна реализована вриједност тих пројеката је 371.392,14 КМ (са ПДВ-
ом). У фази имплементације су три пројекта, чија је укупна уговорена вриједност 
1.991.024,57 КМ (са ПДВ-ом). Осам пројеката укупне вриједности 8.537.005,38 КМ (са ПДВ-
ом) се налази у различитим фазама, од припреме пројектног задатка и тендерске 
документације до оних који су у процедури јавне набавке.  

 Иако Канцеларија координатора припрема документацију за нове пројекте који би требали 
омогућити испуњење мјера из Акционог плана 1, у Фонду је премало новца за њихово 
спровођење. У фази развоја су пројекти: „Скица развоја централних органа влада у БиХ – 
имплементација фазе II “, „Боља регулатива/управљање у органима јавне управе у Босни 
и Херцеговини“, „Израда софтвера за подршку изради нацрта закона и праћењу њихове 
реализације“, „ Успостава видео-конференционих центара“ и „ Промоција употребе 
информационих технологија у јавној управи“. 

 Канцеларија координатора је у реформској области Информационе технологије 
припремила девет пројектних идеја, а двије су добиле подршку Надзорног тима из ове 
области. Иако је Канцеларија координатора уочила неуједначен ниво развоја 
информационих технологија на четири управна нивоа, недостатак информација о 
реализованим, започетим или планираним пројектима, идеја Канцеларије о јединственом 
инвентурном регистру хардвера, софтвера, ИТ вјештина службеника и пројеката у цијелој 
државној служби није прихватљива свим управним нивоима. Због дисбаланса у степену 
развоја информационих технологија, различитог степена буџетског улагања у ИТ и 
развојног приступа, принцип кохерентности спровођења реформе у области 
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информационих  технологија је у питању. Такође, примијећен је индивидуалан приступ 
спровођења мјера из ове области.  

 Крајем марта одржан је састанак замјеника државног координатора, ентитетских и 
координатора за реформу јавне управе Брчко дистрикта БиХ на коме је, изнеђу осталог, 
Канцеларија координатора презентовала анализу рада надзорних тимова у протеклом 
периоду. Том приликом је један од заклјучака састанка био да рад надзорних тимова за 
реформу јавне управе карактеришу недостатак иницијативе и формализам, због чега је 
Канцеларија координатора иницирала одржаванје заједничког састанка надзорних тимова 
у свих шест области, а у цилју унапређенја нјиховог рада. 

 Реализација пројекта „Јачање БиХ капацитета за стратешко планирање и развијање 
политика дјеловања - СППД“ настављена је и ове године. Савјет министара БиХ је крајем 
марта усвојило трећи полугодишњи извјештај о реализацији пројекта. Потписивањем 
Меморандума о разумијевању између UNDP и корисника пројекта, у марту је почелао 
провођење СППД-а у три нова сектора: пољопривреда, социјална заштита, те мала и 
средња предузећа. 

 Канцеларија координатора је покренула активности на обезбјеђењу додатног новца за 
финансиранје Фонда за реформу јавне управе. Прихваћен је приједлог донатора да 
Канцеларија координатора контактира амбасаде других земаља у БиХ и на тај начин 
покуша осигурати додатни новац за Фонда. Такође, прихваћен је и приједлог да се са 
представницима власти у БиХ размотри могућност улагања домаћих средстава у Фонд, 
што би представљао додатан потицај донаторима да и они наставе са улагањима у 
процес реформе јавне управе. 

 Да би омогућио несметано и безбједно финансирање одобрених пројеката у 2011. години, 
Канцеларија  координатора покренула је иницијативу за измјену Меморандума о 
разумијевању за успостављање Фонда за РЈУ. Анекс II Меморандума упућен је Савјету 
министара БиХ, владама ентитета и Влади Брчко дистрикта БиХ на усвајање, те 
Предсједништву БиХ, које је средином јуна донијело Одлуку о покретању поступка за 
вођење преговора ради закључивања Анекса II Меморандума. Овај документ омогућава 
кориштење донаторског новца из Фонда за РЈУ до краја 2011.  

 Након успјешне презентације Канцеларије координатора о искуству функционисања 
Фонда за РЈУ и секторског приступа изградњи институција представницима донаторске 
заједнице и институција земаља корисница предприступне помоћи IPA (земље западног 
Балкана и Турске) на радионици коју су организовали Министарство финансија и трезора 
БиХ и Европска koмисија - Генерална дирекција за проширење (eng.DG Еnlargement) у 
марту, у Босни и Херцеговини су као пилот сектори, на основу утврђених критерија 
Европске комисије, а у оквиру MIPD-а 2011-2013. године, одабрани сектор правде и 
сектор реформе јавне ураве. Европска комисија жели да, у областима у којима је то 
могуће, постепено усваја секторски приступ за који сматра да може значајно повећати 
ефикасност међународне помоћи у односу на пројектно орјентисан приступ. Фокус 
секторског приступа је на потребама и предностима државе и као такав може придонијети 
eфикаснијем кориштењу предприступне помоћи ЕU. 
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2 Увод 
Према годишњем програму рада Савјета министара БиХ за 2010. годину, Канцеларија 
координатора за реформу јавне управе (у даљем тексту Канцеларија координатора) 
обавезала се Савјету министара БиХ достављати редовне извјештаје о напретку 
имплементације Стратегије реформе јавне управе и донаторској активности, као и 
мониторингу и евалуацији квартално и годишње, у складу са Стратегијом реформе јавне 
управе. Такође, Савјет министара БиХ је, на 120. сједници одржаној 29. априла 2010. године, 
задужило Канцеларију координатора да убудуће Савјету министара БиХ, умјесто квартално, 
доставља полугодишње извјештаје о раду. 

Овај извјештај приказује цјелокупну активност Канцеларије координатора од 1. јануара до     
30. јуна 2010. године у вези имплементaције Стратегије РЈУ и Акционог плана 1 и припреме 
Акционог плана 2. Такође, извјештај описује сарадњу Канцеларије са донаторима у БиХ, 
активности око Фонда за реформу јавне управе (у даљем тексту: Фонд за РЈУ), 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, 
Канцеларији координатора су за 2010. одобрена буџетска средства у износу од 1.695.000,00 
КМ. 

У извјештајном периоду, Канцеларија за ревизију институција БиХ је извршила ревизију 
финансијског  пословања и финансијског извјештаја Канцеларије координатора за 2009. 
годину, те дао позитивно ревизорско мишљење на финансијске извјештаје и финансијско 
пословање Канцеларије координатора у току 2009.  

Активности око промјене статуса Канцеларије координатора 

На темељу захтјева Европског партнерства за даљње јачање организационих и материјалних 
капацитета Канцеларије координатора, крајем 2007. покренута је активност промјене статуса 
Канцеларије координатора од организацијске јединице у саставу Кабинета предсједавајућег 
Савјета министара БиХ у стално стручно тијело Савјета министара БиХ. Позитивна 
мишљења о овом приједлогу дали су Министарство правде, Министарство финансија и 
трезора БиХ, те Канцеларија за законодавство БиХ,  

У периду обухваћеним овим извјештајем, у сараднји са Тимом техничке помоћи Уреду 
координатора, припремлјен је документ који указује на могуће правце развоја у наредном 
периоду. 

Процедуре запошљавања 

Почетком године окончане су двије конкурсне процедуре за пријем државних службеника у 
Канцеларији координатора, те су најбољи кандидати почели радити 15. фебруара 2010. (виши 
стручни сарадник за правне послове), односно 1. марта 2010. (стручни сарадник за 
информације и комуникације). 

Половином марта завршен је једногодишњи приправнички ангажман, за пет приправника. У 
исто вријеме раписан је јавни конкурс за пријем пет стручних сарадника за реформу јавне 
управе, те стручног сарадника за информационе технологије. Конкурсна процедура је 
завршена крајем јуна, те се очекује да стручни сарадници почну радити почетком јула, чиме 
ће Оперативна јединица добити потребну дугорочну подршку.  
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У јуну је именована и нова координаторица за реформу јавне управе, гђа. Семиха Боровац, 
која је дужност преузела 10. јуна 2010.  

Стање запослених у Канцеларији координатора на дан 30. јуни 2010. је сљедеће: 

 координатор 

 25 државних службеника 

 5 запосленика. 

Пријем практиканата 

Програм за пријем практиканата (Junior Professionals Programme), финансиран из пројекта 
Техничке помоћи Канцеларији координатора, подржава шест младих стручњака који су тек 
стекли универзитетско образовање. Кроз овај програм, они су у прилици да развију 
професионалне вјештине, те да се припреме за евентуални будући рад у структурама 
државне управе. 

Односи с јавношћу 

И у овом извјештајном периоду Канцеларија координатора је наставила са праксом 
петнаестодневног слања „newsletter-a“ који просљеђује на mail адресе чланова Управног 
одбора Фонда за РЈУ, надзорних тимова, портпарола на сва четири управна нивоа, али и 
медија у БиХ са најзначанијим вијестима из области реформе јавне управе. Web страница 
Уреда координатора је свакодневно ажурирана.  

Припремљене су и прихваћене Смјернице о промоцији пројеката који се финансирају из 
Фонда за РЈУ. Смјернице имају за циљ да се кроз пројекте који су финансирани из Фонда за 
РЈУ промовише реформа јавне управе, Фонд за РЈУ (донатори) и Уред координатора. То 
укључује и визуелни идентитет Канцеларије  координатора који се треба користити у давању 
информација, у билтенима, на конференцијама за штампу, презентацијама, позивницама, 
семинарима и сл. Смјернице су намијењене консултантима који ће пројекте имплементирати, 
али и пројект менаџерима који ће током припреме пројеката посебно водити рачуна и о 
промоцији самог пројекта. 

Настављена је и сарадња са медијима, али и са невладиним сектором кроз пројект „Цивилни 
дијалог у пракси - изазови и могућности”. 

У складу са Правилником о интерној комуникацији Канцеларије координатора, а с циљем 
бољег протока информација, предложене су измјене Правилника. 

У сарадњи са експертом Тима техничке помоћи у току су и припреме Комуникационе 
стратегије за Акциони план 2. 

Набавке Канцеларије координатора 

У извјештајном периоду су завршене тендерске процедуре избора најповољнијих понуђача за 
набавку: горива за службена возила Канцеларије координатора и лож уља за потребе гријања, 
канцеларијског материјала, тонера и материјала за чишћење, услуга обавезног и каско 
осигурања службених возила и услуга прања службених возила Канцеларије координатора.  

Такође, из средстава Посебног споразума између Шведске и Босне и Херцеговине (више 
детаља о Споразуму погледати у Поглављу 7. овог Извјештаја) извршена је набавка 
софтверских апликација, програма и алата, као и набавка услуга два локална краткорочна ИТ 
експерта за потребе припреме и имплементације пројеката из области реформе јавне управе. 

Тендерска процедура за набавку рачунарске опреме за потребе Канцеларије координатора је 
у току. 

Едукација и обука особља Канцеларије координатора за реформу јавне управе 

У складу са доступношћу обука као и идентификационим приоритетним темама, запослени у 
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Канцеларији координатора су имали прилику за стручно усавршавање током прве половине 
2010. 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. Можемо издвојити 
курсеве енглеског језика и рачунара, као и специјалистичке обуке из области права, односа са 
медијима, управљања људским потенцијалима, те информационих технологија.  

Представници Канцеларије координатора активно судјелују и у раду мреже RCPAR – 
Регионалног центра за реформу јавне управе. Тако су учествовали на 3. RCPAR network 
тренингу, као и на семинару о регулаторним реформама, гдје су имали прилику проширити 
своја знања, али и размијенити искуства са колегама из региона, те успоставити нове 
пословне контакте. 

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

Надзорни тимови 

У циљу постизања што ефикасније координације активности на проведби реформе јавне 
управе, Канцеларија координатора је припремила информацију о раду надзорних тимова за 
2009. годину, у којој је дат кратак преглед активности сваког надзорног тима, као и запажања у 
вези са њиховим досадашњим радом, те препоруке за будући рад. 

О наведеној информацији о раду надзорних тимова се расправљало на састанку 
координатора за реформу јавне управе одржаном 26. марта 2010. у Брчком. Истакнуто је да 
основни проблем у раду надзорних тимова представља формализам у раду и недостатак 
иницијативе.  

Канцеларија координатора је 26. јануара 2010. затражила мишљење Уреда за законодавство 
и Министарства финансија и трезора БиХ о приједлогу Одлуке о накнади за рад члановима и 
замјеницима чланова надзорног тима за имплементацију Акционог плана 1 Стратегије 
реформе јавне управе у Босни и Херцеговини именованим од Савјета министара БиХ након 
чега је 7. априла 2010. добила мишљење Министарства финансија и трезора БиХ о 
приједлогу горе наведене Одлуке. У мишљењу се, између осталог, сугерише руководиоцима 
институција у БиХ из којих су именовани чланови надзорног тима да, уколико потреба посла 
захтијева значајнији обим додатног ангажовања чланова надзорног тима, могу користити 
законска овлаштења одобравања исплате стимулација за додатни ангажман на темељу 
интерног акта којим се регулише исплата новчане награде - стимулације, а у складу са чланом 
27. Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ („Сл. гласник БиХ” бр. 50/08, 35/09 и 
75/09). Чланови надзорног тима које су именовале ентитетске институције и институција Брчко 
дистрикта БиХ могу да остваре право на накнаду за рад у тимовима, у складу са интерним 
актима различитих нивоа власти којима се регулише остваривање права по овом основу.  

Састанак Канцеларије координатора са ентитетским и Брчко дистрикт координаторима 
за реформу јавне управе 

Састанак Канцеларије координатора са ентитетским и Брчко дистрикт координаторима за 
реформу јавне управе је одржан 26. марта 2010. у Брчком. На састанку су, поред замјеника 
координатора за реформу јавне управе у БиХ, присуствовали координатори за реформу јавне 
управе Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ, као и представник Тима 
техничке помоћи Канцеларије координатора. Главне теме састанка су биле: информација о 
раду надзорних тимова, Анекс Меморандума о разумијевању за успостављање Фонда за РЈУ 
у циљу продужења Меморандума на 2011. годину, могућност финансијске подршке Фонду за 
РЈУ из буџета (државни, ентитетски и дистрикт), активности на проналажењу нових 
донаторских средстава, најава активности на припреми Акционог плана 2 (секторске 
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реформе) и активности на анализи реализације Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне 
управе. 

Сврха састанка је била анализа степена развоја процеса реформе, идентификовање 
проблема процеса реформе и начин на који се они могу превазићи, те унапређење рада на 
координацији реформе јавне управе у Босни и Херцеговини и побољшање комуникације и 
размјене информација. 

Наредни састанак Канцеларије координатора са ентитетским и Брчко дистрикт 
координаторима за реформу јавне управе је планиран за средину јула 2010.  

Активности на интегрисању БиХ у ЕУ 

Канцеларија координатора је у овом извјештајном периоду наставила сарадњу са Дирекцијом 
за европске интеграције (DEI) i Дирекцијом за економско планирање (DEP) у склопу 
активности развоја механизама координације за Акциони план 2. Одржано је неколико 
састанака са представницима ових институција, а упућени су и приједлози за даљу сарадњу у 
наставку реформског процеса. 

У првом кварталу ове године Канцеларија координатора је припремила и Дирекцији за 
европске интеграције БиХ доставила прилог за Полугодишњи преглед о реализацији 
активности из Акционог плана за реализацију приоритета из документа Европско партнерство 
са Босном и Херцеговином. Обједињени извјештај свих институција Савјет министара БиХ је 
усвојио на 11. тематској сједници посвећеној европским интеграцијама у марту. 

Прилог институција Босне и Херцеговине за Годишњи извјештај о напретку у процесу 
европских интеграција, дио који се односи на реформу јавне управе, припремљен је и 
достављен Дирекцији за европске интеграције у мају. Савјет министара БиХ усвојио је 
цјелокупан документ на 124. сједници, одржаној почетком јуна.  

Два припремна састанка Радне групе, те састанак Привременог пододбора за транспорт, 
енергију, околиш и регионални развој одржани су у јануару. Привремени пододбор за 
пољопривреду, безбједност хране и рибарство одржао је први састанак у марту, а њему су у 
фебруару претходила два припремна састанка Радне групе, док су припремни састанак Радне 
групе као и други састанак поменутог Пододбора одржани и у јуну. 

Припремни састанак Радне групе и први састанак Привременог пододбора о запошљавању, 
социјалној политици, информационом друштву и медијима, образовању и истраживању и 
јавном здравству одржан је такође у јуну. 

Досадашње резултате реформе јавне управе и предстојеће активности, Канцеларија 
координатора презентовала је на округлом столу који је организовала Дирекција за економско 
планирање, у склопу расправе о Стратегији развоја БиХ и Стратегији социјалне укључености. 
Активности Канцеларије координатора „Имплементација стратегија и процес реформе јавне 
управе“ презентоване су 28. априла. 

Радионица за припрему Вишегодишњег индикативног планског документа (MIPD) за период 
2011.-2013. 

Европска комисија жели да, у областима у којима је то могуће, постепено усваја секторски 
приступ у стратешком планирању предприступне помоћи EU. Фокус секторског приступа је на 
потребама и предностима државе и као такав може придонијети ефикаснијем кориштењу 
претприступне помоћи. Након одржавања регионалне радионице о секторском приступу у 
марту, у Босни и Херцеговини су као пилот сектори, на основу утврђених критерија Европске 
комисије, а у оквиру MIPD-a 2011-2013. године, одабрани сектор правде и сектор реформе 
јавне управе. 

Радионица за припрему Вишегодишњег индикативног планског документа за период 2011.-
2013. (MIPD 2011-2013) године за сектор Реформе јавне управе, у оквиру инструмента 
предприступне помоћи IPA одржана је 21. јуна у Сарајеву. Сврха радионице био је 



BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

VIJEĆE MINISTARA САВЈЕТ МИНИСТАРА 

URED PREDSJEDAVAJUĆEG / PREDSJEDATELJA 

URED KOORDINATORA ZA REFORMU  

КАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ 

КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА 

JAVNE UPRAVE  РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

19-07-10 Ured koordinatora za reformu javne uprave 9 

консултовати бх. власти, организације цивилног друштва, земље чланице EU и друге 
билатералне донаторе, међународне финансијске институције и друге заинтересоване стране 
о њиховим приједлозима стратешких циљева у оквиру MIPD-a 2011-2013, као и о могућности 
увођења секторског приступа у реформу јавне управе у БиХ. 

На радионици је представљена досадашња реализација програма IPA, захтјеви EU за процес 
приступања еуропским интеграцијама и стратешки циљеви Босне и Херцеговине у сектору 
реформе јавне управе. Представници Канцеларије координатора су одржали двије 
презентације, прву о стратешким циљевима за сектор реформе јавне управе у БиХ, те другу о 
анализи јаза у контексту секторског приступа. 

Такође, радом у групама идентификоване су потребе, циљеви те очекивани резултати за 
реформске области из Стратегије реформе јавне управе у БиХ и Акционог плана 1, које ће у 
наредном периоду бити уграђене у Вишегодишњи индикативни плански документ (MIPD) за 
период 2011-2013. године. 

MIPD 2011-2013. ће обухватити кључна подручја у која се улаже помоћ у Босни и 
Херцеговини, те ће навести фокус IPA-e у наведеном трогодишњем периоду. Важно је да у 
будућности фокус буде на помоћи повезаној са приступањем у EU, да одговара потребама 
наведеним у годишњем Извјештају о напретку, да је у складу са приоритетима Европског 
партнерства те да испуњава захтјеве процеса Стабилизације и придруживања. 

Регионална сарадња 

Програмирање вишекорисничке IPA-e 2011-2013 (Састанак Радне групе за реформу јавне 
управе) 

Представници Канцеларије координатора су учествовали на састанку Радне групе у оквиру 
вишекорисничке IPA - Стратешке радне групе за јавну администрацију и управу, који је у 
организацији Европске комисије – Генералне дирекције за проширење, одржаном 2. марта 
2010. у Сарајеву. Од почетка израде планског документа тежиште је било постављено на јаче 
учешће земаља корисника, што до сада није била пракса.  

Циљ састанка је био представљање нацрта трогодишњег плана за сектор Јавна 
администрација и управа који ће, уз седам осталих области, бити саставни дио 
Вишегодишњег индикативног програмског документа за период 2011-2013. (Multi-annual 
Indicative Programming Document for 2011-2013), који је у припреми и према плану, би требао 
бити усвојен до краја 2010.  

На састанку су учествовали државни службеници чланови Радне групе за ПАР - учесници 
првог састанка у Бриселу (октобар 2009.) земаља кандидата и потенцијалних кандидата 
земаља Западног Балкана и Турске, те представници Европске комисије, EU Делегације из 
БиХ, Савјета за регионалну сарадњу и Регионалне школе за јавну управу. 

Радионица о секторском приступу у контексту еуропских интеграција 

У склопу тродневног програма радионице у организацији Министарства финансија и трезора 
БиХ и Европске комисије (Генералне дирекције за проширење - DG Enlargement), одржане од 
22.-24. марта представници Канцеларије координатора су у склопу сесије 1: „ Како на најбољи 
начин формулисати секторске приступе?“ одржали двије презентације, прву о Фонду за 
реформу јавне управе и другу, о секторском приступу у изградњи институција на примјеру 
Канцеларије координатора, односно реформе јавне управе у БиХ. На радионици се 
разговарало о могућим радним методама за формулисање секторског приступа и њиховој 
практичној примјени у контексту проширења EU. 

Секторски приступ новина је у програмирању предприступне помоћи у оквиру IPA програма, 
за који донатори и представници Генералне дирекције за проширење у Европској комисији 
сматрају да значајно могу повећати ефикасност међународне помоћи у односу на пројектно 
орјентисан приступ, тако што ће примарно узети у обзир потребе одређене државе и јачину 
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њених административних структура. Искуства земаља западног Балкана су у погледу 
секторског приступа врло слична. Све се суочавају са недовољним познавањем самог 
приступа, непостојањем или мањкавостима везе између секторских стратегија и буџетског 
планирања, те недовољним капацитетима за њихово провођење.  

Радионици су присуствовали представници донатора (SIDA, UNDP, DfID, Свјетска банка, 
владе земаља EU), те представници корисника предприступне помоћи, из земаља западног 
Балкана и Турске.  

5 Провођење Стратегије РЈУ 

5.1 Провођење Акционог плана 1 

5.1.1 ОБЛАСТ – ИЗРАДА ПОЛИТИКА И КООРДИНАЦИОНИ КАПАЦИТЕТИ 

Активности на припреми за имплементацију пројекта „Скица развоја централних органа влада 
у Босни и Херцеговини – Имплементација фазе I“ 

Након што је Управни одбор Фонда за РЈУ, на 15. сједници одржаној 5. фебруара 2010. 
године, усвојио Записник са отварања понуда и приједлог Одлуке о додјели уговора, 
обавијештени су сви понуђаћи о Одлуци о додјели уговора за пројект „Скица развоја 
централних органа влада у БиХ – Имплементација фазе I“. С обзиром на то да је један од 
понуђача изјавио Приговор на Обавјештење о додјели уговора, након разматрања Приговора, 
припремљена је Одлука Канцеларије координатора којом је одбијен приговор. Незадовољан 
одлуком Канцеларије кординатора о одбијању приговора, понуђач је користећи правни лијек 
приговор упутио Канцеларији за разматрање жалби Босне и Херцеговине, који је након 
разматрања жалбе, приговор одбио. У законском року од 45 дана за покретање спора пред 
надлежним судом, спор није покренут, тако да је рјешење Канцеларије за разматрање жалби 
постало коначно у смислу члана 52. Став (6) Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине. 
Тренутно се воде активности на финализацији детаља уговора између Канцеларије 
координатора и најповољнијег понуђача, те слиједи потписивање уговора. Уговор ће у другој 
половини јула бити потписан са Групом понуђача Progeco S.r.L, EDA Бања Лука и Europartner 
Group коју заступа главни понуђач Progeco, вриједност Уговора је 1.464.525,50 КМ, а рок за 
имплементацију је 24 мјесеца. 

Пројекат „Унапређење правила и процедура за израду закона, других прописа и општих аката 
у БиХ” 

По завршетку избора успјешних кандидата у фази предквалификације, Комисија за јавне 
набавке услуга по пројекту „Унапређење правила и процедура за израду закона, других 
прописа и општих аката у БиХ“, направила је записник са препорукама за наставак процедуре, 
те исти доставила члановима Управног одбора Фонда за РЈУ на одобравање. По одобрењу 
записника са препорукама од стране Управног одбора Фонда, Комисија за јавне набавке је 
обавијестила кандидате о резултатима предквалификације те затражила од успјешних 
кандидата да доставе понуде. Рок за доставу понуда био је 11. март 2010. године, када се и 
састала Комисија за јавне набавке за имплементацију овог пројекта, отворила све пристигле 
понуде и размотрила их. Записник са отварања понуда и приједлог Одлуке за додјелу уговора 
разматрани су и усвојени на сједници Управног одбора Фонда за РЈУ, одржаној 9. априла 
2010. године. Након прибављених мишљења Правобранилаштва БиХ и Агенције за јавне 
набавке БиХ, потписан је уговор са најповољнијим понуђачем – Економским факултетом 
Сарајево, 9. јуна 2010. године када је и започела имплементација пројекта. Вриједност 
уговора је 786.041,57 КМ, а дужина имплементације је 18 мјесеци. 

Активности на припреми за имплементацију пројекта „Транспоновање EU законодавства у 
правни систем БиХ“ 

Након што је Управни одбор Фонда за РЈУ усвојио пројектни задатак „Транспоновање EU 
законодавства у правни систем БиХ“, припремљена је тендерска документација за овај 
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пројект која je, у складу са Пословником о раду Управног одбора Фонда за РЈУ, достављена 
члановима Управног одбора Фонда на изјашњење. По усвајању тендерске документације 
покренута је процедура јавне набавке консултантских услуга за пројекат, формирана је 
Комисија за јавне набавке, те је иницирано именовање тима, који ће бити надлежан за 
оперативно спровођење пројектних акивности. Комисија за јавне набавке услуга је на 
састанку 26. марта 2010. године извршила отварање и разматрање пристиглих захтјева за 
учешће у фази предквалификације, те начинила записник са препорукама за наставак 
процедуре. По усвајању записника од стране Управног одбора Фонда за РЈУ, позвани су 
успјешни кандидати да доставе понуде. Отварање понуда планирано је за 5. јули 2010. 
године. 

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

На основу закључака са 56. сједнице Савјета министара БиХ, Канцеларија координатора је и 
током овог извјештајног периода константно пратио имплементацију пројекта „Јачање БиХ 
капацитета за стратешко планирање и развијање политика дјеловања - SPPD“, како би 
обезбједио да овај пројект у цијелости кореспондира са циљевима Стратегије за реформу 
јавне управе у БиХ, те о томе редовно извјештавао Савјет министара БиХ. Трећи 
полугодишњи извјештај о реализацији пројекта „Јачање БиХ капацитета за стратешко 
планирање и развијање политика дјеловања - SPPD“, разматран је и усвојен на 117. сједници 
Савјета министара БиХ, одржаној 25. марта 2010. године. Потписивањем Меморандума о 
разумјевању између UNDP и корисника пројекта, 10. марта 2010., започела је имплементација 
пројектних активности у три нова сектора: пољопривреда, социјална заштита и мала и средња 
предузећа, чиме SPPD пројект улази у своју другу фазу интензивираних активности у 
асистирању ресорним министарствима у операционализацији постојећих стратешких планова 
и њиховом бољем повезивању са планирањем буџета, те унапређењу процеса развоја 
политика дјеловања и јачању капацитета министарстава за припрему законских прописа. 

Активности на покретању нових пројеката 

Током овог извјештајног периода радило се на припреми пројектног задатка за пројект „Скица 
развоја централних органа влада у БиХ – имплементација фазе II“. Овај пројект је добио 
подршку надлежног одбора да буде уврштен на листу пројеката за финансирање из 
средстава IPA 2010. Такође, рађено је на припреми пројектног приједлога „Боља 
регулатива/управљање у органима јавне управе у Босни и Херцеговини“, те развоју пројектне 
идеје за пројект „Израда софтвера за подршку изради нацрта закона и праћењу њихове 
реализације“. 

Састанци Надзорног тима 

С циљем усмјеравања и праћења провођења мјера из Акционог плана 1 Стратегије реформе 
јавне управе у БиХ, а које се односе на област Израда политика и координациони капацитети, 
у првом полугодишту 2010. године организована су два састанка надзорних тимова 
надлежних за ову област. 

Остале активности 

Током овог извјештајног периода остварена је додатна стручно-савјетодавна сарадња у 
реформској области Израда политика и развој координацијских капацитета са Тимом техничке 
помоћи Канцеларији координатора. 

5.1.2 ОБЛАСТ – ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

Пројекат из области Јавних финансија „Информациони систем управљања буџетом“ – BMIS 

Након Одлуке о поништењу тендера донесене 25. децембра 2009. године, у првом 
полугодишту 2010. настављен је рад на пројекту „Информациони систем управљања буџетом 
- BMIS”. 
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Надзорни тим је на састанку одржаном 5. фебруара 2010. усвојио измијењени пројектни 
приједлог и пројектни задатак за пројект BMIS. У овом периоду је Такође рађено на тендерској 
документацији за BMIS, која је почетком априла 2010. усаглашена на свим нивоима и 
одлучено је да се упути на Управни одбор Фонда за RЈУ у априлу.  

Пројектни приједлог, пројектни задатак за пројект BMIS су усвојени на сједници Управног 
одбора Фонда за РЈУ одржаној 9. априла 2010. године. Циљ овог пројекта је повећање 
ефикасности и дјелотворности управљања буџетом помоћу креирања и имплементације 
модерног информационог система управљања буџетом у складу са најбољим европским 
праксама.  

Тендерска документација за BMIS је усвојена након уважавања примједби корисника пројекта. 

Индивидуални пројект из области јавних финансија „Информатизација система трезора Брчко 
дистрикта” 

На састанку Надзорног тима одржаном 5. фебруара 2010. усвојен је и пројектни приједлог за 
индивидуални пројект „Информатизација система трезора Брчко дистрикта”. Овај пројект 
треба да буде компатибилан са пројектом BMIS и да се на тај начин изврши хармонизација 
трезора на сва четири нивоа. Управни одбор Фонда за РЈУ је прихватио информацију о 
пројектном приједлогу на сједници одржаној у априлу и дао препоруку да се развија пројектни 
задатак за овај пројект. Пројектни задатак је припремљен и усвојен на сједници Надзорног 
тима, одржаној у Сарајеву 23. јуна 2010, са препоруком да се што прије припреми тендерска 
документација за овај пројект. 

Рад на изради Стратегије развоја БиХ 2008. – 2013. 

Представник Канцеларије координатора је као члан радне групе за израду Стратегије развоја 
БиХ 2008.-2013., у организацији Дирекције за економско планирање БиХ, Аустријске развојне 
агенције и Швајцарске агенције за развој и сарадњу, учествовао у раду радне групе за 
макроекономску стабилност, подгрупе јавних финансија, 19. фебруара у Сарајеву, дајући 
допринос у оним дијеловима Стратегије које се односе на реформу јавне управе и јачање 
институције Канцеларије координатора. 

Рад на имплементацији Стратегије јавних интерних финансијских контрола (PIFC) 

Представник Канцеларије координатора је члан Управног одбора пројекта „Подршка увођења 
јавне интерне финансијске контроле у БиХ“, који финансира Делегација EU у БиХ. У овом 
периоду су одржани састанци са консултантима који раде на увођењу пројекта, те је 
координатор поменуте реформске области присуствовао организованој конференцији за 
штампу. 

Учешће у раду секторских пододбора по Споразуму о стабилизацији и придруживању 

Представник Канцеларије координатора за реформску област Јавне финансије је као члан 
пододбора за трговину, индустрију, царине, порезе учествовао на састанку овог пододбора 
који је одржан 18. и 19. марта 2010. у Бањалуци. 

Консултативна радионица за припрему MIPD 2011.-2013. 

Представник Канцеларије координатора је учествовао у раду ове радионице као модератор 
радне групе за јавне финансије и дао инпут који се односи на ту реформску област. 

Састанци Надзорног тима 

У првом полугодишту 2010. одржано је укупно пет састанка Надзорног тима за област Јавне 
финансије и неколико билатерарних састанака.  
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5.1.3 ОБЛАСТ – УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ ПОТЕНЦИЈАЛИМА 

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

Након поништења претходног поступка јавне набавке за пројект „Обука државних службеника 
за примјену информационих технологија и рад на рачунарима“, на основу рјешења 
Канцеларије за разматрање жалби које је достављено у претходном извјештајном периоду, 
Управни одбор Фонда за РЈУ је на сједници одржаној 5. фебруара 2010. закључио да се што 
прије изврше измјене тендерске документације и покрене нови поступак јавне набавке. На 
наредној сједници Управног одбора Фонда за РЈУ одржаној 9. априла 2010. усвојена је 
измијењена тендерска документација након чега је започет процес јавне набавке. Јавно 
отварање понуда које је било предвиђено за 14. јуни 2010. је одгођено, с обзиром на то да је у 
међувремену Канцеларија координатора обуставила поступак због достављеног приговора на 
тендерску документацију, а након његовог одбијања уложена је и жалба, чије је разматрање у 
току у канцеларији за разматрање жалби. Наставак поступка јавне набавке и отпочињање 
имплементације пројекта обуке у наредном извјештајном периоду је условљен рјешењем по 
жалби. 

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

Реализација пројекта „Развој система за управљање учинком у структурама државне службе у 
БиХ“ који имплементира компанија Djikic Consulting Services d.o.o. започела је 4. јануара 2010. 
Вриједност пројекта је 760.383,00 КМ, а трајање 18 мјесеци. Након што је Управни одбор 
Фонда за РЈУ усвојио почетни извјештај у првом кварталу текуће године реализовано је више 
пројектних активности у складу са оперативним планом провођења пројекта.  

Између осталог, у Сарајеву је 15. априла 2010. одржан округли сто уз учешће еминентних 
стручњака из Европске уније и SIGMA програма, који је за циљ имао упознавање корисника 
пројекта са савременим трендовима и праксама у управљању учинком у европским земљама 
и њиховим утицајем на дјелотворност и одговорност у раду органа државне управе. У склопу 
пројекта је формиран посебан имплементациони тим састављен од државних службеника, 
представника корисника пројекта из ресорних органа управе, који је одржао три састанка 
током периода извјештавања. Као посебна пројектна активност за представнике корисника 
пројекта, у периоду 23-29. маја 2010. организована је студијска посјета институцијама 
Сјеверне Ирске у Белфасту. У склопу програма студијске посјете организовани су састанци и 
разговори са бројним институцијама јавног сектора и представницима администрације Владе 
Сјеверне Ирске, те са професионалним компанијама које пружају услуге јавној управи. 

У наставку пројекта, током другог квартала текуће године, припремљено је више различитих 
анализа процеса управљања учинком у државној служби по нивоима управе, те је 
обезбјеђена савјетодавна подршка корисницима пројекта у припреми релевантних 
проведбених прописа на појединачним нивоима управе. У периоду 21.-24. јуна 2010. у Бањој 
Луци пројектни тим је организовао посебан програм обуке о управљању учинком у 
републичким органима управе Републике Српске за приближно 150 виших државних 
службеника. У наредном периоду предвиђена је припрема првог периодичног извјештаја 
пројекта за шестомјесечни период имплементације. 

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

Након усвајања пројектног задатка на сједници Управног одбора Фонда за РЈУ одржаној 5. 
фебруара 2010., припремљена је тендерска документација за провођење поступка јавне 
набавке консултантских услуга за потребе имплементације пројекта. На сједници Управног 
одбора чије одржавање је планирано за крај јула, предвиђено је усвајање тендерске 
документације након чега ће услиједити објава тендера. Укупна процијењена вриједност 
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пројекта износи 1.363.000,00 КМ и цјелокупан износ ће бити осигуран из Фонда за РЈУ, а 
временско трајање пројекта 18 мјесеци. Пројекат ће бити имплементиран у органима државне 
службе на нивоу институција БиХ, Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ. 

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

Посљедњи састанак Управног одбора пројекта „Подршке развоју и имплементацији 
информационог система за управљање људским потенцијалима (BH HRMIS)“ одржан је 9. 
фебруара 2010. Пројектни тим имплементатора пројекта – компаније TechnoLogica Ltd. из 
Бугарске је презентовао трећи прелазни извјештај о напретку за период 1. мај 2009. - 31. 
јануар 2010. који је и усвојен на истом састанку. Поред осталог, на састанку је закључено да је 
неопходно планирати и осигурати одговарајућа финансијска средства за дугорочну подршку у 
одржавању система, те осигурати одговарајуће кадровске капацитете на страни појединачних 
институција и органа управе. Пројект се званично окончава 9. јула 2010. и у том периоду ће 
бити припремљен и завршни извјештај пројекта који се неће усвајати на посебном састанку, 
већ ће бити дистрибуиран члановима Управног одбора. Као могући проблем у увођењу 
информационог система у оперативни рад, потребно је истаћи спорост у инсталацији система 
на нивоу појединачних институција, те истек периода одржавања који је био утврђен уговором 
и у оквиру којег је било предвиђено отклањање недостатка сходно захтјевима корисника. 
Додатно, са крајем извјештајног периода нема потврде да су појединачни нивои обезбједили 
средства за дугорочно одржавање система и склопили посебне уговоре са компанијом која је 
развила информациони систем (осим Брчко дистрикта БиХ), а што може представљати 
додатни проблем у случају захтјева за измјене функционалности система и његовом даљем 
прилагођавању потребама корисника. 

Састанци Надзорног тима 

У извјештајном периоду, 25. јануара 2010. у Бањој Луци, је одржан састанак чланова 
Надзорног тима за реформску област Управљање људским потенцијалима. Надзорном тиму 
су представљени оперативни циљеви и план активности на реализацији пројекта „Развој 
система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ“ након чега је, по истеку 
почетне фазе пројекта, достављен и почетни извјештај пројекта. Надзорни тим је поред 
осталог, на овом састанку разматрао питање представљања Босне и Херцеговине у раду 
Регионалне школе за јавну управу (ReSPA) на оперативно-техничком нивоу, с обзиром на 
надлежности агенција за државну службу/управу у вези са развојем и обуком државне службе. 

Уз подршку тима техничке помоћи на пројекту Европске комисије „Наставак подршке 
Канцеларији координатора за реформу јавне управе БиХ – изградња капацитета за 
имплементацију Стратегије реформе јавне управе и координацију донатора“ (EUPAR 
пројекат) припремљен је први нацрт анализе степена имплементације мјера и активности у 
реформској области Управљање људским потенцијалима. Ове анализе требају послужити за 
идентификацију и отклањање уских грла у имплементацији и као платформа за ажурирање 
садржаја Акционог плана 1 у наредном периоду. У припреми анализе, кориштени су између 
осталог коментари Надзорног тима на реализацију приоритета и реформских мјера из 
Акционог плана 1 Стратегије РЈУ који су достављни почетком године, те процјене из 
извјештаја Европске комсије о напреку БиХ и релевантни извјештаји које је претходно радила 
SIGMA. Планирано је да нацрт анализа буде дистрибуиран представницима надлежних 
институција након чега би усљедила расправа о овом документу и његова финализација. 

Наредни састанак Надзорног тима је планиран за средину јула, гдје би се поред осталог 
требао разматрати статус текућих пројеката у реформској области. 

Сарадња са SIGMOM 

Средином извјештајног периода, 14. априла 2010., одржани су састанци одговорних 
институција у реформској области и то Агенције за државну службу БиХ, Агенције за државну 
службу Федерације БиХ, Агенције за државну управу Републике Српске и Министарства 
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управе и локалне самоуправе РС са представницима SIGMA програма, са циљем 
идентификовања подручја у којима би се могла искористити њихова стручна техничка помоћ у 
области реформе државне службе и управљања људским потенцијалима. 

Сходно закључцима са одржаних састанака, у наставку извјештајног периода, 
представницима СИГМА програма су достављени приједлози за конкретизацију сарадње од 
представника управе са нивоа Републике Српске. 

Остале активности 

У извјештајном периоду, 28. јануара 2010. године, под покровитељством Агенције за државну 
службу БиХ и уз техничку и финансијску подршку Организације за сарадњу Сјеверне Ирске и 
Амбасаде Велике Британије у БиХ, организована је Прва радионица HRM форума у 
државним институцијама. Радионица представља наставак организованих обука које су за 
циљ имале подршку и развој капацитета управљања људским потенцијалима у државној 
управи. У склопу ове иницијативе одбора су координатор и чланови Одбора HRM форума, те 
је припремљен програмски документ и план активности HRM форума за 2010. Представници 
Канцеларије координатора су активно учествовали у овој иницијативи која за један од 
претпостављених циљева има пружање доприноса реформи јавне управе у БиХ кроз развој 
капацитета у области управљања људским потенцијалима. У извјештајном периоду 
организоване су још двије сесије HRM форума државних институција, у склопу којих је 
одржано и предавање истакнутих међународних стручњака о теми улоге функције управљања 
људским потенцијалима у јавној управи. 

Представници Канцеларије координатора су учествовали у раду 18. Конференције Мреже 
школа и института за јавну управу Централне и Источне Европе (NISPAcee) која је у периоду 
12-15. маја 2010. одржана у Варшави. У склопу конференције, радни дио је организован у 
више радних група, гдје су се посебне радне групе бавиле питањима из области реформе 
јавне управе и државне службе. 

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

У овом извјештајном периоду су усвојени почетни извјештај и први периодични извјештај за 
пројект „Израда програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ“. Управни 
одбор Фонда за РЈУ је усвојио почетни извјештај 16. марта, док је први периодични извјештај 
усвојен 10. јуна 2010. Такође, 3. јуна 2010. достављен је други периодични извјештај, који је 
враћен на дораду и ускоро се очекује да буде финализован. 

Пројекат „Едукација водитеља управних поступака и управних инспектора“ 

У току су активности око припреме логичког оквира и пројектног приједлога за пројекaт 
„Едукација водитеља управних поступака и управних инспектора“. 

Састанци Надзорног тима 

Састанак Надзорног тима за реформску област Управни поступак одржан је 7. јуна 2010. На 
састанку је било говора о имплементацији пројекта „Израда програма за побољшање 
квалитета управног одлучивања у БиХ“. Такође, разматрао се приједлог логичког оквира за 
пројект „Едукација водитеља управних поступака и управних инспектора“, а чланови 
Надзорног тима из РС су дали улазне податке о даљој изради логичког оквира. 

Сарадња са SIGMA-om 

Уред координатора је у сарадњи са г. Wolfgang Rusch-om (SIGMA), експертом за управни 
поступак, одржао састанак са имплементатором пројекта „Израда програма за побољшање 
квалитета управног одлучивања у БиХ“ и експертом ангажованим на имплементацији 
наведеног пројекта. Раније је планирано да се одрже билатерални састанци са 
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представницима свих управних нивоа у БИХ, али због обавеза експерата SIGMA-е су 
одгођени. Планира се одржавање радионице са екпертима SIGMA-е у септембру 2010. 
Остале активности 

Састанак са Тимом техничке помоћи Канцеларији координатора којем је присуствовао и 
краткорочни експерт за реформску област Управни поступак одржан је 20. јануара 2010. На 
састанку је договорено да експерт направи анализу, односно преглед шта је све потребно 
ажурирати у Акционом плану 1, а 22. марта 2010. је достављен нацрт документа који се тиче 
анализе Управног поступка. Након што се ураде анализе свих 6 реформских области 
планирано је да се уради свеобухватна анализа АП 1. 

5.1.5 ОБЛАСТ – ИНСТИТУЦИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА 

Пројекат „Успостава мреже инфо полица“ 

У извјештајном периоду пројекат „Успостава мреже инфо полица“ и званично је завршен, 
усвајањем финалног извјештаја од Управног одбора Фонда за РЈУ 23. фебруара 2010. 
Консултант – имплементатор пројекта, фирма Deloitte d.o.o. Загреб, имплементирао је свих 
пет пројектних фаза (ревизија интерне комуникације, едукација, инфо полице, припрема 
билтена и евалуација). Ревизија интерне комуникације обухватила је детаљно снимање 
комуникационих активности, алата, процеса и информационог тока, користећи методе 
упитника и структуираних интервјуа. Едукација је укључила 35 дана едукације запослених у 
централним јединицама за односе с јавношћу. Трећа фаза пројекта (инфо полице) је 
подразумијевала набавку 12 инфо полица и одређивање њихове локације, те начина размјене 
података. Припрема билтена обухватила је формирање мини редакција на сва четири нивоа 
власти, у сврху израде билтена, који су након тога дистрибуисани између различитих 
административних нивоа. Задња фаза пројекта, тј. евалуација, дала је увид у успјешност 
проведбе пројекта, која је била процијењена дистрибуцијом анкетног упитника о задовољству 
проведбе пројекта. Директни резултати пројекта су: упознавање службеника за односе с 
јавношћу са концептом инфо полица и интерне комуникације, истраживање комуникационих 
пракси у централним јединицама за односе с јавношћу, набављене инфо полице као средство 
за промовисање, дистрибуцију и размјену инфо материјала, припремљено и одштампано 
по 2000 примјерака билтена по централној јединици за односе с јавношћу, те започета пракса 
размјене инфо материјала између ових јединица посредством инфо полица.  

У погледу одрживости пројекта, у мају 2010. Служба за информисање Савјета министара БиХ 
објавила је и други број билтена „INFO Vijeća ministara“, који је припремљен и одштампан 
властитим средствима, што је директан наставак активности пројекта. 

Пројекат „Стратешко комуницирање“ 

Пројекат „Стратешко комуницирање“ је завршен закључно са 24. мартом 2010. године. 
Консултант Djikic Consulting доставио је финални извјештај, који је ревидиран и верификован 
у Канцеларији координатора, те послан Управном одбора Фонда за РЈУ који га је и усвојио 5. 
маја 2010. У складу са пројектним задатком, а на основу успјешно имплементираних 
активности, остварени су сљедећи резултати: спроведено истраживање и сачињена 
свеобухватна анализа комуникационих пракси и капацитета Савјета министара БиХ, 
ентитетских влада и Владе Брчко дистрикта БиХ; централне јединице за односе с јавношћу 
добиле су на располагање податке о капацитетима за стратешко комуницирање и ставовима 
јавности. У сарадњи са радним групама сачињени су нацрти комуникационих стратегија СM 
БиХ и Владе Брчко дистрикта БиХ, ревидиране/допуњене комуникационе стратегије Владе РС 
и Владе ФБиХ заједно са приједлозима за измјену/допуну истих, те припремљени годишњи 
акциони планови за реализацију наведених стратегија. Приједлози годишњих акционих 
планова за реализацију наведених стратегија усклађени су са стварним потребама 
централних јединица за односе с јавношћу и Акционим планом 1 у области институционалне 
комуникације. Пројектне активности имплементисане су у складу са предвиђеном 
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временском динамиком, а пројект и његови резултати оцијењени изузетно успјешним од 
корисника. 

Пројектним задатком консултант је имао утврђену обавезу ревизије пројекта од стране 
овлаштеног ревизора. У складу с тим, Канцеларија координатора је примила ревизорски 
извјештај са позитивним ревизорским мишљењем, којим се потврђује да су активности и 
финансијски токови пројекта реализовани у складу са законским оквиром и пројектним 
активностима, те да су приказани у складу са стварним стањем. 

Пројекат „Обука службеника за односе с јавношћу“ 

По проведеној процедури јавне набавке консултантских услуга за овај пројект потписан је 
уговор са фирмом Prime Communications. Уговор је потписан 15. јануара 2010. чиме је и 
званично отпочела имплементација пројекта. Пројект обухвата организовање и реализовање 
обуке за односе с јавношћу, израду и дистрибуцију Приручника за односе с јавношћу, 
организовање и реализовање студијског путовања у земљу EU ради упознавања са 
европском праксом односа с јавношћу, и организовање и одржавање једнодневне ПР 
конференције. У овом извјештајном периоду консултант је доставио почетни извјештај (24. 
фебруара 2010.) са свим неопходним компонентама.  

Канцеларија координатора је, по ревизији и верификацији, овај извјештај упутила Управном 
одбору Фонда за РЈУ који га је и усвојио.  

Од пројектних активности, почетна фаза пројекта, третирана почетним извјештајем, 
обухватила је опширно истраживање проведено међу службеницима за односе с јавношћу 
које ће послужити као основа за даљње активности. Током марта 2010. одржано је 5 
дводневних обука из области односа с јавношћу, и то двије у Бањој Луци, двије у Сарајеву и 
једна у Мостару. Обуку је прошло 70 службеника за односе с јавношћу са свих управних 
нивоа. Студијска посјета институцијама Владе Републике Словеније и Канцеларији за 
комуницирање одржана је у периоду 19.-23. априла 2010. године. Конференција о односима с 
јавношћу одржана је 11. маја 2010. у Теслићу, уз присуство више од 70 државних службеника 
и представника невладиних организација, који се баве односима с јавношћу. Конференција 
названа „PR network“ адекватно је медијски промовисана. Консултант је припремио и 
приручник за односе с јавношћу, који је дистрибуисан члановима Надзорног тима као 
представницима корисника. Приручник је заснован на спроведеном истраживању, те на 
консултацијама и комуникацији с корисницима, првенствено у сегменту дефинисања области 
и тема од интереса. Пројект је завршен 29. јуна 2010.  

Први периодични извјештај достављен је Канцеларији координатора, те је и одобрен од 
Управног одбора Фонда за РЈУ 28. маја 2010. Други периодични извјештај је одобрен 30. јуна 
2010. године. Током јула очекује се достављање завршног извјештаја о имплементацији 
пројекта. 

Састанци Надзорног тима 

У извјештајном периоду одржана су два састанка Надзорног тима, 5. фебруара и 19. марта 
2010. године. Састанцима су присуствовали представници сва четири административна нивоа 
у својству чланова или замјеника чланова Надзорног тима. Поред тога, у склопу пројекта 
„Обука службеника за односе са јавношћу“, током припремне фазе одржани су и четири 
билатерална састанка са члановима Надзорног тима на којима су презентоване пројектне 
активности и договарани даљњи кораци, као и један састанак радне групе за евалуацију 
пројекта у његовој завршној фази, којој су такође присуствовали чланови Надзорног тима. 

У оквиру пројекта „Стратешко комуницирање“ одржан је састанак Радне групе који је 
обухватила по четири представника сваког административног нивоа који су уједно и директни 
корисници пројекта. Током састанка презентоване су пројектне активности и усаглашене 
завршне верзије комуникационих стратегија и акционих планова на основу доприноса 
учесника Радне групе. Радна група је евалуирала пројект. 
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У складу с тим, може се рећи да је у овом извјештајном периоду значајно повећан ниво 
оперативности Надзорног тима, како кроз поменуте састанке и сусрете, тако и кроз 
интензивну и константну комуникацију између Канцеларије координатора и Надзорног тима. 
Значајан напредак у погледу оперативности Надзорног тима постигнут је и кроз његово 
укључивање у пројектне активности свих пројеката у области институционалне комуникације, 
те у одређене фазе пројект менаџжмента (мониторинг, евалуација, извјештавање).  

Остале активности 

Апликација „Интерактивна мапа управе“, постављена на web страници Канцеларије 
координатора у фебуару 2009. године, ажурирана је у сегменту података о напретку у 
провођењу мјера Акционог плана 1, по усвајању Годишњег и Кварталног извјештаја о 
напретку (праћење имплементације Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у 
БиХ). Такође, у јуну урађено је генерално ажурирање апликације са информацијама из свих 
сегмената које Интерактивна мапа управе третира. 

У припреми је пројект „Унапређење wеб сајта и развој интранет система Канцеларије 
координатора за РЈУ“ који ће бити реализован уз подршку Тима техничке помоћи Делегације 
Европске уније Канцеларији координатора. Почетак имплементације планиран је за наредни 
извјештајни период, а пројект треба да допринесе унапређењу како интерне комуникације 
унутар Канцеларије координатора, тако и екстерне комуникације посредством унапријеђеног 
web сајта. 

Запосленици Канцеларије координатора директно укључени у послове комуникације и односа 
с јавношћу прошли су комплетну обуку за односе с јавношћу у оквиру пројекта „Обука 
службеника за односе са јавношћу“, те учествовали на конференцији за односе с јавношћу 
„PR network“ у Теслићу. 

5.1.6 ОБЛАСТ – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Пројекат „Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену 
података“ 

Поступак набавке услуга за пројекат „Израда и успостављање оквира интероперабилности и 
стандарда за размјену података“ је привремено обустављен због жалбе кандидата на Одлуку 
о исходу фазе предквалификације. Поступак јавне набаве ће бити настављен истеком рока за 
улагање жалбе по обавијештењу жалиоцу који је уложио жалбу на Одлуку о исходу фазе 
претквалификације. Уколико не услиједи жалба у наредном периоду, слиједи позив 
кандидатима који су испунили услове у фази претквалификације да доставе понуде.  

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

За пројекат „One Stop Shop - сервиси за помоћ грађанима“ је у извјештајном периоду 
припремљена тендерска документација коју је одобрио Управни одбор Фонда за РЈУ. 
Покренут је поступак набавке и оглашено је обавјештење о набавци. Након преузимања 
тендерске документације, понуђачи су упутили низ упита за појашњењима на која им је 
уредно одговорено. Због приговора на тендерску документацију поступак је обустављен, а 
уважавањем аргумената и поништен у овој фази. Предлагач пројекта, Брчко дистрикт БиХ, је 
упознат са разлозима обустављања пројекта и упућен у даље кораке и неопходне измјене 
пројектне документације. Очекује се да представници Брчко дистрикта доставе нову пројектну 
документацију.  

Активности на покретању нових пројеката 

Започета је израда пројектних приједлога за двије пројектне идеје: „Успостава видео-
конференцијских центара“ и „Промоција употребе информационих технологија у јавној 
управи“ с директном референцом на Акциони план 1 у поглављу Информацине технологије. 
Након секундарног истраживања, израђена је пројектна документација која је представљена 
Надзорном тиму на састанку одржаном 3. јуна 2010. Представници Републике Српске су на 
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самом састанку дали приједлог другог рјешења за пројект „Успостављање видео-
конференцијских центара“, а потом и доставили пројектну документацију која је била 
разматрана на сједници Надзорног тима одржаној 23. јуна 2010. Дискусијом и потом 
закључком је утврђено да ће представници Федерације БиХ направити нацрт новог 
приједлога са рјешењем које је предложено на састанку Надзорног тима, а које ће бити 
предмет разматрања Надзорног тима на првом сљедећем састанку. Секундарно истраживање 
за пројект „Промоција употребе информационих технологија у јавној управи“ је још у фази 
секундарног истраживања и прикупљања информација ради израде пројектне документације. 

Иницијативе 

Иницирани су билатерални састанци са представницима Савјета министара БиХ с циљем 
анализе стања IKT у институцијама на нивоу БиХ. Сврха анализе је да укаже на мјеста 
интервенције на којима је могуће у значајнијем обиму повећати степен испуњења Акционог 
плана 1 пројектним приступом или самосталним активностима Савјета министара БиХ. Таква 
сазнања у домену пружања е-услуга прикупљена су на састанцима са представницима 
Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података за е-услуге из 
оквира надлежности Агенције и послужиће за припрему пројеката из поглавља IT 4.7 Акционог 
плана 1 – Имплементација 20 е-услуга из e-Evrope 2005. Такође је инициран састанак са 
директором Агенције за информатичко друштво РС, ради прегледа стања и планова из 
области ИТ-а на овом нивоу. 

Информациони систем за праћење и мониторинг пројеката (PARMIS) 

У извјештајном периоду израђена је финална верзија PARMIS апликације (Информациони 
систем за праћење напретка имплементације Акционог плана 1) коју је финансијски подржало 
Одјељење за међународни развој Владе Велике Британије. Одржан је низ састанака са 
имплементатором пројекта у сврху побољшања функционалних захтјева и финализиран 
Документ функционалних захтјева. Апликација је тренутно у фази тестирања након чега ће 
услиједити обука упослених Канцеларије координатора и отпочети кориштење апликације. 

„Оквир интероперабилности у институцијама БиХ - водич за припрему” 

Канцеларија координатора је у складу са задужењима радне групе за израду докумената 
дефинисаних у Политици софтвера у институцијама БиХ припремила документ „Оквир 
интероперабилности у институцијама БиХ - водич за припрему” са приједлогом мјера које је 
неопходно предузети у фази припреме оквира интероперабилности и доставио их 
Министарству комуникација и транспорта БиХ. За потребе достављеног документа, 
Kанцеларија координатора израђује експерименталне XML шеме за осигурање 
интероперабилности будућих е-услуга. 

Састанци Надзорног тима 

У извјештајном периоду одржана су три састанка Надзорног тима којем су се одазвали 
представници свих административних нивоа обухваћених реформом. На састанку Надзорног 
тима одржаном 24. марта 2010. Канцеларија координатора је Надзорном тиму представио 9 
пројектних идеја у предметној реформској области из оквира Акционог плана 1 и Акционог 
плана за развој информатичког друштва БиХ, од чега су двије наишле на интересовање 
представника свих управних нивоа и добиле подршку за даљи пројектни развој. Пројектна 
документација за пројект „Успостава видео-конференцијских центара“ је израђена и 
предложена Надзорном тиму на сједници одржаној 3. јуна 2010. и у фази је даље израде и 
надоградње. На састанцима Надзорног тима чланови су упућени да потстичу реализацију 
мјера Акционог плана 1 и кроз индивидуалне активности и активности које је могуће провести 
без пројеката. Такође сугерисано је идентификовање приоритета из области IT за IPA-
програмирање. 

На свим састанцима Надзорног тима, чланови су обавијештени о стању у поступцима јавне 
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набавке за пројекте „ONE-stop-shop - сервиси за помоћ грађанима“ и „Израда и успостављање 
оквира интероперабилности и стандарда за размјену података“. 

У дискусији о пројектним идејама, уочен је индивидуалан приступ имплементацији мјера у 
области ИТ у којем се посебно издваја Република Српска, као и примјетно неуједначен ниво 
развоја информационих технологија међу 4 управна нивоа, који није линеаран, већ зависи о 
конкретном сегменту ИТ области. 

Примјећен је генерални недостатак информација о релизованим, започетим или планираним 
пројектима у домену ИТ у институцијама из којих нису делегирани чланови Надзорног тима. 
Упркос томе, идеја Канцеларије координатора о јединственом инвентурном регистру 
хардвера, софтвера, ИТ вјештина службеника и пројеката у цјелокупној државној служби није 
прихватљива свим управним нивоима. 

Усљед дисбаланса у степену развијености информацијских технологија, различитог нивоа 
буџетског улагања у ИТ и развојног приступа, принцип кохерентности у провођењу РЈУ у 
домену ИТ је тренутно у питању. 

Надзорном тиму је презентиран исправан начин достављања информација о реализацији 
Акционог плана 1, како би њихов квалитет био побољшан. Такође, упућени су да контактирају 
ентитетске координаторе/координатора Брчко дистрикта ради покретања идеја за пројекте 
који подразумијевају употребу информационих технологија у осталим областима, а нису 
директно предвиђене мјерама из АП 1 у области ИТ. 

Остале активности 

Тим техничке помоћи Канцеларије координатора је ангажовао консултанта с циљем анализе 
реализације Акционог плана 1 за област Информационе технологије, са приједлогом мјера за 
побољшања реализације Акционог плана 1. Одржан је састанак са консултантом гдје су 
дефинисани циљеви анализе, а потом достављени сви релевантни документи и информације 
које Канцеларија координатора посједује. Консултанту је сугерисано да резултати анализе 
буду објективни и квалитетни и да јасно и прецизно укажу на потенцијална подручија и 
смјерове побољшања. Такође, консултант је упућен да оствари комуникацију са члановима 
Надзорног тима за ову рефомску област ради што бољег увида у стање на терену. 

5.2 Развој Акционог плана 2 

Канцеларија координатора уз помоћ пројекта техничке помоћи „Наставак подршке 
Канцеларији координатора за реформу јавне управе у БиХ при имплементацији Стратегије 
реформе јавне управе и координацији донатора” (EUPAR) у извјештајном периоду је наставио 
развијати документе потребне за припрему и имплементацију Акционог плана 2, те одржао 
низ састанака чија је сврха укључивање институција свих нивоа власти у процес секторских 
реформи.  

Пројекат техничке помоћи Канцеларији координатора EUPAR у јануару 2010. је понудио нацрт 
Методолошког приступа за Акциони план 2 реформе јавне управе. Овај приједлог предвиђа 
развој плана секторских реформи у шест фаза полазећи од препорука садржаних у документу 
Европске комисије „Водич у главне административне структуре препоручене за 
имплементацију acquis“ (Guide to the Main administrative structures required for implementing the 
acquis). Иако неформалан, документ садржи преглед основних структура потребних за 
имплементацију правне стечевине Европске уније (acquis communautaire). Методолошки 
приступ препоручује идентификацију структура и функција које недостају у односу на Водич 
Европске комисије, те повезивање идентификованих јазова са осталим европским 
документима - Европским партнерством и Споразумом о стабилизацији и придруживању, 
Привременим споразумом (и акционим плановима за имплементацију ових докумената).  
У процесу припреме плана, како предвиђа документ, судјеловаће представници институција 
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БиХ, РС, ФБиХ и БДБиХ, који би требали идентификовати институционалне потребе за 
испуњење копенхагеншког/мадридског критерија. 

Након припреме Нацрта методолошког приступа, те израде почетних докумената о начину 
функционирања механизама координације израде и имплементације Акционог плана, 
Канцеларија координатора организовала је низ састанака, на којима су представницима 
институција које би требале бити укључене у вођење процеса, презентирани документи и 
затражена подршка за припрему плана секторских реформи.  

Први састанак с кључним партнером – Дирекцијом за европске интеграције (ДЕИ) одржан је 
крајем фебруара, када је овој институцији, те „task manager-ima“ Делегације Европске уније у 
БиХ за РЈУ и ДЕИ, као и тиму техничке помоћи ДЕИ презентиран методолошки приступ. 
Састанци су настављени у марту и априлу. У априлу су одржана и два састанка са 
Дирекцијом за економско планирање и представницима Техничке помоћи овој институцији, а 
правац развоја секторских реформи презентиран је и координаторима за реформу јавне 
управе ФБиХ, РС и Брчко дистрикта БиХ, представницима генералних секретаријата, уреда за 
законодавство, те кабинета премијера на састанцима одржаним током априла у Бањој Луци и 
Сарајеву (7. и 21. априла). Институције БиХ подржале су Нацрт методолошког приједлога за 
израду Акционог плана 2, а представници осталих нивоа власти су тражили додатна 
појашњења.  

У мају је одржан нови круг састанака, на којима су судјеловали експерти ЕUPAR-а, те 
представници институција РС (11. маја), представници Федерације БиХ и Брчко дистрикта 
БиХ (12. маја), те представници институција БиХ и донатора Фонда за РЈУ (13. маја), 
укључујући и представнике Министарства финансија и трезора БиХ, те представнике 
Министарства правде БиХ. Нацрт методолошког приступа подржала је већина учесника ових 
састанака, са изузетком представника Републике Српске.  

Канцеларија координатора наставила је, у сарадњи са експертима пројекта техничке помоћи 
EUPAR, развијати документе потребне за припрему АП2. Припремљени су Нацрт процјене 
потребних капацитета за припрему и имплементацију АП2, те приједлози изгледа будућих 
kординационих механизама за процес секторских реформи.  

У јуну, EUPAR је одржао радионицу о досадашњим резултатима и будућим корацима у 
припреми плана секторских реформи. У току је припрема платформе и приоритетних 
поглавља који ће бити понуђени владама у БиХ на усвајање, уз препоруку о именовању првих 
радних група које ће бити задужене за припрему Акционог плана 2.  

У другој половини фебруара са представницима GTZ одржан је састанак на којем је 
представљен нови пројект ове развојне агенције - јачање заједничких институција БиХ, који ће 
у првој фази обухватити Централну банку, Агенцију за статистику, Агенцију за образовање и 
Агенцију за јавне набавке. Циљ пројекта је унапређење квалитета интерног управљања и 
квалитета пружања услуга. Канцеларија координатора препозната је као политички 
координатор овог пројекта. У наредном периоду биће дефинисани конкретни модалитети 
даље сарадње на представљеном пројекту.  

Састанак с представницима пројекта „Подршка ЕУ политици малих и средњих предузећа и 
развоју институционалних капацитета БиХ“ одржан је почетком марта. Циљеви пројекта су 
стварање предуслова и пружање подршке за развој капацитета и институционални развој на 
државном нивоу, хармонизација законодавства и стварање предуслова за сарадњу у овој 
области на ентитетском нивоу. Пошто су пројектне компоненте повезане, како са 
активностима Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе, тако и секторским 
реформама, Канцеларија координатора прихватила је приједлог представника пројекта да се 
укључи у рад Управног одбора овог пројекта. Први састанак Управног одбора пројекта одржан 
је средином маја на коме је прихваћен почетни извјештај и договорене даље активности. 
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6 Фонд за реформу јавне управе (фонд за РЈУ) 
Састанци Управног одбора Фонда за РЈУ 

У првој половини 2010. године одржане су двије сједнице Управног одбора Фонда за РЈУ. До 
сада је Управни одбор Фонда за РЈУ одобрио укупно 14 пројеката, од чега су три пројекта 
завршена, три су у фази имплементације, а осам се налази у различитим фазама, од 
припреме пројектног задатка и тендерске документације до оних који су у процедури јавне 
набавке (погледати табелу испод). Од овог броја, 13 пројеката је припремила Канцеларија 
координатора и односе се на сва четири управна нивоа, а један пројекат је доставио 
индивидуални предлагач (Влада Брчко дистрикта БиХ). 

У табели испод дат је преглед свих до сада одобрених пројеката. 
 

Imпlementиranи пrojektи 

Пројекти које је 
одобрио 

Управни одбор 
Фонда  

Уговорени  
буџет у КМ са 

ПДВ-ом 

Реализован
и буџет у 
КМ са ПДВ-

ом 

Реализовани 
поврат ПДВ-a 
(за извршене 
исплате) 

Датум 
потписа 
Уговора 

Датум 
завршетка 
активност

и 

Фаза у којој 
се пројекат 
налази 

Успостављање 
мреже инфо 
полица(ИК) 

155.610,00 148.395,21 21.561,69 04.03.2009. 04.12.2010 Завршен 

Стратешко 
комуницирање 
(ИК) 

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

Обука 
службеника за 
односе са 
јавношћу(ИК) 

128.285,88 77.417,61 0,00 15.01.2010. 29.06.2010. 

Очекује се 
достављањ
е финалног 
извјештаја о 
имплемента

цији 
пројекта 

Укупно за 
имплементиран
е пројекте 

433.421,88 371.392,14 42.714,24       

Пројекти у фази имплементације 

Пројекти које је 
одобрио 

Управни одбор 
Фонда  

Уговорени   
буџет у КМ са 

ПДВ-ом 

Реализоване
исплате  у 
КМ са ПДВ-

ом 

Реализова
н и поврат 
ПДВ-a (за 
извршене 
исплате) 

 
Датум 
потписа 
Уговора 

Датум 
завршетк

а 
активност

и 

Фаза у којој 
се пројекат 
налази 

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

444.600,00 
 

77.521,28 
 

0,00 21.12.2009. 10 

Очекује се 
достављање 
другог 
периодичног 
извјештаја о 
имплемент. 

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

760.383,00 228.114,90 0,00 04.01.2010. 18 

Очекује се 
достављање 
првог 
периодичног 
извјештаја о 
имплемента
цији 
пројекта 
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Унапређење 
правила и 
процедура за 
израду закона, 
других прописа и 
опћих аката у 
БиХ (ИП) 

786.041,57 0,00 0,00 09.06.2010. 18 

Очекује се 
достављање 
почетног 
извјештаја о 
имплемента
цији 
пројекта 

Укупно за 
пројекте у 
имплементациј
и 

 
1.991.024,57 

 
305.636,18         

Пројекти у поступку 

Пројекти које је 
одобрио 

Управни одбор 
Фонда 

 

   Оквирни 
 буџет у КМ  
са ПДВ-ом 

 
 
 
 

 

Планирани 
почетак 

имплемент
а 

ције 

Трајање 
пројекта у 
мјесецима 

Фаза у којој 
се пројекат 
налази 

Скица развоја 
централних 
органа влада у 
БиХ – 
имплементација 
фазе I (ИП) 

2.000.000,00     
III квартал 

2010 
24 

У наредном 
периоду 
биће 
потписан 
уговор са 
изабраним 
понуђачем 

Транспонирање 
ЕУ законодавства 
у правни систем 
БиХ (ИП) 
 

400.000,00     
III квартал 

2010 
10 

Рок за 
достављањ
е понуда је 
05.07.2010. 

Информациони 
систем 
управљања 
буџетом (ЈФ) 
 

1.830.656,88     
III квартал 

2010 
18 

Рок за 
достављањ
е захтјева 
за учешће 
02.07.2010. 

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

825.000,00     
III квартал 

2010 
24 

Уложена 
жалба 
Уреду за 
разматрање 
жалби на 
тендерску 
документац. 

Успостављање 
савремених 
одsjeka за 
управљање 
људским 
потенцијалима у 
органима управе у 
БиХ (УЉП) 
 

1.594.710,00     
IV квартал 

2010 
18 

Припремље
на 
тендерска 
документац. 

Публицирање 
информативног 
материјала 
Савјета 
министара БиХ, 
Владе ФБиХ, 
Владе РС и Владе 
Брчко дистрикта 
БиХ (ИК) 
 

274.000,00     
IV квартал 

2010 
5 

Припрема 
се пројектни 
задатак 
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Израда и 
успостављање 
оквира 
интероперабилнос
ти и стандарда за 
размјену података 
(ИТ) 
 

1.029.744,50     
III квартал 

2010 
12 

У наредном 
периоду 
биће послат 
позив 
квалификов
аним 
понуђачима 
да доставе 
понуде 

One Stop Shop – 
сервиси за помоћ 
грађанима (ИТ) 

582.894,00     
IV квартал 

2010 
18 

Поништен 
поступак 
јав.набавке 

Укупно за 
пројекте у 
поступку:  

8.537.005,38           

Анекс 2 Меморандума о разумијевању за успостављање Фонда за реформу јавне 
управе 

Како би се омогућило несметано и безбједно финансирање одобрених пројеката и у 2011. 
години, у мају је Канцеларија координатора покренула процедуру измјене Меморандума о 
разумјевању за успостављање Фонда за РЈУ (Меморандум) у форми Анекса II на 
Меморандум. Поред временског продужења периода намјене средстава Фонда за РЈУ, 
Анексом II је предвиђено и да се обавезе Одјељења за међународни развој Уједињеног 
Краљевства (DfID) које је преузео Меморандумом, преносе на Министарство вањских послова 
Велике Британије за период 1. јануар - 31 децембар 2011. године, јер DfID почетком 2011. 
завршава своју мисију у Босни и Херцеговини. 

По прибављању потребних мишљења Уреда за законодавство, Министарства финансија и 
трезора БиХ и Министарства вањских послова БиХ, Анекс II Меморандума је упућен Савјету 
министара БиХ, владама ентитета и Влади Брчко дистрикта БиХ у процедуру усвајања, у 
складу са одредбама Закона о поступку закључења и извршења међународних уговора.  

Савјет министара БиХ је на 123. сједници, одржаној 3. јуна 2010, утврдио Приједлог основа за 
вођење преговора и потписивање Анекса II Меморандума о разумијевању, те закључило да 
Канцеларија координатора достави приједлог основа Предсједништву БиХ у даљу процедуру, 
што је и учињено. Предсједништво БиХ је на 74. сједници одржаној 17. јуна 2010. донијело 
Одлуку о покретању поступка за вођење преговора ради заључивања Анекса II Меморандума. 
Након тога, Канцеларија координатора је 21. јуна 2010. упутила Савјету министара БиХ Анекс 
II Меморандума, ради утврђивања приједлога истог. 

Влада Републике Српске је на 177. сједници, одржаној 10. јуна 2010, разматрала 
Информацију о активностима на изради Анекса II Меморандума и том приликом донијела 
Закључак о прихватању исте. 

Влада Федерације Босне и Херцеговине је на 147. сједници, одржаној 17. јуна 2010, донијела 
Одлуку о давању сагласности на приједлог Анекса II Маморандума о разумјевању за 
успостављање Фонда за РЈУ.  

Финансије Фонда за РЈУ 

Према посљедњим изводима Централне банке БиХ, стање на рачунима Фонда за РЈУ је 
сљедеће: 

• 1.296.365,51 ЕУР на подрачуну Фонда у ЕУР (извод на дан 20. јуни 2010.) 

• 1.830.720,28 КМ на подрачуну Фонда у КМ (извод на дан 1. јуни 2010.) 

У овом извјештајном периоду реализоване су исплате за пројекте у имплементацији: 
Успостављање мреже инфо полица, Стратешко комуницирање, Обука службеника за односе 
с јавношћу и исплате аванса за пројекте, Развој система за управљање учинком у 



BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

VIJEĆE MINISTARA САВЈЕТ МИНИСТАРА 

URED PREDSJEDAVAJUĆEG / PREDSJEDATELJA 

URED KOORDINATORA ZA REFORMU  

КАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ 

КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА 

JAVNE UPRAVE  РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ
 

__________________________________________________________________________________________________________ 

19-07-10 Ured koordinatora za reformu javne uprave 25 

структурама државне службе у БиХ и Обука службеника за односе са јавношћу у укупном 
износу од 450.254,12 КМ. 

За напријед наведене исплате Канцеларија координатора је затражила поврат ПДВ-а од 
Управе за индиректно опорезивање. Реализовани поврат ПДВ-а у овом извјештајном периоду 
по основу рјешења Управе за индиректно опорезивање износи 9.764,14 КМ.  

Претходно уплаћена DfID -ова средства у износу од 858.123,57 ЕУР на девизни рачун Фонда 
за РЈУ у Централној банци БиХ распоређена су према договору донатора, а на начин како 
слиједи: 

 На пројекат „Унапређење правила и процедура за израду закона, других прописа и општих 
аката у БиХ”, према Процедурама за управљање финансијама Фонда за РЈУ, усмјерен је 
износ од 786.041,57 КМ од претходно наведене DfID-ове уплате, након што је одобрена 
Одлука о додјели уговора за исти,  

 Преостали дио средстава од DfID-ове уплате у износу од 892.302,25 КМ усмјерен је на 
дјелимично финасирање пројекта „Скица развоја централних органа влада у БиХ – 
Имплементација фазе I“. На тај начин су у цјелости усмјерена средства по основу DfID-ове 
уплате.  

Према Одлуци о додјели уговора вриједност пројекта „Скица развоја централних органа 
влада у БиХ – Имплементација фазе I“ износи 1.610.978,05 КМ, тако да је преостали дио 
потребних средстава уплатио донатор Сида, а све према предходном договору донатора. 
Уплата је евидентирана на девизном рачуну Фонда за РЈУ у износу од 368.400,00 ЕУР, 
односно 720.527,77 КМ.  

Канцеларија координатора упутила је Министарству финансија и трезора БиХ захтјеве за 
отварање шифри-програма посебне намјене, за пројекте „Унапређење правила и процедура 
за израду закона, других прописа и општих аката у БиХ“ и “Скица развоја централних органа 
влада у БиХ – Имплементација фазе I“ како би несметано могао обављати финансијске 
трансакције, те су исте и отворене у ИСФУ систему и уплаћена средства стављена на 
располагање, како је горе наведено. 

Набавке за пројекте који се финансирају средствима Фонда за РЈУ 

Скица развоја централних органа влада у БиХ – Имплементација фазе  I – Након што је 
Рјешење Уреда за разматрање жалби постало коначно, с обзиром да против истог није 
покренут управни спор, Канцеларија координатора ће у наредном периоду приступити 
закључењу уговора о услугама са изабраним понуђачем.  

Обука државних службеника за примјену информациних технологија и рад на рачунарима – 
Након уложеног приговора на тендерску документацију, а потом и жалбе Уреду за 
разматрање жалби, Канцеларија координатора је обуставила поступак набавке док се не 
одлучи по жалби.  

Информациони систем управљања буџетом – У току је поступак набавке услуга за наведени 
пројект, те је крајњи рок за пријем захтјева за учешће у првој фази претквалификације 2. јули 
2010. године. 

Израда и успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података – 
Након што је Рјешење Уреда за разматрање жалби постало коначно, Канцеларија 
координатора је поново размотрила достављени приговор, те донијела Одлуку по приговору. 
Уколико се не уложи жалба на наведену Одлуку, понуђачи који су задовољили 
претквалификацијске услове ће бити позвани да доставе понуде.  

One stop shop, сервиси за помоћ грађанима – Након што је уложен приговор на тендерску 
документацију непосредно прије рока за отварање понуда, Канцеларија координатора је 
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одлучила да поништи поступак набавке по основу члана 12. став (1) тачка ц) Закона о јавним 
набавкама БиХ. 

Унапређење правила и процедура за израду закона, других прописа и општих аката у БиХ –9. 
јуна 2010. године је потписан Уговор о услугама са изабраним понуђачем. 

Успостављање савремених одјењења за управљање људским потенцијалима у органима 
управе у БиХ – Тендерска документација за наведени пројекат је припремљена, те ће у 
наредном периоду бити упућена на Управни одбор Фонда за РЈУ.  

Транспоновање ЕУ законодавства у правни систем БиХ - Отварање понуда ће се извршити 5. 
јула 2010.  

 7 Сарадња са донаторима 
Техничка помоћ Уреду координатора 

Пројект „Наставак подршке Канцеларији координатора за реформу јавне управе БиХ при 
имплементацији Стратегије реформе јавне управе и координацији донатора” (ЕUPAR), који 
финансира Делегација Европске уније у БиХ, а спроводи га италијанска Еurecna, ушао је у 
другу половину имплементације. 

Током извјештајног периода тим техничке помоћи радио је на имплементацији активности по 
свим компонентама пројекта – институционална подршка Канцеларији координатора, јачање 
капацитета за Акциони план 1, јачање капацитета за Акциони план 2, те менаџмент Фонда за 
РЈУ и донаторска координација. Главни напори били су усмјерени на развој и ревизију мисије 
и визије Канцеларије координатора, наставак анализе одабраних реформских области из 
Акционог плана 1 (Институционална комуникација, Управни поступак и Управљање људским 
потенцијалима), припремне активности за анализу преостале три реформске области, 
презентирање методолошког приступа за развој Акционог плана 2, те припрему методологије 
за мониторинг и евалуацију пројеката који се финансирају из Фонда за РЈУ.  

Споразум између БиХ и Краљевине Шведске 

Посебним Споразумом између Босне и Херцеговине и Краљевине Шведске, SIDA се 
обавезала пружити финансијску подршку Kанцеларији координатора за сљедеће набавке: 
куповина софтверских апликација и алата; набавка клима уређаја за сервер собу и 
запошљавање два локална краткорочна ИТ експерта који би помогли Канцеларији 
координатора у имплементацији четири пројекта. 

Након проведене процедуре поступка јавних набавки закључени су уговори за набавку клима 
уређаја за сервер собу и уговори о пружању консултантских услуга са ИТ експертима за 
пројекте са ИТ компонентама, као и уговор за набавку софтверских апликација, програма и 
алата. 

Након што су завршене све активности предвиђене Споразумом, у наредном периоду требала 
би да почне са радом независна ревизија како је и предвиђено самим Споразумом. 

Донатори и пројекти 

Активности на привлачењу нових донатора за Фонд за РЈУ 

У извјештајном периоду Канцеларија координатора је, имајући у виду планиране активности 
као и потребу за додатним средствима Фонда за РЈУ с циљем реализације започетих 
пројеката, контактирала амбасаде неколико земаља у БиХ, како би покушала осигурати 
додатни новац за наставак имплементације реформе јавне управе, односно за функционсање 
Фонда за РЈУ. Такође, донатори су предложили да се размотри могућност да се из државног 
буџета издвоји један дио средстава за реформу јавне управе која би била усмјерена у Фонд 
за РЈУ за суфинансирање имплементације пројеката који се односе на провођење Акционог 
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плана 1 Стратегије реформе јавне управе, што би представљало додатни потицај донаторима 
да и они наставе финансијски подржавати процес реформе јавне управе. 

Састанци са донаторима Фонда за РЈУ 

Канцеларија координатора је у извјештајном периоду одржала два састанка са донаторима 
Фонда за РЈУ, 29. јануара и 26. априла 2010. године.  

На састанку одржаном 29. јануара 2010. присуствовали су представници донатора Фонда за 
РЈУ, директорица Дирекције за европске интеграције (ДЕИ), представници тима за техничку 
помоћ Канцеларији координатора и представници Канцеларије координатора. На састанку је 
констатовано да су расположива средства Фонда за РЈУ готово потпуно исцрпљена, те да је 
сада главни фокус на разматрању могућности за нова улагања у Фонд, било од стране 
постојећих или нових донатора. Представници DfID -а и Амбасаде Краљевине Холандије у 
БиХ су се изјаснили да неће додатно улагати у Фонд, док SIDA намјерава финансијски 
подржати рад Фонда за РЈУ и у будућности. Донатори су, Такође, предложили да се размотри 
могућност финансирања Фонда, поред донаторских средстава, и из буџета институција, чак и 
у симболичном износу, што би подстакло, како садашње тако и будуће донаторе, да и они 
уложе своја средства у Фонд. 

На састанку одржаном 26. априла 2010. присуствовали су представници донатора Фонда за 
РЈУ, представници Тима техничке помоћи Канцеларији координатора и представници 
Канцеларије координатора. Циљ састанка је био упознавање донатора са активностима 
Канцеларије и пројектом техничке помоћи Канцеларији. Кроз четири компоненте пројекта 
техничке помоћи покренуте су активности које су класификоване као ажурирање Акционог 
Плана 1, развој Акционог Плана 2, подршка развоју капацитета Канцеларије, укључујући и 
питање статуса и организације Канцеларије, те подршка Фонду за РЈУ.  

Канцеларија координатора је обавијестила донаторе Фонда за РЈУ да намјерава предложити 
Савјету министара БиХ пакет приједлога, препорука и мјера које би се односиле на 
ревидирање постојећег Акционог плана 1 (уколико би се успјеле осигурати неке генералне 
научене лекције из Акционог плана 1), концепт за развој Акционог плана 2, те на питање 
статуса и организације Канцеларије координатора. По питању ажурирања Акционог плана 1, 
Тим техничке помоћи је ангажовао експерте који су анализирали три реформске области, док 
ће у наредном периоду прегледати и остале три области. Након анализе свих шест области, 
покушале би се извући генералне смјернице које се односе на ажурирање Акционог плана 1 
које би Такође биле упућене владама на разматрање и одобравање.  

Наглашено је да, уколико постоји план ревидирања Акционог плана 1 као и добро урађен 
Акциони план 2, то би могла бити добра претпоставка за привлачење нових донатора.  

Састанак са Sida-ом 

У фебруару је Канцеларија координатора одржала састанак са представницима SIDA-е на 
којем је разговарано о будућој сарадњи и о даљњем финанисрању Фонда за РЈУ и у 2011. 
години. Представници SIDA -е су изразили спремност да и даље подржавају процес реформе 
јавне управе у БиХ кроз сарадњу са Канцеларијом координатора.  

Форум за координацију донатора (DCF) 

У извјештајном периоду одржана су два састанка Форума за координацију донатора (DCF), 
први 16. фебруара 2010. и други 7. јуна 2010. Састанке је организовао Сектор за 
координацију међународне економске помоћи (SCIA) Министарства финансија и трезора БиХ. 
Теме састанка одржаног 16. фебруара су биле представљање IPA програма за 2010. годину и 
припреме за израду Вишегодишњег индикативног планског документа (MIPD) за раздобље 
2011.-2013. година. Презентиране су и текуће активности, досадашњи напредак и будући 
планови Сектора за координацију међународне економске помоћи у Министарству финансија 
и трезора БиХ. Састанку су присуствовали и представници Канцеларије координатора који су 
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указали да је Фонд за РЈУ препознат у региону као примјер добре сарадње донатора и 
локалних власти. Међутим, упркос овоме, интерес за подршку Фонду за РЈУ изостаје. Овом 
приликом донатори су позвани да се придруже Фонду, било кроз директну финансијску 
подршку Фонду за РЈУ или кроз финансијску или техничку подршку одређеном пројекту. 

Сасатанком одржаним 7. јуна 2010. године је предсједавао Michael Tatham, амбасадор 
Велике Британије и Сјеверне Ирске у БиХ. Амбасадор Tatham је говорио о досадашњем 
ангажману своје земље у БиХ, затварању Одјела за међународни развој Уједињеног 
Краљевства (DfID) у фебруару 2011., као и о будућим активностима Владе Велике Британије 
у Босни и Херцеговини. Сектор за координацију међународне економске помоћи у 
Министарству финансија и трезора Босне и Херцеговине представио је план имплементације 
пилот пројекта подршке појединачним секторима у Босни и Херцеговини. На састанку су 
презентирани и приједлози промјена у начину функционирања Форума за координацију 
донатора. 

На одржаним састанцима DCF-a, представници највећих донаторских агенција, које 
имплементирају програме и пројекте у БиХ, су били у прилици да информишу Форум о новим 
и планираним пројектима, те да размјене мишљења о својим активностима, позитивним 
искуствима као и изазовима с којима се сусрећу током имплементације активности на терену. 

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

8 Извјештавање и мониторинг 
На 120. сједници, одржаној 29. априла 2010. године, Савјет министара БиХ усвојио је 
Квартални извјештај о раду Канцеларије координатора за период 1. јануар - 31. март 2010. На 
истој сједници Савјет министара БиХ усвојило је и Квартални извјештај о напретку (праћење 
имплементације Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ) за период 1. 
јануар - 31. март 2010. 

Такође, Савјет министара БиХ је на истој сједници задужио Канцеларију координатора да 
убудуће доставља полугодишње извјештаје о раду и о напретку (праћење имплементације 
Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ). 

Извјештаји Уреда координатора су јавно доступни на на wеb страници Канцеларије 
координатора (www.parco.gov.ba). 

9 Препоруке за далји рад и побољшање координације 
Иако је и у првом полугодишту 2010. постигнут одређени напредак, тешкоће уочене код сваког 
елемента имплементационе структуре, које се односе на механизме имплементације 
Акционог плана 1, су присутне и даље (политичка координација, надзорна функција). И даље 
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 претпоставке за организационо и институционално јачање позиције 
Канцеларије координатора кроз промјену постојећег статуса и надлежности везаних за 
координацију процеса реформе јавне управе. 

 Осигурати додатна средстава за финансирање пројеката који буду идентификовани и 
припремљени у реформским областима из Акционог плана 1. 

 Од чланова Надзорног тима за област Развој капацитета за креирање политика и 
координацију тражи се активнији приступ имплементацији Стратегије реформе јавне 
управе, како у сегменту рада Надзорног тима, тако и у сегменту имплементације 

http://www.parco.gov.ba/
http://www.parco.gov.ba/
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Меморандума о међусобној сарадњи секретаријата Савјета министара БиХ, влада 
ентитета и Владе Брчко дистрикта БиХ. 

 Одржавати пленарне састанаке чланова и замјеника чланова надзорних тимова, како би 
Надзорни тим за ИТ био упознат о активностима у осталим реформским областима у 
којима испуњење мјера захтијева ИТ механизме. 

 Анализирати имплементацију Акционог плана 1 у области ИТ уз ангажман EUPAR тима и 
чланова Надзорног тима, како би биле идентификоване потенцијално редундантне или 
неоствариве мјере. 

 Интензивирати билатералну сарадњу Канцеларије координатора и појединачних 
институција у оним сегментима ИТ и на оним нивоима који заостају у имплементацији АП1. 

 Интензивирати сарадњу и комуникацију између ентитетских и координатора реформе 
јавне управе Брчко дистрикта БиХ са надзорним тимовима ради убрзања протока 
информација и скраћења рокова, посебно у поступцима одобравања пројектних 
приједлога и тендерске документације, на начин како је и раније предлагано у 
извјештајима о раду Канцеларије координатора. 

 Укључити представнике агенција за државну службу/управу у непосредни рад сталних 
тијела RеSPA (Регионална школа за јавну управу) након завршетка процеса ратификације 
споразума о успостављању RеSPA у земљама чланицама. 
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