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1 Резиме 
• Једна од најзначајнијих активности Канцеларије коодинатора за реформу јавне управе у 

Босни и Херцеговини у 2011. години била је припрема и усвајање Ревидираног Акционог 
плана 1. Канцеларија координатора припремла је, а Савјет министра БиХ, Влада 
Федерације БиХ, Влада Републике Српске и Влада Брчко дистрикта БиХ усвојиле у другој 
половини године Ревидирани Акциони план 1. То је нова верзија плана из 2006. године, 
настала након анализа у шест реформских области и поведбе више од половине мјера 
„старог“ плана. У припреми ревидираног плана судјеловали су представници управе БиХ, 
ентитета и Дистрикта. 

• Након усвајања Ревидираног Акционог плана 1 и уз подршку Савјета министара БиХ, 
Канцеларија је затражила од надлежних институција да мјере из РАП1 унесу у годишње 
планове рада, чиме је додатно наглашена обавеза проведбе реформских активности у 
2012.  

• Савјет министара БиХ у јуну је закључио да ће се тијело задужено за политичку 
координацију реформе јавне управе, Координациони одбор за економски развој и 
европске интеграције, састајати најмање два пута годишње. 

• Канцеларија је са тимом техничке помоћи ЕУПАР и представницима свих нивоа власти у 
2011. припремила сет докумената потребних за израду другог акционог плана. Овај план 
би се у првој фази требао бавити микро и макро организацијом јавне управе.  

• Управни одбор Фонда за реформу јавне управе одобрио је укупно 15 пројеката, од којих су 
четири успјешно окончана, седам је у фази проведбе, за један пројекат ће ускоро бити 
потписан уговор, један је у фази јавне набавке, а за два пројекта у току је израда потребне 
документације. 

• Канцеларија координатора је у сарадњи са представницима проведбених и 
координационих структура идентификовала 16 нових, потенцијалних пројеката, за подршку 
имплементацији Ревидираног АП1 и идентификовала приоритетне пројекте за 2012, 
годину за које ће се тражити одобрење Управног одбора Фонда за реформу јавне управе и 
на чијем развоју ће се радити у наредном извјештајном периоду 

• Савјет министара БиХ, ентитетске владе и Влада БДБиХ потврдили су у 2011. 
опредјељење да суфинансирају процес реформе јавне управе кроз Фонд за реформу 
јавне управе. То је први пут да ће домаће власти уложити новац у овај фонд.  

• Шведска Сида је спремна уложити додатна три милиона еура у Фонд за реформу јавне 
управе у периоду 2012-2014, а Министарство иностраних послова Норвешке планира 
уложити у периоду 2011-2013. три милиона еура. 

• Канцеларија је с Њемачким друштвом за међународну сарадњу (ГИЗ) потписала Споразум 
о имплементацији и дефинирању будуће улоге Канцеларије као политичког координатора 
за реализацију пројекта техничке помоћи Њемачке Босни и Херцеговини. У склопу 
њемачке помоћи БиХ биће у предстојећем периоду пружена подршка развоју неколицине 
државних институција.  

• У 2011. настављени су разговори са потенцијалним донаторима Фонда за РЈУ. 
Канцеларија је имала састанке са представницима Амбасаде Републике Чешке у БиХ, а 
настављени су и контакти са Швицарским уредом за сарадњу у БиХ (СДЦ) који је 
заинтересиран за процес реформе јавне управе на локалном нивоу. 

• Уз подршку пројекта техничке помоћи ЕУПАР почео је мониторинг пројеката 
финансираних из Фонда за РЈУ. Завршен је и први извјештај о евалуацији пројекта из 



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
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
13-02-12 Ured koordinatora za reformu javne uprave 4 

Фонда и то из области Институционална комуникација.  

• У склопу новог циклуса пројекта „Парламент за Европу“, који је водила Канцеларија 
специјалног представника ЕУ у БиХ, у марту је одржана тематска сједница „Реформа јавне 
управе - непосредни приоритети“. Координаторица за РЈУ презентовала је 
парламентарцима тренутно стање у области реформе јавне управе. 

• Након завршетка фазе програмирања ИПА 2011, сектору Реформа јавне управе су 
одобрени пројекти у вриједности од око осам милиона еура.  

• У новембру је одржана завршна конференција пројекта техничке помоћи Канцеларији 
координатора - ЕУПАР, који је финансирала Делегација ЕУ у БиХ. Захваљујући овом 
пројекту у протеклом периоду ојачани су капацитети Канцеларије, сачињен сет 
стратешких материјала, прије свега Ревидирани Акциони план 1, утврђен правац развоја 
другог акционог плана и направљене анализе организације управа БиХ, ентитета и Брчко 
дистрикта, побољшан систем мониторинга, а припремљена је и Анализа комуникационих 
и координационих капацитета имплементационе структуре за реформу јавне управе.  

• Босна и Херцеговина преузела је предсједавање Управним одбором Регионалне школе за 
јавну управу. Канцеларија редовно судјелује у активностима ове школе, чије је сједиште у 
Црној Гори.   

• Канцеларија координатора добила је позитивно мишљење Канцеларије за ревизију 
институција БиХ на финансијске извјештаје и финансијско пословање за 2010.  
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Увод 
Канцеларија координатора за реформу јавне управе у Босни и Херцеговини (у даљем тексту: 
Канцеларија) у складу с обавезом из Закона о управи БиХ, Програмом рада Савјета 
министара БиХ и Одлуком Савјета министара БиХ1 извјештава сваких пола године о свом 
раду. Овај извјештај обухвата активности Канцеларије од 1. јануара до 31. децембра 2011. и 
фокусиран је на извршавање функција које Канцеларија обавља у складу с одлуком о 
оснивању, те Стратегијом реформе јавне управе (у даљем тексту: Стратегија РЈУ).  

Функције Канцеларије, дефинисане Стратегијом РЈУ2, коју су усвојиле владе БиХ, Федерације 
БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ су координација, усмјеравање реформског 
процеса и мониторинг резултата проведбе Стратегије и њених акционих планова. 
Надлежности Канцеларије прецизиране су и Заједничком платформом о принципима и начину 
имплементације Акционог плана 1 Стратегије РЈУ3, на темељу које Канцеларија води укупну 
координацију у провођењу мјера из Акционог плана 1 у шест реформских области - Израда 
политика и координациони капацитети, Јавне финансије, Институционална 
комуникација, Управљање људским потенцијалима, Управни поступак и Информационе 
технологије. Координатор за реформу јавне управе задужен је за „координацију активности у 
вези припрема, доношења и имплементације Стратегије за РЈУ у БиХ”, те „пружање 
мишљења предсједавајућем Савјета министара БиХ о најважнијим питањима која се тичу 
реформе4”. 

Најзначајније активности Канцеларије током 2011. биле су усмјерене ка припреми 
Ревидираног Акционог плана 1 (РАП1) и стварању предуслова за развој другог акционог 
плана. Канцеларија је заједно са представницима институција Босне и Херцеговине, 
Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ припремила Ревидирани Акциони 
план 1 (РАП1), који су усвојили Савјет министара БиХ5, Влада ФБИХ6, Влада РС7 и Влада 
БДБиХ8. Упоредо са припремом ревидиране верзије АП1, Канцеларија је потицала и 
надзирала провођење мјера из Акционог плана 1, а укупни до сада остварени напредак у 
провођењу овог плана, према подацима из јуна 2011. је – 52,28 одсто. 

Канцеларија је у истом периоду припремла низ докумената који ће послужити као основа за 
израду акционог плана 2 (АП2). Детаљан преглед активности везаних за проведбу Стратегије 
РЈУ – укључујући припрему Ревидираног АП1, те израду АП2 дат је у поглављима 3 и 4 
Извјештаја.  

Програмом рада Савјета министара БиХ за 2011. Канцеларија је имала планираних десет 
активности, од којих је девет испуњено. Једна активност се односи на достављање приједлога 
другог акционог плана Савјету министара БиХ. Канцеларија је у 2011. развила преднацрт 
плана, али су дуготрајне консултације проведене између БиХ, ентитета и БДБиХ, утицале на 
одгоду рокова. Испуњење мјера Програма рада, које се односе на Канцеларију износи 90 %.  

Управљање Фондом за РЈУ и остваривање сарадње са новим донаторима биле су важне 
активности у овом извјештајном периоду. Детаљи о овим активностима дати су у поглављу 5.  

 
1 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. 
2 Савјет министара БиХ, Влада Федерације БиХ, Влада Републике Српске и Влада Брчко дистрикта БиХ усвојиле су 2006. године 
Стратегију РЈУ и Акциони план 1 
3 Заједничку платформу Савјет министара БиХ, Влада РС, Влада ФБиХ и Влада РС потписали су 2007. 
4 Одлука Савјета министара БиХ из 2004. године. 
5 Савјет министара БиХ усвојило је Информацију о активностима на ревизии Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе 
и РАП1 као саставни дио Информације на 153. сједници одржаној 14. јуна 2011. године 
6 Влада ФБиХ је на 16. сједници Владе ФБиХ од 24. августа 2011.донијела закључак којим је примила к знању Информацију и 
усвојила РАП1 
7 Влада РС је на 29. сједници одржаној 1. септембра 2011. донијела Закључак којим је усвојен РАП1 
8 Влада БДБиХ је на 113. сједници одржаној 9. новембра донијела Одлуку о усвајању РАП1 за провођење Стратегије РЈУ 
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3 Координација 
Заједничком платформом о принципима и начину имплементације Акционог плана 1 
Стратегије РЈУ у БиХ утврђени су принципи, начин и механизми проведбе мјера из АП1. 
Платформом дефинисани учесници у координацијској структури, уз Канцеларију су: 
ентитетски координатори и координатор Брчко дистрикта БиХ, те надзорни и 
имплементациони тимови. Улогу политичке координације има Координациони одбор за 
економски развој и европске интеграције.  

Политичка координација  

Координациони одбор за економски развој и европске интеграције није од почетка проведбе 
реформе одржао нити једну сједницу посвећену реформи јавне управе. Канцеларија је више 
пута подсјећала на важну улогу Координационог одбора у процесу реформе, а Савјет 
министара БиХ препоручивало9 одржавање сједнице овог тијела. Приликом усвајања 
Ревидираног Акционог плана 1 (РАП1) Савјет министара БиХ у јуну 2011. подржало је 
провођење мјера из РАП1 закључком према којем ће „Савјет министара и одговорне 
институције наведене у РАП 1 укључити циљеве, активности и индикаторе успјешности из 
РАП 1 за провођење Стратегије РЈУ у своје годишње програме рада и друге документе 
стратешког планирања, а исто ће извршити и ентитетске владе и Влада Брчко Дистрикта 
БиХ“. У исто вријеме Савјет министара БиХ је актуелизирао питање политичке координације 
кроз закључак да ће се састанци Координационог одбора за економски развој и европске 
интеграције одржавати најмање два пута годишње.  

Координација са ентитетским и координатором Брчко дистрикта БиХ 

Координација државног, ентитетских и Брчко дистрикт координатора за реформу јавне управе 
једна је од најважнијих карика у процесу реформе јавне управе и један је од основних 
елемената за успјешно провођење реформе. 

У 2011. интензивирана је сарадња Канцеларије са ентитетским координаторима и 
координатором Брчко дистрикта БиХ, која се, према Заједничкој платформи, огледа у 
информисању, надгледању и евалуацији проведбе мјера АП 1 и извјештавању о оствареном 
напретку.  

Координатори за реформу јавне управе су учествовали у раду Управног одбора Фонда за 
реформу јавне управе (УО Фонда за РЈУ), судјелујући у доношењу одлука УО, које се, прије 
свега, односе на реализацију пројеката из шест реформских области. 

Током године одржана су четири састанка координатора (фебруар, април, септембар и 
децембар). Кључне теме о којима су расправљали координатори за реформу јавне управе 
биле су:  

 Праћење проведбе мјера и активности из Акционог плана 1 и извјештавање о њиховој 
реализацији; 

 Припрема на изради докумената: 
• Ревидирани Акциони план 1 (РАП 1), 
• о начину извјештавања о проведби мјера из РАП 1, 
• о мониторингу и евалуацији пројеката који се реализирају из Фонда за РЈУ, 
• Анекс III Меморандума о разумијевању за успостављање Фонда за РЈУ, те 

суфинансирање реформе јавне управе из буџета БиХ, ентитета и БД БиХ; 

                                                 
9 103. сједница Савјета министара БиХ, одржана 5. новембра 2009.  
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 Припрема и развој докумената за други акциони план; 
 Утврђивање Листе приоритетних пројеката за финансирање из Фонда за реформу 
јавне управе; 

 Информисање о процесу програмирања ИПА 2011–2013; 
 Иницирање одржавања састанка Координацијског одбора за економски развој и 
европске интеграције ради осигуравања политичке подршке процесу реформе јавне 
управе;  

 Унапређење рада Управног одбора Фонда за РЈУ и међусобне координације. 

Координатори за РЈУ су присуствовали обукама и радионицама из области реформе јавне 
управе. 
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Координирање рада надзорних тимова 

У 2011. тежиште активности било је на организацији и координирању рада надзорних тимова 
у шест реформских области, који у складу са Заједничком платформом о принципима и 
начину имплементације АП 1 имају одговорност за:  

 Надзор над оперативним провођењем мјера из АП 1, 
 Мјесечно извјештавање управног нивоа о провођењу мјера из АП 1, 
 Утврђивање приоритета у реформској области, 
 Усаглашавање индикатора прогреса, 
 Иницирање и предлагање пројектних приједлога,  
 Надзор над радом имплементационих тимова, 
 Осигурање благовременог провођења мјера из АП 1. 

Координацију и организацију рада надзорних тимова оперативно обављају савјетници за 
реформске области Канцеларије координатора који имају континуиране контакте с члановима 
надзорних тимова. У сарадњи са Канцеларијом надзорни тимови су се у 2011. највише бавили 
разматрањем нових пројектних идеја и приједлога које се односе на Ревидирани Акциони 
план 1, те припремом приоритетне листе пројеката, која ће у првом кварталу 2012. бити 
усаглашена на нивоу координатора за РЈУ и УО Фонда за РЈУ. У табели су дати приоритетни 
пројекти:  

Бр. Назив пројекта Реформска област 

1 Израда софтwаре-а за подршку изради нацрта закона и 
других прописа 

Стратешко планирање, 
координација и израда 

политика 
2 Стратешко планирање и развој јавних политика II (СППД II) Стратешко планирање, 

координација и израда 
политика 

3 Јавно приватно партнерство (ЈПП) Јавне финансије 
 

4 Јачање управљања ванбуџетским фондовима Јавне финансије 
 

5 Увођење функције трезора у општинама на нивоу БиХ Јавне финансије 
 

6 Развој/набавка софтwаре за управљање јавним дугом Јавне финансије 
 

7 Развој информационог система за управљање 
електронским учењем у структурама државне службе у БиХ 
(е-ЛМИС) 

Управљање људским 
потенцијалима 

8 Поједностављење и унапређење процеса тестирања 
кандидата за посао у државној служби 

Управљање људским 
потенцијалима 

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

Управљање људским 
потенцијалима 

10 Успостављање и/или ојачавање капацитета институције/а 
за контролу прописа и успостављање система редуукције 
административних препрека 

Управни поступци и 
управне услуге 

11 Најбоље европске праксе институционалне комуникације Институционална 
комуникација 
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12 Функционални преглед ИК капацитета у БХ државној 
служби 

Институционална 
комуникација 

13 Стратешка комуникација – фаза II Институционална 
комуникација 

14 Приближавање управе грађанима – сет активности Институционална 
комуникација 

15 Студија изводљивости, анализа и оптимизација процеса и 
спецификација захтјева (приједлог измјене прописа и 
спецификације захтјева за потребну ИТ интервенцију) за 
имплементацију једне од основних и приоритетних услуга 
е-Владе за посао. 

Информационе  
технологије/е-управа 

16 Имплементација заједничких сервиса за еУслуге : 
 

Информационе 
технологије/е-управа 

 

 

Одлуком о измјенама Одлуке о именовању чланова и замјеника чланова надзорних тимова за 
имплементацију Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе у Босни и Херцеговини 
коју је Савјет министара Босне и Херцеговине донио на 154. сједници одржаној 29. јуна 2011. 
године извршена је промјена замјеника члана Надзорног тима за област Управљање људским 
потенцијалима, те промјена члана и замјеника члана за област Информационе технологије. 

У 2011. одржана су 24 састанака надзорних тимова из шест реформских области.  

У области Израда политика и координациони капацитети одржано је укупно седам састанака 
(у овој области постоје два надзорна тима). У области Управљање људским потенцијалима 
одржано је пет састанака, док су у областима Јавне финансије и Информационе технологије 
одржана по четири састанка. По два састанка надзорног тима одржана су у областима 
Управни поступак и Институционална комуникација. Број састанака надзорних тимова по 
областима дат јена графикону 1. 

Састанци по реформским областима

7

4

5

2

2

4

ИПКК

ЈФ

УЉП

УП

ИК

ИТ

 
Графикон 1: Састанци надзорних тимова по реформским областима 
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Координација рада имплементационих тимова 

Обавезе из Заједничке платформе о принципима и начину имплементације Акционог плана 1 
Стратегије РЈУ извршавали су и имплементациони тимови. Надлежности имплементационих 
тимова су, уз оперативну проведбу мјера из АП1, мјесечно и квартално извјештавање 
надзорних тимова о проведби пројеката, стручна припрема и израда нацрта прописа или 
њихових измјена и допуна у складу са пројектом, подношење финалних приједлога надзорним 
тимовима, као и редовно извјештавање Канцеларије о надгледању и евалуацији пројеката. 
Иимплементациони тимови задужени су за редовно извјештавање о напретку у реализацији 
пројеката. Имплементациони тимови из четири реформске области (три из области Израда 
политика и координациони капацитети, два из области Управљање људским потенцијалима, 
један из Информационих технологија и један из области Јавних финансија) имали су редовне 
контакте с имплементаторима пројекта. У извјештајном су периоду ови тимови давали 
сугестије на извјештаје о проведби пројеката, примједбе на експертске документе, те 
осигуравали сарадњу између имплементатора пројекта и институција-корисника. Детаљи о 
састанцима ових тимова наведени су у дијелу 4, по реформским областима. 

Учешће у координацијским механизмима европских интеграција  

Представници Канцеларије наставили су судјеловати у раду радних група за европске 
интеграције, у које су именовани у складу са Одлуком Савјета министара БиХ10, као и у раду 
управних одбора пројеката финансираних из ИПА фонда. У овом периоду активности су биле 
сљедеће: 

Учешће у радној 
групи/састанку 

Период Активности 
Канцеларије 

Резултати 

Радна група за европске 
интеграције 

У складу са 
терминима 
ДЕИ БиХ 

Праћење активности у 
наведеним областима 

Радна група припремила извјештаје 

Комисија за европске 
интеграције 

април, мај, 
јуни 

Праћење активности 
(координатор за РЈУ) 

Размотрени документи, радна група 
припремила извјештај 

Управни одбор ТА ДЕИ 
БиХ 

У складу са 
роковима 
пројекта 

Учешће у раду УО 
(координатор за РЈУ) 

УО усвојио извјештаје 

На захтјев Дирекције за европске интеграције (ДЕИ), Канцеларија координатора је 
припремила и доставила сљедеће извјештаје:  

Извјештај Период Активности Резултати 
Полугодишњи преглед 
реализације активности 
из Акционог плана за 
реализацију приоритета 
из документа Европско 
партнерство са БиХ, за 
другу половину 2010. 
године и Полугодишњи 
преглед реализације 
активности из Акционог 
плана за реализацију 
приоритета из документа 
Европско партнерство са 

јануар 
јули 

Прикупљени подаци и 
сачињен преглед испуњења 
мјера из Европског 
партнерства, које се односе 
на приоритете у области 
реформе јавне управе 

Извјештај о проведби 46 мјера 
завршен и достављен ДЕИ БИХ у 
јануару 
Извјештај о проведби осам мјера 
припремљен и достављен ДЕИ БиХ у 
јулу 
 

                                                 
10 Одлука СМБиХ, Службени гласник БиХ 47/09. Дјелокруг  рада радних група је координација активности везаних за процес 
европских интеграција, координација и праћење испуњавања уговорних обавеза из Привременог споразума о стабилизацији и 
придруживању, кроз рад у пододборима и на састанцима РПМ, координација и праћење извршавања мјера из Европског 
партнерства, координација процеса усклађивања правног система с ацqуис и друге активности 
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БиХ, за прву половину 
2011. године
Прилог институција БиХ 
за редовни годишњи 
Извјештај о напретку БиХ 
у процесу европских 
интеграција 

 
март/апри
л 
 

У сарадњи са 
координаторима за РЈУ 
ентитета и БД БиХ 
припремљен преглед 
оствареног напретка у 
области реформе јавне 
управе 

Извјештај завршен и достављен ДЕИ 
БиХ 

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

август У сарадњи са 
координаторима за РЈУ 
ентитета и БД БиХ 
припремљен преглед 
оствареног напретка у 
области реформе јавне 
управе 

Извјештај завршен и достављен ДЕИ 
БиХ 

 
 

Програмирање ИПА 2011-2013  

Увођењем концепта секторског приступа у процесу програмирања ИПА програма 
предприступне помоћи за 2011. промијењен је досадашњи начин програмирања. Нови би 
начин, према ставу Генералне дирекције за проширење у Европској комисији требао значајно 
повећати ефикасност међународне помоћи у односу на пројектно орјентиран приступ, јер 
примарно узима у обзир потребе државе и јачину њених административних структура. 

Секторски пројектни приједлог (Sector fiche) за сектор реформе јавне управе је припреман за 
период 2011-2013. и усклађен је са Вишегодишњим индикативним планским документом 
(МИПД) 2011-2013.  

Предложени су и одобрени сљедећи пројекти као компоненте секторског пројектног 
приједлога за РЈУ (PAR Sector fiche) за финасирање из програма ИПА 2011, уз напомену да су 
прве три компоненте (пројекта) приједлози Канцеларије координатора и усаглашени су са 
свим нивоима власти у БиХ (државни, ентитетски и дистрикт): 

 Модернизација система УЉП у структурама државне службе у БИХ (компонента 1); 
 Едукација водитеља управних поступака и инспектора (компонента 2); 
 Јачање државног, ентитетских и дистрикт капацитета за координацију, управљање и 
надзор имплементације Стратегије реформе јавне управе (компонента 3); 

 Унапређење ефективности Агенције за идентификационе документе, евиденцију и 
размјену података кроз преглед и прикупљање информација користећи нови модул 
интегрисаног сигурносног и мрежног система; 

 Јачање Агенције за идентификационе документе, евиденцију и размјену података кроз 
координиран, систематичан и методолошки приступ у кориштењу ИЦТ-а 
(информационо комуникационих технологија); 

 Повећање тренутног капацитета Агенције за идентификационе документе, евиденцију 
и размјену података за пласирање и складиштење података, ефикасно управљање 
ресурсима и поједностављење кориштења система за кориснике. 

Износ одобрених средстава за цијели сектор Реформа јавне управе из програма ИПА 2011 за 
БиХ је 8,050,000 еура, од тога 4,050,000 еура за реформу јавне управе, а 4,000,000 еура за 
управљање јавним финансијама. 

Вриједност пројекта које је предложила Канцеларија координатора је 3,3 милиона еура.  
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Програмирање ИПА 2012-2013 

У новембру 2011. Европска комисија је објавила почетак процеса програмирања ИПА 2012-
2013. Представници Европске комисије су презентирали програмске приоритете, с главним 
карактеристикама процеса програмирања за 2012, укључујући и кључне фазе процеса и 
рокове, те начине укључености и одговорности кључних учесника у БиХ.  

На иницијативу Дирекције за европске интеграције формиране су три радне групе за 
припрему пројеката и секторску припрему у складу с приоритетима Европске комисије, а 
Канцеларија координатора је укључена у рад Радне групе за област Изградња капацитета у 
погледу европских интеграција. Активности Канцеларије ће се у овој фази фокусирати на 
праћење самог процеса програмирања, како би се осигурао континуитет информација и како 
не би дошло до евентуалних преклапања са постојећим и планираним пројектима у области 
реформе јавне управе. Процес програмирања је у току и тече плема плану и роковима који су 
договорени са Делегацијом Европске уније у БиХ. 

 

 

Вишекорисничка ИПА 

Почетком 2011. настављене су активности на финализацији Вишегодишњег индикативног 
планског документа (МИПД) за период 2011-2013, за вишекорисничку ИПА. У овом периоду 
финализиран је Секторски план за сектор Јавна управа који је, уз шест осталих области, 
саставни дио МИПД 2011-2013, за вишекорисничку ИПА-у. 

У оквиру ИПА вишекорисничке секторске Радне групе за јавну управу представник 
Канцеларије координатора је учествовао у припреми логичког оквира пројекта „Квалитет 
јавних услуга“, чија сврха је „успоставити и лансирати одговарајуће методологије и алате за 
мјерење квалитета јавних услуга у региону Западног Балкана и Турске“. Укупни циљ овог 
пројекта је допринос унапређењу квалитета јавних услуга у земљама Западног Балкана и 
Турској. Пројект ће имплементирати Регионална школа за јавну управу (РеСПА), а биће 
финансиран из програма вишекорисничке ИПА 2012. 

Као коначан резултат ових активности, у Бриселу је крајем године припремљен пројектни 
приједлог (пројецт фицхе), а слиједи припрема пројектног задатка и остале активности које 
води Европска комисија у Бриселу. 

Сарадња са осталим институцијама 

У склопу новог циклуса пројекта „Парламент за Европу“ који води Канцеларија специјалног 
представника ЕУ у Босни и Херцеговини, 7. марта 2011. одржана је тематска сједница 
„Реформа јавне управе - непосредни приоритети“ на којој је учествовала и Канцеларија. 
Координаторица за РЈУ је у оквиру сесије одржала презентацију о тренутном стању у погледу 
реформе јавне управе у БиХ и улози парламентараца у овом процесу. 

Регионална и међународна сарадња 

Представник Канцеларије координатора је учествово у раду регионалне конференције о 
модернизацији јавне управе и одрживости реформи „Услуге, вјештине и капацитети – кључни 
изазови у изградњи модерне јавне управе у Европи“, одржане у Београду у октобру 2011. У 
скопу конференције о теми одрживости реформи и ефективног кориштења развојне подршке 
одржана је презентација о Фонду за РЈУ, као јединственом и успјешном примјеру у регији гдје 
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су донатори своја финансијска средства предали на управљање домаћим институцијама. У 
склопу рада конференције потписана је „Декларација о регионалној сарадњи у процесу 
модернизације јавне управе у земљама региона - Албанији, Босни и Херцеговини, 
Хрватској, Македонији, Црној Гори, Србији и Словенији“ која ће допринијети да се процес 
реформе јавне управе у земљама региона одвија равномјерно уз међусобно информисање о 
ефектима и постигнућима у реформи у појединим земљама регије. 

Представник Канцеларије координатора је замјеник члана Управног одбора РеСПА испред 
БиХ. У септембру 2011. Босна и Херцеговина је преузела предсједавање Управним одбором у 
наредном једногодишњем периоду. 

Канцеларија координатора је учествовала у раду двије конференције у организацији СИГМА-
е, првој на тему „Модернизација управљања државном управом у РС из перспективе 
Европске уније“ и другој „Улога државних службеника у борби против корупције“.  
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4 
 

Проведба Стратегије РЈУ 
4.1 Проведба Акционог плана  
Најзначајнија активност током 2011. била је усаглашавање и усвајање Ревидираног Акционог 
плана 1 (РАП1), који су усвојили: Савјет министара БиХ, Влада РС, Влада Федерације БиХ и 
Влада Брчко дистрикта БиХ у овом извјештајном периоду.  

Ревидираним АП 1 дефинисане су мјере у шест реформских области, с прецизним циљевима, 
активностима и тијелима која су задужена за проведбу, као и роковима за провођење мјера. 
Предвиђено је да РАП1 буде проведен до 2014. А јавна администрација требала би бити 
ојачана и приближена грађанима и пословној заједници. Ревидирани АП 1 би требао 
допринијети бржем испуњењу увјета који се траже од бх. администрације у процесу 
придруживања Европској унији.  

Планирано је увођење е-услуга, попут е-пореза на укупни приход грађана, е-регистрација 
возила и електронских увјерења о кретању. План предвиђа и успоставу јединствене базе 
података свих закона и подзаконских аката, којима ће грађани моћи слободно приступити. 
Мјере предвиђају и прилагођавање радног времена грађанима, увођење редовног мјерења 
задовољства корисника управних услуга тамо гдје се те услуге обављају. Ревизији су 
претходиле анализе стања у свих шест рефомских области.  

Канцеларија је у склопу припреме Полугодишњег извјештаја о напретку у имплементацији 
Акционог плана 1 за прву половину 2011. истовремено припремила и укупни извјештајни 
преглед имплементације Акционог плана 1 за период 2006-2011. који је Савјет министара БиХ 
усвојио у новембру.11. 

Уз подршку тима техничке помоћи пројекта ЕУПАР развијене су Смјернице за мониторинг и 
извјештавање о имплементацији Ревидираног Акционог плана 1 Стратегије РЈУ, које требају 
бити кориштене у току припреме наредних извјештаја о напретку у проведби РАП1. У склопу 
припреме овог документа 22. новембра 2011. одржана је заједничка радионица за све 
чланове надзорних тимова и координаторе за РЈУ.  

Канцеларија је у извјештајном периоду наставила активности које су везане за проведбу 
Акционог плана 1 и Ревидираног Акционог плана 1 Стратегије РЈУ. У наставку је дат преглед 
тих активности.  

4.1.1 ОБЛАСТ – ИЗРАДА ПОЛИТИКА И КООРДИНАЦИОНИ КАПАЦИТЕТИ / 
СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ, КООРДИНАЦИЈА И ИЗРАДА ПОЛИТИКА 

 У току проведба три пројекта 

 Развијен пројектни задатак, приједлог и идеја за три нова пројекта 

 Успјешно завршен пројекат „Стратешко планирање и развој јавних 
политика - СППД“ 

Током извјештајног периода имплементиране су активности везане за три пројекта који су 
финансирани из Фонда за РЈУ, успјешно окончана проведба пројекта „Стратешко планирање 
и развој јавних политика – СППД“, припремљен пројектни задатак за пројекат „Скица развоја 
централних органа влада у БиХ – имплементација фазе II“, који је уврштен на листу пројеката 
за финансирање из ИПА 2010, припремљен пројектни приједлог „Израда софтвера за 

                                                 
11 167. сједница СМБиХ одржана 23.11.2011. године  
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подршку изради нацрта закона и других прописа“, као и пројектна идеја „Стратешко 
планирање и развој јавних политика – СППД II“, која је кандидована за финансирање из ИПА 
2012.  

Надзорни тимови су надзирали и усмјеравали проведбу пројеката да би осигурали испуњење 
циљева зацртаних Стратегијом РЈУ. Пројекти кандидовани за финансирање из Фонда за РЈУ, 
али и ИПА су одабрани на темељу приоритета које су поставила два надзорна тима из ове 
реформске области.   

Припремљена је тендерска документација за јавну набавку опреме за потребе успостављања 
информационо-комуникационог и рачунарског система неопходног за изградњу ефикасног 
система комуницирања у генералним секретаријатима Савјета министара БиХ, ентитетских 
влада и Владе Брчко дистрикта БиХ, а у склопу пројекта „Скица развоја централних органа 
влада у БиХ – Имплементација фазе I“. Тендерску документацију одобрио је УО Фонда за 
РЈУ. Предвиђен је отворени поступак набавке. 

У сарадњи са реформском области Управни поступак припремљена је пројектна идеја 
„Успостављање и/или ојачавање капацитета институције/а за контролу прописа и 
успостављање система редукције административних препрека“, као дио процеса „Боља 
регулатива“.  

Преглед пројеката који су у фази имплементације у овој реформској области дат је у доњој 
табели:  

Број Пројекти Активности Коментар 
1. Скица развоја 

централних органа 
влада у Босни и 
Херцеговини – 
Имплементација 
фазе I 

- Израђена Анализа јаза и 
Имплементациони план који су 
усаглашени са члановима Надзорног 
и Имплементационог тима. 
- Достављен извјештај краткорочног 
ИТ експерта о потребама за набавку 
информационо-комуникационе 
опреме потребне за успостављање 
информационог система.  
- Припремљена тендерска 
документација за набавку опреме за 
потребе успостављања 
информационо-комуникационог и 
рачунарског система неопходног за 
изградњу ефикасног система 
комуницирања у генералним 
секретаријатима Савјета министара 
БиХ, ентитетских влада и Владе 
Брчко дистрикта БиХ,  путем 
отвореног поступка 
-  Припремљена листа приједлога за 
промјену прописа којим је регулисан 
рад генералних секретаријата. 
- Урађена анализа потреба за 
обуком и План обуке. 
- Припремљен нацрт протокола о 
проведби Меморандума о 
међусобној сарадњи секретаријата 
влада/СМ  
- Достављена четири периодична 
извјештаја који обухватају период од 
почетка имплементације пројекта до 
краја октобра 2011.  
- Достављена два шестомјесечна  

Надзорни тм и УО Фонда за РЈУ усвојили 
Анализу јаза и Имплементациони план  

 

Извјештај ИТ експерта подржао  Надзорни 
тим и УО Фонда за РЈУ.  

Листа приједлога за промјену прописа којим 
је регулисан рад Генералних секретаријата, 
анализа потреба за обуком, план обуке и 
нацрт протокола о проведби Меморандума 
о међусобној сарадњи секретаријата 
влада/СМ припремљени и тренутно их 
разматра Надзорни тим. 

Први периодични извјештај одобрен 
06.05.2011.  

Други периодични извјештај одобрен 
22.07.2011. 

Трећи периодични извјештај одобрен 
02.11.2011. 

Четврти квартални извјештај је у фази 
одобравања у  Надзорном тиму. 

Листа приједлога за промјену прописа којим 
је регулисан рад генералних секретаријата, 
анализа потреба за обуком и План обуке, 
нацрт протокола о проведби Меморандума 
о међусобној сарадњи секретаријата 
влада/СМ су такођер у фази усаглашавања 
са корисницима пројекта. 

Мониторинг извјештаји достављени 
30.05.2011. и 14.10.2011.  

Састанци чланова НТ за реформску област 
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мониторинг извјештај неовисног 
експерта. 
- Одржана четири састанка чланова 
НТ за област Развој капацитета за 
креирање политика и координацију и 
један састанак чланова 
Имплементационог тима.  
- Одржана 43 индивидуална 
састанка и 6 радионица са 
корисницима пројекта Скица развоја 
централних органа влада у БиХ – 
Имплементација фазе I“. 
 

Развој капацитета за креирање политика и 
координацију и Имплементационог тима 
одржани су: 8.2.2011; 11.5.2011; 27.6.2011. и 
08.11.2011. 

  

2.  Унапређење 
правила и 
процедура за 
израду закона, 
других прописа и 
општих аката у 
БиХ 

- Достављена Анализа постојеће 
праксе израде закона, других 
прописа и општих аката, као и 
постојећих правила за израду 
закона, других прописа и општих 
аката на нивоу државе, ентитета и 
Брчко дистрикта БиХ, укључујући 
процјену утицаја и усклађености 
законских и других прописа. 

- Достављена компаративна анализа 
праксе израде правних прописа 
Европске уније, те одабраних држава 
чланица: Аустрије, Белгије и 
Словеније.  

- Достављен Програмски документ за 
реализацију пројекта. 

- Достављена Анализа потреба за 
обуком и План обуке. 

- Достављена три периодична 
извјештаја.  

- Достављена два шестомјесечна 
мониторинг извјештај неовисног 
експерта. 

- Одржана три састанка чланова НТ 
за реформску област Унапређење 
квалитета и процедура израде и 
доношења прописа. 

Одржан састанак чланова НТ са 
државног нивоа за реформску 
област Унапређење квалитета и 
процедура израде и доношења 
прописа. 

Анализе достављене у Канцеларију 
координатора за реформу јавне управе 
15.02.2011.  

Први периодични извјештај одобрен 
23.03.2011.  

Други периодични извјештај одобрен 
12.05.2011. 

Трећи периодични извјештај одобрен 
03.08.2011. 

Четврти периодични извјештај одобрен 
08.11.2011. 

Програмски документ за реализацију 
пројекта достављен Канцеларији 
координатора за РЈУ 21.04.2011. 

Мониторинг извјештаји достављени 
Канцеларији координатора за РЈУ 
31.03.2011. и 07.07.2011.  

У склопу пројекта одржано шест састанака 
са члановима Надзорног и 
Имплементационог тима, радионица на 
Влашићу, као и студијско путовање. 

Састанци чланова НТ за реформску област 
Унапређење квалитета и процедура израде 
и доношења прописа одржани 26.04.2011; 
17.10.2011; и 18.11.2011. године. 

 Састанак чланова НТ са државног нивоа за 
реформску област Унапређење квалитета и 
процедура израде и доношења прописа 
одржан 16.12.2011. 

3.  Транспоновање 
ЕУ законодавства 
у правни систем 
БиХ 

- Достављен Почетни извјештај са 
предложеним приступом 
имплементације пројектног задатка. 

- Достављен Први периодични 
извјештај у којему је представљен 
план реализације обуке која 
одговара захтјевима постављеним у 
опћем циљу и сврси пројекта.   

- Достављан Други периодични 
извјештај, а у склопу њега и 
Извјештај о реализованим наставним 
циклусима, као и Извјештај о 
резултатима добивеним на основу 
анализе образаца за самопроцјену 

Почетни извјештај усвојен 25.03.2011.  

Први периодични извјештај усвојен 
06.05.2011. 

Други периодични извјештај усвојен 
14.07.2011. 

Трећи периодични извјештај усвојен 
29.09.2011. 

Састанци Имплементационог тима одржани 
су 12.01.2011; 23.03.2011. и 18.11.2011.  

Састанак чланова НТ за реформску област 
Унапређење квалитета и процедура израде 
и доношења прописа одржан 26.04.2011; 
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4.1.2 ОБЛАСТ – ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ 

 У току проведба једног пројекта, други у тендерској процедури  

 Нови пројектни приједлог Јавно-приватно партнерство 

 Три идеје за нове пројекте  

Сарадњом до информатизације трезора у општинама 

У овом периоду активности су биле усмјерене на припрему документације и вођење 
процедура јавне набавке за пројекат „Информациони систем трезора Брчко дистрикта БиХ“; 
завршавање процедура јавне набавке, потписивање уговора, те почетак имплементације 
пројекта „Информациони систем управљања буџетом – БМИС“. Надзорни тим је усвојио 
пројектни приједлог „Јавно приватно партнерство“. Идентификоване су три нове пројектне 
идеје из области Јавних финансија, које је усвојио Надзорни тим.  

Дводневна радионица за чланове Надзорног тима за област Јавне финансије одржана је 28. и 
29. априла 2011. у Неуму. Поред радионице, одржана су још три састанка Надзорног тима (1. 
септембра и 30. новембра 2011. у Сарајеву и 23. децембра 2011. у Бања Луци). На 

знања. 

- Достављен Трећи периодични 
извјештај у оквиру којег и Извјештај о 
реализованим наставним циклусима, 
као и садржај Приручника за 
транспонирање ЕУ законодавства у 
правни систем БиХ 

- Достављен Нацрт четвртог 
периодичног извјештаја са Збирком 
предавања са обука који су у фази 
усаглашавања са Надзорним тимом. 

 - У овом извјештајном периоду 
одржана су три састанка 
Имплементационог тима овог 
пројекта и три састанка Надзорног 
тима надлежног за ову област. 

17.10.2011; и 18.11.2011.  

- Одржан састанак чланова НТ са 
државног нивоа за реформску област 
Унапређење квалитета и процедура 
израде и доношења прописа. 

Састанак чланова НТ са државног нивоа за 
реформску област Унапређење квалитета и 
процедура израде и доношења прописа 
одржан 05.12.2011.  

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

- Припремљен Пројектни задатак 
за који је раније одобрено 
финансирање из ИПА 2010 за БиХ 
као дио ширег пројекта из сектора 
реформе јавне управе. У склопу 
процеса припреме пројекта 
проведене опсежне консултације 
са корисницима пројекта, ДЕИ, 
експертима СИГМЕ и Делегацијом 
ЕУ у БиХ. 

Сагласност на Пројектни задатак 
дали корисници пројекта 
(генерални секретаријати 
влада/СМ на државном 
ентитетским и БД БиХ нивоу). 

Пројектни задатак упућен Делегацији ЕУ и 
покренута је процедура јавне набавке 
услуга за имплементацију овог Пројектног 
задатка (набавку проводи Делегација ЕУ у 
БиХ). 
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састанцима се расправљало о проведби пројекта БМИС, пројекту Јавно-приватно 
партнерство, те о планирању реализације активности из Ревидираног АП1 у области Јавних 
финансија за 2011-2012. годину, као и о предлагању нових пројектних идеја.  

Преглед пројеката који су у току у овој реформској области дат је у табели испод: 

Број Пројекти Активности Коментар 
1. Информациони 

систем 
управљања 
буџетом – БМИС 

Комисија за јавне набавке за пројект 
БМИС је завршила јавно отварање 
понуда 03.02.2011. и дала приједлог 
за избор најуспјешнијег понуђача.  

Управни одбор је усвојио приједлог 
Комисије на 20. сједници Управног 
одбора одржаној 11.04.2011. у 
Мостару.  

Уговор са најуспјешнијим понуђачем 
потписан 27.07.2011. 

Снимљено је стање у 
министарствима финансија на свим 
нивоима што се тиче буџетских 
процедура и информатичке 
опремљености, те је дат иницијални 
приједлог спецификације хардwаре и 
софтwаре. 

 

2.  Информациони 
систем трезора 
Брчко дистрикта 
БиХ 

Пројектни приједлог, пројектни 
задатак и тендерска документација 
су усвојени на 20. сједници Управног 
одбора, одржаној 11.04.2011. у 
Мостару.  

Отварање понуда за фазу 
претквалификације је извршено 
04.07.2011.  

Управни одбор је усвојио извјештај о 
евалуацији  јавне набавке на 22. 
сједници Управног одбора одржаној  
26.10. 2011. у Сарајеву.  

Даљи поступак јавне набавке је 
обустављен, јер су уложене три 
жалбе Канцеларији за жалбе.   

Из Фонда за РЈУ се обезбјеђује 584.894 КМ, а 
Брчко дистрикт ће издвојити 150.000 КМ, 
што је први случај учешћа домаћих 
институција у финансирању пројеката из 
Фонда за РЈУ.  

 

3.  Јавно-приватно 
партнерство 

 

Направљен је пројектни приједлог 
чији је циљ успостава 
функционалног система јавно-
приватног партнерства у складу са 
европском легислативом и 
најбољим европским праксама. 

Пројектни приједлог је усвојен на састанку 
Надзорног тима за Јавне финансије 
одржаном  у Бања Луци 24.12. 2011.   

Остале активности  

У овом извјештајном периоду идентификована су три потенцијална пројекта: „Информациони 
систем за управљање јавним дугом“, „Увођење информационог система трезора у општине у 
Федерацији БиХ“ и „Увођење програмског буџетирања у ванбуџетске фондове“. Пројектне 
идеје је усвојио Надзорни тим за Јавне финансије.  

Такођер, представник Канцеларије је учествовао на:  

- састанку Њемачког друштва за међународну сарадњу (ГИЗ) и Централне банке БиХ у 
вези помоћи коју ГИЗ намјерава пружити Централној банци,  
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- радионици државних партнера за производњу и кориштење података националних 
рачуна у БиХ у организацији Њемачког друштва за међународну сарадњу (ГИЗ) и 
Агенције за статистику,  

- састанку са Савезом општина и градова ФБиХ у вези са могућношћу финансирања 
пројекта „Увођење информационог система трезора у општине у БиХ“ из Фонда за РЈУ,   

- састанку са представницима Швицарске развојне агенције на којем је изнијет приједлог 
да Швицарска развојна агенција финансира израду студије која би утврдила стање 
информатизације трезора у 140 општина у БиХ, те евентуално финансирала увођење 
информационог система трезора у општине у БиХ.  

- радионици за израду Економско-фискалног програма, као и састанку еxперата ТАИЕX-
а и институција укључених у израду Економско-фискалног програма, гдје су дате 
смјернице за израду овог документа. 

4.1.3 ОБЛАСТ – УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ ПОТЕНЦИЈАЛИМА 

 Три пројекта се финансирају из Фонда за РЈУ 

 Реализован пројекат развоја система за управљање учинком 

 Припремљени нови пројектни приједлози 

У извјештајном периоду завршен је пројекат „Развој система за управљање учинком у 
структурама државне службе у БиХ“, док је од осталих пројеката за које је одобрено 
финансирање из Фонда за РЈУ један пројекат у фази проведбе, један у процедури 
поновљеног поступка јавне набавке, а за један пројекат је тек потребно покренути тендерску 
процедуру. Поред овога, припремљен је пројектни приједлог у области реформе државне 
службе и области Управљање људским потенцијалима који је начелно одобрен за 
финансирање из програма ИПА 2011. 

Такођер, у припреми је и нови пројектни приједлог који ће бити кандидован за финансирање 
из Фонда за РЈУ, као и двије нове пројектне идеје које су развијене у овој реформској области: 
„Поједностављење и унапријеђење процеса тестирања кандидата за посао у државној 
служби“ и „Пројекат усклађивања наставних програма са потребама државне службе и даљи 
развој приправничких програма“ које је подржао Надзорни тим. 

У току 2011. одржана су четири редовна и један тематски састанак Надзорног тима. У овом 
извјештајном периоду именован је нови члан Надзорног тима из Пододјељења за људске 
ресурсе Владе Брчко дистрикта БиХ, те нови замјеници чланова Надзорног тима из 
Министарства за управу и локалну самоуправу РС и Агенције за државну службу БиХ. 

Преглед актуелних пројеката и пројектних приједлога у овој реформској области дат је у 
табели испод: 
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Број Пројекти Активности Коментар 
1. Обука државних 

службеника за 
примјену 
информационих 
технологија и рад 
на рачунарима 

Припремљени су и одобрени почетни 
и први периодични извјештаји 
пројекта. Окончан је први наставни 
циклус едукације на свим нивоима 
којим је обухваћено приближно 1300 
државних службеника и започео 
други наставни циклус за преосталих 
300 полазника из ФБиХ и Брчко 
дистрикта. У склопу промотивних 
активности одржане 
двијеконференције за штампу , 
покренута wеб страница пројекта и 
припремљени промотивни 
материјали (флyери) пројекта. 

На иницијативу Надзорног тима, а 
због велике заинтересираности 
корисника овог пројекта, УО ФРЈУ 
одобрио додатни  новац за 
повећање броја полазника кроз 
набавку додатних услуга обуке за 
још 800 полазника са сва четири 
управна нивоа. 

Ради реализације додатних услуга, 
УО ФРЈУ је одобрио продужење рока 
за реализацију пројекта до 
28.05.2012. 

УО ФРЈУ усвојио почетне (19.05.2011.)  и 
прве периодичне извјештаје пројекта 
(28.07.2011.). Припремљени и достављени 
други периодични извјештаји за период од 
01.07.2011. до 30.12.2011.године   

Извршен мониторинг пројекта за првих шест 
мјесеци. 

Одржана три састанка имплементационог 
тима. 

Прва пресс-конференција одржана у 
Сарајеву 29.03.2011, а друга 01.07.2011. у 
Бања Луци. 

Проведен поступак набавке додатних услуга 
и  уз сагласност УО ФРЈУ закључени анекси 
основних уговора са имплементаторима 
пројекта којим се повећава број полазника 
обуке и продужава реализација пројекта за 
три мјесеца. 

2.  Развој система за 
управљање 
учинком у 
структурама 
државне службе у 
БиХ 

Пројекат је окончан у извјештајном 
периоду уз продужење рока за 
реализацију до 31.10.2011. које је 
одобрио УОФРЈУ на иницијативу 
Надзорног тима. 

У склопу пројекта проведено пилот 
тестирање општих принципа 
управљања учинком, припремљени/ 
ревидирани нацрти правилника о 
оцјењивању рада државних 
службеника на свим управним 
нивоима у БиХ, проведена обука за 
приближно 600 руководилаца/ 
оцјењивача, те око 60 тренера у 
области управљања учинком, 
израђен Приручник о оцјењивању 
државних службеника и 
намјештеника, те припремљен 
електронски образац за оцјењивање 
као врста менаџерског помагала.  

У току 2011. припремљена су и 
усвојена три периодична извјештаја 
пројекта, те је урађен и други 
мониторинг извјештај за 
осмомјесечни период реализације 
пројектних активности. 

Крајем јуна припремљен и потписан анекс 
уговора којим се продужава реализација 
уговора за 4 мјесеца. 
 
У јуну одржан састанак Имплементационог 
тима пројекта, а у септембру организована 
радионица за чланове Надзорног и 
Имплементационог тима у Неуму. 
 
Други мониторинг извјештај достављен УО 
ФРЈУ 14.06.2011.  

УО ФРЈУ усвојио други, трећи и четврти 
периодични извјештај. Финални извјештај 
припремљен почетком посљедњег квартала 
и достављен Канцеларији ради упућивања 
УО ФРЈУ у даљу процедуру усвајања. 
 
31.10.2011. одржана завршна конференција 
пројекта у Сарајеву. 
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3.  Успостављање 
савремених 
одјела за 
управљање 
људским 
потенцијалима у 
органима управе у 
БиХ 

Извршене измјене у тендерској 
документацији у складу с одлуком 
УО ФРЈУ и проведен нови поступак 
јавне набавке.  

Припремљен извјештај о набавци, 
који је усвојио УО ФРЈУ. 

Будући да у првом поступку јавне набавке 
није учествовао довољан број 
квалификованих кандидата, поступак јавне 
набавке је поновљен.  

Након доношења одлуке о додјели уговора, 
понуђачи ће бити обавијештени о исходу 
поступка јавне набавке. 

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

Припремљен пројектни приједлог, а 
након усвајања развијен и пројектни 
задатак. 

Одржане консултације са 
представницима Агенције за 
превенцију корупције и координацију 
борбе против корупције. 

Пројектни приједлог и пројектни 
задатак усвојиоУО ФРЈУ, чиме је 
осигуран  новац за проведбу 
пројекта. 
 

Пројекат се односи на мјере и активности из 
двије реформске области - Управљање 
људским потенцијалима и Институционална 
комуникација, те су пројектни приједлог и 
задатак одобрили надзорни тимови за обје 
реформске области. 

Пројектни приједлог усвојио УО ФРЈУ 
15.11.2011, а пројектни задатак  на сједници 
08.12.2011. 

У наредном извјештајном периоду планира 
се провођење тендерске процедуре за 
пројекат. 

5.  Успостава 
информационог 
система за 
управљање 
електронским 
учењем у 
структурама 
државне службе у 
БиХ 

На основу два индивидуална 
пројектна приједлога достављена од 
АДС БиХ и АДУ РС, проведене 
консултације о припреми заједничког 
пројекта. 

Припремљен нацрт заједничког 
пројектног приједлога, те послан 
представницима корисника на 
коментаре. 

Надзорни тим наложио да се размотри 
могућност израде заједничког пројектног 
приједлога за све нивое. 

Одржан састанак са представницима 
корисника са свих нивоа, те потврђена 
њихова заинтересираност за учешће у 
заједничком пројекту. 

Након усаглашавања нацрта заједничког 
пројектног приједлога, он ће бити упућен 
Надзорном тиму на изјашњавање. 

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

Пројектни приједлог припремљен 
уз опсежне консултације са ДЕИ и 
Делегацијом ЕУ у БиХ, те начелно 
одобрен за финансирање из 
програма ИПА 2011 за БиХ у 
склопу ширег приједлога 
пројеката у сектору реформе јавне 
управе (ПАР фицхе). 

У наредном извјештајном периоду слиједи 
развој пројектног задатка у кооординацији 
са Делегацијом ЕУ и представницима 
корисника укљученим у рад Надзорног 
тима.  

 

 

Остале активности 

Представници Канцеларије су присуствовали састанку представника агенција за државну 
службу БиХ и ФБиХ и Агенције за државну управу РС који је одржан 15. новембра 2011. у 
Мостару, а на којем је договорена међусобна сарадња ових институција и Пододјељења за 
људске ресурсе Брчко дистрикта БиХ у циљу унапређења система за управљање људским 
потенцијалима у БиХ  

4.1.4 ОБЛАСТ – УПРАВНИ ПОСТУПАК / УПРАВНИ ПОСТУПЦИ И УПРАВНЕ 
УСЛУГЕ 

 Завршен пројекат „Израда програма за побољшање квалитета 
управног одлучивања у БиХ“ 
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 Развијен пројектни приједлог „Едукација водитеља управних 
поступака и инспектора“ 

 Нова пројектна идеја - „Успостављање и/или ојачавање капацитета 
институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције 
административних препрека“ 

У извјештајном периоду завршен је пројекат „Израда програма за побољшање квалитета 
управног одлучивања у БиХ“. Резултат пројекта је израђен Програм за побољшање квалитета 
управног одлучивања у БиХ.  

У току је израда пројектног задатка за пројекат „Едукација водитеља управних поступака и 
инспектора“ који је одобрен за финансирање из програма ИПА 2011 за БиХ у склопу 
секторског приједлога за сектор реформе јавне управе. 

Идентификована је нова пројектна идеја „Успостављање и/или ојачавање капацитета 
институције/а за контролу прописа и успостављање система редукције административних 
препрека“ која је добила подршку – одобрење свих чланова Надзорног тима за реформску 
област Управни поступак.  

Одржана су два састанка чланова Надзорног тима 18. марта и 18. новембра 2011.  

Преглед пројеката који су у току у овој реформској области дат је у доњој табели:  

Број Пројекти Активности Коментар 
1. Израда програма за 

побољшање 
квалитета управног 
одлучивања у БиХ 

Пројекат је завршен усвајањем 
финалног извјештаја у марту 2011.  

- Савјет министара БиХ је усвојио Програм 
за побољшање квалитета управног 
одлучивања у БиХ. 

- Влада РС се упознала са Програмом за 
побољшање квалитета управног 
одлучивања у БиХ те задужила 
Министарство управе и локалне 
самоуправе РС да приликом израде измјене 
и допуне Закона о општем управном 
поступку узме у обзир мјере и препоруке 
садржане у наведеном Програму.  

- Влада ФБиХ и Влада БД БиХ још нису 
разматрале достављену информацију о 
активностима на овом пројекту.  

2. Едукација 
водитеља управних 
поступака и 
управних 
инспектора 

Пројектни приједлог је одобрен за 
финансирање из програма ИПА 
2011 за БиХ. У току је израда 
пројектног задатка. 

Првобитни назив је промијењен и сад 
гласи „Едукација водитеља управних 
поступака и инспектора“. 

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

Пројектна идеја је добила 
подршку –одобрење свих 
чланова Надзорног тима за 
реформску област Управни 
поступци и управне услуге 
(нови назив области Управни 
поступак према РАП1)  

 

Циљеви који ће били испуњени успјешном 
имлементацијом овог пројекта допринијеће 
и реализацији циљева из реформске 
области Стратешко планирање, 
координација и израда политика што 
отвара могућност заједничког пројекта из 
ове двије реформске области. 

4.1.5 ОБЛАСТ – ИНСТИТУЦИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА 



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
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
13-02-12 Ured koordinatora za reformu javne uprave 23 

 Нови пројекат - "Обука службеника за односе с јавношћу – фаза II"  

 Пројектни приједлог и задатак "Изградња капацитета за борбу 
против корупције у државној служби БиХ" усвојиоУО ФРЈУ 

 Поред три постојеће, развијена нова пројектна идеја 

Током 2011. одржане су двије сједнице Надзорног тима, 25. фебруара и 4. новембра. Једна од 
важнијих тачака ових сједница је одлука Надзорног тима да се на приједлог Канцеларије 
координатора, а у складу са препорукама чланова УО Фонда за РЈУ, одустане од пројекта 
"Публиковање информативног материјала Савјета министара БиХ, Владе ФБиХ, Владе РС и 
Владе Брчко дистрикта БиХ". Разлози за одустајање од поменутог пројекта вежу се за 
ревизију Акционог Плана 1, концепт и буџет пројекта, као и за напредак и приоритете у 
области ИК. Ова одлука је подржана и на сједници Управног одбора ФРЈУ, одржаној 8. 
децембра 2011. Поред поменуте двије сједнице, одржане су и двије процедуре писаног 
изјашњавања чланова Надзорног тима о пројектним приједлозима и пројектном задатку, у јулу 
и новембру 2011. Том приликом прихваћена су четири пројектна приједлога и два пројектна 
задатка. 

Први пут, припремљен је пројекат заједнички за двије области - управљање људским 
потенцијалима и институционална комуникација. Пројекат „Изградња капацитета за борбу 
против корупције у структурама државне службе у БиХ“ одобрио је Управни одбор Фонда за 
РЈУ. Припремљен је и директан наставак пројекта „Обука службеника за односе с јавношћу“ 
под називом „Обука службеника за информисање/односе с јавношћу – фаза II“ који се 
фокусира на развој специфичних вјештина ових службеника, из области других дисциплина 
(менаџмент, стратешко планирање, маркетинг итд.). Пројектни задатак такође је усвојен на 
сједници Управног одбора ФРЈУ. 

У овом извјештајном периоду дошло је до промјене у саставу Надзорног тима за област ИК. 
Именован је нови замјеник члана Надзорног тима – представник Владе Брчко дистрикта БиХ. 

Преглед пројеката који су у току у овој реформској области дат је у доњој табели:  
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Број Пројекти Активности/Резултати Коментар 
1. Обука службеника за 

информисање/односе 
с јавношћу – фаза II 

Пројектни приједлог и задатак 
усвојио УО ФРЈУ. 

У току је припрема тендерске 
документације пројекта. 

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

Пројектни приједлог и задатак 
усвојио УО ФРЈУ. 

У току је припрема тендерске 
документације пројекта. 

3. Успостава мреже 
инфо полица 

У погледу одрживости пројекта, 
након издавања другог, трећег, 
четвртог, петог и шестог броја, 
Служба за информирање Савјета 
министара БиХ је објавила и седми 
број билтена "ИНФО Савјета 
министара“, што представља 
директан наставак активности 
пројекта. 

  

4. Стратешко 
комуницирање 

Након што је Стратегија 
комуникација усвојена на нивоу 
Савјета министара БиХ и Владе 
Брчко Дистрикта БиХ, 
операционализација стратегија се 
одвија кроз припадајуће акционе 
планове. 

Очекује се да Влада владе Федерације 
БиХ и Републике Српске усвоје 
ревидиране комуникационе стратегије  

5. Обука службеника 
за односе с 
јавношћу 

Према извјештају о евалуацији 
пројекта "Обука службеника за 
односе с јавношћу", којег је 
сачинила радна група за 
евалуацију пројеката, овај 
пројекат је успоставио основу за 
даље унапређење на плану 
стандардизирања и 
успостављања добрих пракси 
односа с јавношћу, што је 
допринијело унапређењу 
транспарентности јавне управе.   

У склопу пројекта израђено је 400 ЦД 
приручника за односе с јавношћу, што 
помаже свакодневни рад службеника за 
односе с јавношћу. Припремљен и 
директан наставак пројекта – „Обука 
службаника за информисање/односе с 
јавношћу“. 

    

4.1.6 ОБЛАСТ – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ / е-УПРАВА 

 Почела проведба једног пројекта

 Три пројекта кандидована за финансирање из ИПА 2011-2013 

 Двије нове пројектне идеје 

У овом извјештајном периоду почела је проведба пројекта „Израда и успостављање оквира 
интероперабилности и стандарда за размјену података“. 

Канцеларија координатора је, заједно с ИДДЕЕА-ом, Министарством финансија и трезора 
БиХ, Парламентарном скупштином БиХ, припремио пројектни приједлог за три пројекта који су 
кандидовани за финансирање из програма ИПА 2011-2013.  
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Делегација Европске уније је сматрала да пројекти нису приоритет за финансирање из 
програма ИПА 2011. У разговорима са представницима ДЕУ наведено је да постоји могућност 
да се прва фаза пројекта е-сервиси финансира из Пројецт Препаратион Фацилитy (ППФ). 

Идентификоване су двије нове пројектне идеје Студија изводљивости, анализа и 
оптимизација процеса и спецификација захтјева (приједлог измјене прописа и спецификације 
захтјева за потребну ИТ интервенцију) за имплементацију једне од основних и приоритетних 
услуга е-Владе за посао – трансакциона јавна е-услуга за започињање и рад пословних 
субјеката обухваћајући све нивое власти обухваћајући: судску регистрацију, пријаву код 
пореске управе, пријаву у агенцији/заводу за статистику, пријаву код институција за 
запошљавање, пензијско и здравствено осигурање“. Развијена је и пројектна идеја 
„Имплементација заједничких сервиса за еУслуге: аутентикација и идентификација, плаћање 
услуга, интеграција с базичним регистрима“. Обје пројектне идеје су добиле подршку – 
одобрење свих чланова Надзорног тима.  

Одржана су три састанка чланова Надзорног тима и то 15. марта, 6. септембра и 18. новембра 
2011, као и један заједнички састанак Надзорног и Имлементационог тима 15. децембра 2011.  

Чланови Надзорног тима из Министарства промета и комуникација БиХ нису присуствовали 
састанцима, па је Канцеларија координатора за реформу јавне управе покренула процедуру 
за њихову замјену, да би омогућио нормалан рад ове структуре. 

Преглед пројеката који су у току у овој реформској области дат је у доњој табели:  

 

Број Пројекти Активности Коментар 
1. Израда и 

успостављање 
оквира 
интероперабилности 
и стандарда за 
размјену података 

Потписан уговор о пружању 
кунсултантских услуга 23.5.2011. с 
консултантском кућом Инфо Дом 
д.о.о. Загреб. Трајање 
имплементације пројекта - 12 
мјесеци 

Почетни извјештај усаглашен са Надзорним 
и Имплементационим тимом. Први 
периодични извјештај  у процедури је 
усаглашавања са Канцеларијом 
координатора, Имплементационим и 
Надзорним тимом. Након усаглашавања 
Први периодични извјештај ће бити заједно 
са Почетним извјештајем достављен УО 
ФРЈУ на усвајање. 

2. Студија 
изводљивости, 
анализа и 
оптимизација 
процеса и 
спецификација 
захтјева (приједлог 
измјене прописа и 
спецификације 
захтјева за потребну 
ИТ интервенцију) за 
имплементацију 
једне од основних и 
приоритетних услуга 
е-Владе за посао 

Пројектна идеја је добила 
подршку –одобрење свих 
чланова Надзорног тима за ову 
реформску област   

 

Овим пројектом би се обухватио и дио 
циља 1.4 из реформске области Управни 
поступак • покретање пословне 
дјелатности по систему „све на једном 
мјесту” (оне стоп схоп). 
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3. Имплементација 
заједничких 
сервиса за 
еУслуге: 

· аутентикација и 
идентификација 

· плаћање услуга 

· интеграција с  
базичним 
регистрима 

Пројектна идеја је добила 
подршку –одобрење свих 
чланова Надзорног тима за 
ову реформску област 

 

Е-регистрација предузећа је пројекат који 
су позитивно оцијенили представници сва 
четири нивоа власти у Надзорном тиму, те 
као такав јако важан. Е-сервиси је пројекат 
који би био подлога свим електронским 
услугама убудуће. 

 

Остале активности  

У Теслићу је 19-20. априла 2011. одржана радионица о електронском потпису у чијем раду је 
учествовао представник Канцеларије. На радионици је представљен први радни нацрт 
документа Анализа учинка прописа на правни и институционални оквир за електронски 
потпис, с приједлогом опција за примјену Закона о е-потпису БиХ, који је припремило 
Министарство промета и комуникација БиХ у сарадњи са Савјетодавним тимом ИФЦ-а за 
активност Генерирања улагања. 

4.1.7. УЧЕШЋЕ У ДРУГИМ ПРОЈЕКТИМА

Пројекти Активности Коментар 
УНДП пројекат: „Јачање БиХ 
капацитета за стратешко 
планирање и развијање 
политика дјеловања - СППД“ 
 

- Припремљен и Савјету 
министара БиХ достављен Пети 
полугодишњи извјештај о 
напретку СППД пројекта.  

- Одржана завршна церемонија 
СППД пројекта 24.05.2011. 

- Одржана три састанка 
управног одбора СППД 
пројекта, као и билатерарни 
састанци са консултантима који 
раде на имплементацији 
пројекта. 

- Припремљен финални 
извјештај о имплементацији 
СППД пројекта, који је 
27.07.2011. достављен Савјету 
министара БИХ на усвајање. 

Пети полугодишњи извјештај о 
имплементацији СППД пројекта усвојен на 
сједници СМ БиХ одржаној 29.06.2011. 

На завршној церемонији СППД пројекта 
представљени су главни резултати СППД 
програма научених лекција, презентован је 
приручник за стратешко планирање и развој 
јавних политика, те уручени цертификати 
државним службеницима који су успјешно 
завршили обуку у другом циклусу СППД 
програма.  

Представник Канцеларије координатора је 
члан УО пројекта. Састанци УО СППД 
пројекта одржани 20.01.2011, 17.05.2011. и 
29.06.2011.  

Финални извјештај о имплементацији СППД 
пројекта усвојен на сједници СМ БиХ 
одржаној 15.09.2011. 

 
Стратегија јавних интерних 
финансијских контрола 
(ПИФЦ) 
 

Одржано је пет састанка 
Управног одбора пројекта, као и 
билатерарни састанци са 
консултантима који раде на 
увођењу пројекта. 

Представник Канцеларије је члан УО 
пројекта 
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Пројекат подршка изградњи 
капацитета у области 
управљања људским 
потенцијалима у 
Министарству одбране БиХ 

На основу проведене анализе 
јаза припремљен приједлог 
пројекта којег ће 
имплементирати Агенција за 
јавну управу и е-Владу 
Норвешке (Дифи).  
Одржано више састанака са 
представницима Дифи и 
Министарсва одбране БиХ. 

Одржан уводни семинар 
пројекта 24.11.2011. у Сарајеву. 

Канцеларија координатора је 
идентификована као партнер у реализацији 
пројекта и предвиђено је да представници 
Канцеларије учествују у координационом 
одбору (управљачко тијело пројекта) како 
би се осигурала усклађеност пројектних 
активности са циљевима Стратегије РЈУ у 
БиХ и другим пројектима у реформској 
области УЉП 

Пројекат „ГО ПРОЦУРЕ“ Пројекат финансирала 
Делегација ЕУ. Током 2011. 
одржана су два састанка 
(март и октобар), укључујући 
и завршну сједницу. Пројекат 
је успјешно окончан, а 
резултирао је успоставом 
система за електронско 
објављивање обавјештења о 
јавним набавкама  

Представник Канцеларије је члан УО 
пројекта 

4.2 Развој Акционог плана 2 
Активности на проведби дијела Стратегије РЈУ, који се односи на припрему Акционог плана 2 
вођене су током цијеле 2011. У сарадњи са пројектом техничке помоћи ЕУПАР Канцеларија је 
обавила низ припремних радњи за израду другог акционог плана реформе јавне управе.  

Након низа консултација које су одржане током 2010. с представницима институција БиХ, 
ФБиХ, РС и БД БиХ, у 2011. дефинисан је методолошки приступ који предвиђа етапну израду 
другог акционог плана, с тим да у првој етапи буду обухваћена питања попут микро и макро 
организације јавне управе, укључујући питање агенцификације, типологије, хијерархијског 
позиционирања и међусобних односа и сл.   

Сачињен је документ „Припрема другог Акционог плана – Стварање основе за одрживи развој 
капацитета управе по секторима“, који је био предметом бројних консултација, прије свега са 
координаторима за реформу јавне управе ентитета и БД БиХ, али и представника институција 
четири нивоа власти. Постигнута је сагласност да други акциони план буде израђен етапно, 
тако да општи дио овог плана обухвати организациона питања управе, док би други, посебни 
дио обухватио друга, специфична питања, попут питања координације.  

Уз подршку експертског тима припремљени су сљедећи документи: 

 Приступ изради другог акционог плана: „Други акциони план - Стварање основа за 
одрживи развој капацитета управе по секторима“; 

 анализе законодавне основе организације јавних управа у БиХ (засебне анализе 
организације управе на нивоу БиХ, ФБиХ, РС и БД БиХ); 

 преглед референтних модела организације јавне управе, стандарда и индикатора 
добре управе и примјера добре праксе (документ који говори о темељним 
принципима организације управе у неким земљама ЕУ, те модалитетима 
координације); 

 преглед субјеката јавне управе (базе података за сваки ниво власти посебно, које 
ће бити обједињене у Канцеларији. Иначе, ова база, чија је израда у току, пружа 
увид у број институција, типове, систем субординације, те унутрашњу организацију 
институција); 

 синтезе налаза претходних припремних радњи у циљу давања препорука које ће се 
односити на јавне управе БиХ, ентитета и БД БиХ појединачно али и на све њих 
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заједно (препоруке су у оквиру овог документа преточене у мјере и активности које 
би требало провести ради унапређења организације управе, преднацрт другог 
акционог плана). 

Канцеларија и пројекат техничке помоћи о овим су документима одржали низ консултација са 
представницима свих нивоа власти. Након што су координатори за реформу јавне управе 
БиХ, ФБиХ, РС и БД БиХ у фебруару потврдили опредјељење за понуђени концепт, крајем 
марта одржана је радионица у којој су судјеловали представници Министарства правде БиХ, 
Министарства правде ФБиХ, Завода за јавну управу ФБиХ, Министарства управе и локалне 
самоуправе РС, те Законодавне канцеларије БД БиХ, као и координатори за РЈУ, којима су 
експерти ЕУПАР појаснили даље правце развоја другог акционог плана. На радионици је 
прихваћен приступ изради другог акционог плана и план рада до краја 2011. али је договорено 
да експерти обаве консултације са координаторима за реформу јавне управе и њихове 
примједбе уграде у документ. Исти је документ презентиран и представницима ДЕИ БиХ.  
О документу „Други акциони план – Стварање основа за одрживи развој капацитета управе по 
секторима“ са уграђеним сугестијама координатора за РЈУ од јуна до новембра обављене су 
консултације са представницима власти ФБиХ, РС и БД БиХ. Примједбе које су доставили 
представници институција највећим су дијелом уграђене у документ.   
У оквиру израде анализа организације управе, такођер су одржане консултације са 
представницима свих нивоа власти и институција у складу са приједлозима координатора за 
РЈУ. Препоруке из ових анализа служиће као основа за израду општег дијела другог акционог 
плана.  
Иначе, концепт предвиђа успоставу радне групе сачињене од представника институција БиХ, 
ФБиХ, РС и БД БиХ, која ће финализирати општи дио плана и заједно са Канцеларијом 
координатора понудити га владама на усвајање.  
Упоредо са овим, у току је израда базе података институција у БиХ. Предвиђено је да буду 
сачињене базе за сваки ниво појединачно, које ће преузети одговарајуће институције ентитета 
и дистрикта на даље ажурирање, док ће Канцеларија координатора обједињавати податке за 
цијелу БиХ. На тај начин биће омогућен увид у стање управе у земљи.  

Такођер, припремљен је и документ који пружа увид у структуре управе препоручене правном 
стечевином ЕУ. Сачињен је и преглед неких рјешења које се односе на организацију управе у 
земљама чланицама ЕУ са примјерима законских одредби. 

Канцеларија је наставила судјеловати у структурама за европске интеграције, да би био 
осигуран усклађен приступ реформе процесу ЕУ интеграција. Сарадња са ДЕИ настављена је 
и кроз размјену информација и заједничке састанке.   

Управљање Фондом за реформу јавне управе  
Канцеларија је према Меморандуму о разумијевању за успостављање Фонда за реформу 
јавне управе (у даљем тексту: Фонд за РЈУ) надлежна за: предсједавање Управним одбором 
Фонда за РЈУ (у даљем тексту УО), достављање дневног реда, припрему нацрта усаглашених 
записника, припрему одлука, активну идентификацију, разматрање, креирање и нацрт 
пројектних спецификација, те мониторинг и евалуацију пројеката финасираних из Фонда за 
РЈУ. Канцеларија такођер обавља све активности које се односе на јавне набавке за пројекте, 
информише Управни одбор о питањима релевантним за проведбу Стратегије РЈУ и 
пројектима, припрема свеобухватне извјештаје у којима је дат преглед активности Фонда за 
РЈУ, преглед стања пројеката, те стање финансија Фонда. 

Пројекти које је одобрио Управни одбор Фонда за РЈУ 
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Управни одбор Фонда за РЈУ одобрио је до сада укупно 15 пројеката од којих се 14 односе на 
сва четири управна нивоа, а пројект „Информациони систем трезора Брчко дистрикта БиХ“ је 
индивидуални и односи се само на Брчко дистрикт БиХ. Од тога, четири су пројекта завршена, 
седам је у фази имплементације, за један пројекат је донесена Одлука о додјели уговора и 
налази се пред потписивањем уговора, један је у процедури јавне набавке, док су за два 
пројекта одобрени пројектни задаци (погледати табелу испод).  

Новац из Фонда за РЈУ намијењен је искључиво за финансирање пројеката.  

У табели је дат преглед свих одобрених пројеката: 
 

Имплементирани пројекти 

Пројекти које је 
одобрио Управни 
одбор Фонда 

Уговорени 
буџет у КМ 
са ПДВ-ом 

Реализовани 
буџет у КМ  
са ПДВ-ом 

Реализовани 
поврат ПДВ-а 
(за извршене 
исплате) 

Датум потписа 
уговора 

Датум 
завршетка 
активности 

Успостава мреже инфо 
полица (ИК) 155.610,00 148.395,21 21.561,69 04.03.2009. 04.12.2009. 

Стратешка 
комуникација (ИК) 149.526,00 145.579,32 21.152,55 24.08.2009. 24.02.2010. 

Обука службеника за 
односе с јавношћу (ИК) 128.285,88 128.198,10 18.627,09 15.01.2010. 29.06.2010. 

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

444.600,00 404.580,84 58.785,26 21.12.2009. 10.12.2010. 

Укупно за 
имплементиране 
пројекте 

878.021,88 826.753,47 120.126,59   

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 

Реализовани 
поврат ПДВ-а 
(за извршене 
исплате) 

Датум потписа 
уговора 

Трајање 
пројекта у 
мјесецима 

*Развој система за 
управљање учинком у 
структурама државне 
службе у БиХ (УЉП)12

760.383,00 589.762,62 85.692,01 04.01.2010. 18+4 

**Унапређење правила 
и процедура за израду 
закона, других прописа 
и општих аката у БиХ 
(ИП)13

786.041,57 552.657,82 65.775,90 09.06.2010. 18+4 

                                                 
12 *Изјашњавајући се по захтјеву корисника пројекта Управни одбор је дао сагласност на продужење рока за реализацију 
пројекта „Развој система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ“ у периоду од четири мјесеца обзиром да 
се продужењем испуњава сврха пројекта како би се донијели правилници о оцјењивању и извршила едукација оних који оцјењују 
и оних који ће бити оцјењивани (детаљније у поглављу 4.1.3 овог извјештаја). 

13 **Управни одбор је дао сагласност на продужење рока за реализацију пројекта „Унапређење правила и процедура за израду 
закона, других прописа и општих аката у БиХ“ у периоду од четри мјесеца (детаљније у поглављу 4.1.1 овог извјештаја). 
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Скица развоја 
централних органа 
влада у БиХ – 
имплементација фазе I 
–набавка услуга (ИП) 

1.610.978,05 572.907,22 50.241,94 20.07.2010. 24 

***Транспоновање ЕУ 
законодавства у правни 
систем БиХ (ИП)14

395.752,50 267.637,50 38.887,50 08.12.2010. 10+4 

****Обука државних 
службеника за примјену 
информационих 
технологија и рад на 
рачунарима (УЉП)15

1.213.424,95 650.841,75 94.566,75 28.12.2010. 14+3 

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

191.571,12 0,00 0,00 23.05.2011. 12 

Информациони систем 
управљања буџетом – 
набавка консултантских 
услуга (ЈФ) 

748.500,78 0,00 0,00 27.07.2011. 18 

Укупно за пројекте у 
имплементацији 5.706.651,97 2.633.806,91 335.164,10   

Пројекти у припреми ТД/поступку набавке/набавке за пројекте у имплементацији 

Пројекти које је 
одобрио Управни 
одбор Фонда 

Оквирни 
буџет у КМ  
са ПДВ-ом 

 
 
 
 

 

Планирани 
почетак 

имплементаци
је 

Трајање 
пројекта у 
мјесецима 

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

200.000,00   И квартал 2012 - 

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

343.248,17   ИИИ квартал 
2012 - 

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

1.594.710,00   јануар 2012 18 

Информациони систем 
трезора Брчко 
дистрикта (ЈФ) 

582.894,00   И квартал 2012 24 

                                                 
14 ***Управни одбор је дао сагласност на продужење рока за реализацију пројекта „Транспоновање ЕУ законодавства у правни 
систем БиХ“ у периоду од четри мјесеца (детаљније у поглављу 4.1.1 овог извјештаја). 
15 ****Управни одбор је дао сагласност на набавку додатних услуга за имплементацију пројекта и сагласност на продужење рока 
за релаизацију пројекта „Обука државних службеника за примјену информационих технологија и рад на рачунарима“ у периоду 
од три мјесеца (детаљније у поглављу 4.1.3 овог извјештаја). 
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Изградња капацитета 
за борбу против 
корупције у структурама 
државне службе у БиХ 
(УЉП и ИК) 

500.000,00   ИИИ квартал 
2012 12 

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

120.000,00   ИИИ квартал 
2012 8 

Укупно за пројекте у 
поступку:  3.340.852,17 

 

Да би омогућила несметано и сигурно финансирање одобрених пројеката и у периоду 2012.-
2014., Канцеларија је у извјештајном периоду покренула процедуру измјене Меморандума о 
разумијевању за успостављање Фонда за РЈУ (Меморандум) у форми Анекса III на 
Меморандум, у складу са Законом о поступку закључивања и извршавања међународних 
уговора.  

Након проведених консултација и усаглашавања текста Анекса III Меморандума са 
донаторима Фонда за РЈУ и домаћим властима на свим нивоима (БиХ, ФБиХ, РС и БД БиХ) у 
току 2011. године, Предсједништво БиХ16 је донијело Одлуку о прихватању Анекса III 
Меморандума за успостављање Фонда за реформу јавне управе између Одјела за 
међународни развој Уједињеног Краљевства, Агенције за међународни развој и сарадњу 
Шведске, Министарства за развој и сарадњу Холандије, Делегације Европске комисије у БиХ 
и Савјета министара Босне и Херцеговине, Владе Федерације БиХ, Владе Републике Српске, 
Владе Брчко дистрикта и Министарства финансија и трезора БиХ. 

Анекс III Меморандума између осталог предвиђа да Савјет министара БиХ, Влада Федерације 
БиХ, Влада Републике Српске и Влада Брчко дистрикта БиХ из буџета годишње издвоје 
средства за финансирање Фонда за РЈУ чији ће износ ће бити прецизиран њиховим 
одлукама. 

У вези са горе наведеним, Савјет министара БиХ17 је донио Одлуку о издвајању средстава за 
суфинансирање Фонда за реформу јавне управе из Буџета институција Босне и Херцеговине 
и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2011., 2012., и 2013. годину, којом је 
предвиђено да се средства у износу од 130.000 КМ за суфинансирање пројеката из области 
реформе јавне управе у 2011. осигурају у Буџету институција БиХ и међународних обавеза 
БиХ на основу Закључка који ће Савјет министара БиХ донијети приликом разматрања нацрта 
Буџета институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011.  

Влада БД БиХ је Одлуком о прихватању Анекса III Меморандума утврдила да ће као допринос 
суфинансирању процеса реформе јавне управе за 2011. осигурати 20.000 КМ у виду гранта.  

Влада РС донијела је Закључак у којем је навела да подржава приједлог да се у буџету РС, у 
оквиру Министарства за управу и локалну самоуправу планирају, у складу са могућностима 
средства за суфинансирање пројеката из области реформе јавне управе.  

Влада ФБиХ је донијела Закључак да се у поступку усвајања Буџета ФБиХ за 2012. осигурају 
средства у износу од 0,01% од износа усвојеног буџета, на име учешћа у финансирању 
активности из Фонда за реформу јавне управе у БиХ. 

Финансије Фонда за РЈУ 

За опште управљање рачунима Фонда за РЈУ и надзор над потрошњом из Фонда одговорни 
су Канцеларија координатора за реформу јавне управе и Министарство финансија и трезора 
                                                 
16 На 16. редовној сједници одржаној 28. децембра 2011.  
17 На 159. сједници одржаној 7. септембра 2011. 
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БиХ, како је дефинисано у самом Меморандуму о разумијевању о успостављању Фонда за 
РЈУ. 

Према Процедурама за управљање финансијама Фонда за реформу јавне управе (усвојеним 
од стране Управног одбора Фонда за РЈУ) Канцеларија координатора врши управљање 
финансијским средствима Фонда што подразумијева: припремање буџетске структуре 
пројеката и праћење њиховог извршења, припремање захтјева за плаћање односно налога за 
пријенос средстава, припремање свеобухватних извјештаја о активностима Фонда, осигурање 
финансијских информација за ажурирање базе података пројеката, те успостављање система 
финансијског праћења пројеката кроз Информациони систем финансијског управљања 
трезора Босне и Херцеговине (ИСФУ). Министарство финансија и трезора БиХ одржава 
финансијску евиденцију подршке у складу са међународним рачуноводственим стандардима.  

У складу са Меморандумом, а на захтјев Канцеларије координатора, Министарство финансија 
и трезора БиХ је на своје име код Централне банке БиХ (ЦБ БиХ) отворило намјенске 
подрачуне у оквиру буџетских средстава (намјенски подрачу у ЕУР и намјенски подрачун у 
КМ) на које донатори уплаћују средства по утврђеним процедурама. 

У 2011. години донатори су на рачуне Фонда за РЈУ уплатили укупно 1.963.706,34 КМ. 

У току 2011. реализоване су исплате са рачуна Фонда за пројекте финансиране из Фонда за 
РЈУ у укупном износу од 1.890.812,88 КМ. Све исплате са рачуна Фонда за РЈУ се врше након 
што УО Фонда донесе Одлуку о давању сагласности на извјештаје о имплементацији 
пројеката. 

Укупно уговорена средства за једанаест пројеката (укључујући и уговорене износе за четири 
завршена) износе 6.584.673,85 КМ. 

За исплате које је Канцеларија реализовала у 2011. затражен је поврат ПДВ-а од Управе за 
индиректно опорезивање. Реализовани поврат ПДВ-а у овом извјештајном периоду на основу 
рјешења Управе за индиректно опорезивање износи 296.864,66 КМ.  

Сида је у 2011. години на рачун Фонда за РЈУ уплатила укупан преостали износ средстава 
предвиђен Меморандумом (укључујући и Анекс I и Анекс II Меморандума) у износу од 
505.023,34 ЕУР. Амбасада Краљевине Холандије је у 2011. такођер уплатила цјелокупан 
преостали износ од 975.966,53 КМ на рачун Фонда за РЈУ (у складу са Меморандумом). 

С горе наведеним уплатама Сида-е и Амбасаде Холандије, сви досадашњи донатори Фонда 
за РЈУ су уплатили у Фонд износе предвиђене Меморандумом (укључујући Анекс I и Анекс II 
Меморандума). Укупан износ донаторских средстава који је уплаћен у Фонд износи 
10.617.288,98 КМ. 



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
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
13-02-12 Ured koordinatora za reformu javne uprave 33 

 

Сарадња са донаторима Фонда за РЈУ 

У 2011. Канцеларија је одржала два састанка са постојећим донаторима Фонда за РЈУ, 16. 
фебруара и 13. јуна 2011., на којима су размијењене информације о текућим активностима, 
разматране могућности даљег учешћа донатора у раду Фонда за РЈУ, разговарано о износу 
новца којег донатори планирају уложити у Фонд за РЈУ за раздобље 2012.-2014., те о Нацрту 
Анекса III Меморандума о разумијевању за успостављање Фонда за РЈУ.  

Представници Сида-е су изразили спремност да и даље подржавају процес реформе јавне 
управе кроз улагања у Фонд на начин да је спремна да уложити три милиона ЕУР почев од 
2012. године (по 1 милион ЕУР за 2012., 2013. и 2014.). Канцеларија је крајем 2010. 
обавијештена да Министарство иностраних послова Краљевине Норвешке у периоду 2011.-
2013. намјерава подржати реформу јавне управе у БиХ, односно уложити у Фонд за РЈУ 24 
милиона НОК (приближно 3 милиона ЕУР), на годишњој основи, с чиме постаје нови донатор 
Фонда. 

Канцеларија је, имајући у виду планирани обим посла и потребу за додатним средствима у 
Фонду, контактирала амбасаде неколико земаља у БиХ да би осигурала додатни новац за 
наставак проведбе реформе јавне управе и функционирање Фонда за РЈУ.  

Посебним Споразумом између Босне и Херцеговине и Краљевине Шведске, Сида је пружила 
финансијску подршку Канцеларији за набавку опреме и ИТ експерте. Након што су завршене 
активности предвиђене Споразумом у 2010, извршена је независна ревизија, која је дала 
позитивно мишљење. Сида је у 2011. наставила пружати финансијску подршку Канцеларији 
за набавку информатичко-техничке опреме за потребе Канцеларије координатора. Девизни 
подрачун код Централне банке БиХ под називом „Посебан Споразум између Босне и 
Херцеговине и Шведске“ затворен је у новембру и неутрошени новац по овом Споразуму у 
износу од 1.344,18 КМ (687,27 ЕУР) враћен је донатору Сида-и на њихов захтјев.  

Остали донатори  

У извјештајном периоду Канцеларија је одржала низ састанака с Њемачким друштвом за 
међународну сарадњу – Деутсцхе Гесселлсцхафт фüр Интернатионале Зусамменарбеит 
(ГИЗ) у циљу усаглашавања текста „Споразума о имплементацији између Канцеларије 
координатора за реформу јавне управе и Деутсцхе Геселлсцхафт фüр Интернатионале 
Зусамменарбеит (ГИЗ) за Програм јачања јавних институција у БиХ“ и дефинисању будуће 
улоге Канцеларије као политичког координатора за реализацију пројекта техничке помоћи 
Њемачке Босни и Херцеговини. Споразум о имплементацији су потписали 10. новембра 2011. 
коодинаторица за РЈУ (уз овлаштење СМ БиХ) и руководилац Програма за јачање јавних 
институција. 

Канцеларија је одржала два састанка са представницима Амбасаде Републике Чешке у БиХ, 
први на оперативном нивоу, а други са амбасадором Републике Чешке у мају 2011. 
Разговарано је о могућој финансијској подршци реформи јавне управе кроз пројекте. 
Саставни дио развојне сарадње Републике Чешке је пружање помоћи малим пројектима на 
локалном нивоу. Ради се о подршци локалних развојних иницијатива међу којима су од ове 
године и област јавне управе и цивилног друштва. 

У октобру је одржан и састанак са представником Амбасаде Републике Словеније у БиХ, у 
вези пројеката техничке помоћи бх институцијама. С обзиром на то да је отворена могућност 
за успостављање сарадње, Канцеларија координатора је припремила и доставила Амбасади 
и ДЕИ БиХ табелу са захтјевима Канцеларије за билатералну помоћ институција Републике 
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Словеније по реформским областима из Стратегије реформе јавне управе у БиХ. У наредном 
периоду Канцеларија очекује одговор и конкретизацију ових захтјева. 

Настављени су и контакти са Швицарским уредом за сарадњу у БиХ (СДЦ) који су 
заинтересовани за процес реформе јавне управе и провођење пројеката на локалном, 
односно општинском нивоу. Крајем новембра одржан је састанак представника Канцеларије 
са новоименованим директором Швицарског уреда за сарадњу. У наредном периоду ће се 
настојати успоставити конкретнија сарадња, уколико СДЦ, након што размотри РАП1, пронађе 
интерес у односу на њихову Стратегију сарадње са БиХ 2009–2012, те на ону у припреми за 
период 2013.-2016. 

У извјештајном периоду одржана су три састанка Форума за координацију донатора (ДЦФ)18. 
Састанке је организовао Сектор за координацију међународне економске помоћи (СЦИА) 
Министарства финансија и трезора БиХ. Представник Канцеларије је присуствовао на сва три 
састанка. 

Подаци о пројектима донатора доступни на wеб страници www.парцо.гов.ба. 

Извјештавање и мониторинг 
Канцеларија је током 2011. наставила извјештавати Савјет министара БиХ о проведби 
Стратегије РЈУ, што је и једна од обавеза из Стратегије. Савјет министара БиХ је у априлу19 
усвојио Годишњи20 извјештај о напретку (праћење имплементације АП 1 Стратегије реформе 
јавне управе у БиХ) за период 1. јануар-31. децембар 2010, те у марту21 Годишњи извјештај о 
раду Канцеларије координатора за период 1. јануар-31. децембар 2010. Полугодишњи 
извјештај о раду Канцеларије за период 01. јануар-30. јуни 2011. Савјет министара БиХ је 
усвојио у септембру22, а Полугодишњи извјештај о напретку (праћење имплементације АП 1 
Стратегије реформе јавне управе у БиХ) за период 1. јануар-30. јуни 2011. са освртом на 
период 2006. – 2011. Савјет министара БиХ је усвојио у новембру23 2011. Такођер, Савјет 
министара БиХ је усвојио и Годишњи финансијски извјештај Фонда за реформу јавне управе 
за 2010. годину24. 

Током извјештајног периода припремљен је Ревидирани Акциони план 1 који су усвојили СМ 
БиХ, ентитетске и влада БД БиХ. Канцеларија координатора је уз техничку помоћ ЕУПАР 
развила нову методологију за праћење и мјерење напретка у процесу реформе, који ће поред 
квантитативног напретка евидентирати и квалитативни. Ова методологија дефинисана је кроз 
Смјернице за мониторинг и извјештавање Ревидраног Акционог Плана 1 Стратегије РЈУ, чије 
усаглашавање на нивоу координатора за РЈУ је у току. Према новој методологији покренут је 
процес припреме годишњег извјештаја о напретку у проведби РАП1. 

Смјернице за мониторинг и евалуацију пројеката који се финансирају из Фонда за РЈУ, које је 
припремила Канцеларија координатора уз техничку помоћ ЕУПАР пројекта, усвојио је УО 
Фонда за РЈУ у марту 2011.  

Пилот мониторинг извјештај за пројекат „Развој система за управљање учинком у структурама 
државне службе у БиХ“, који је припремљен крајем 2010, разматран је на 19. сједници УО 
Фонда за РЈУ, када је закључено да се убудуће сви мониторинг извјештаји достављају УО 
Фонда за РЈУ као информација. 

 
18 Састанци одржани: 24. фебруара, 18. маја и трећи 29. септембра 2011. 
19  149. сједници, одржаној 27. априла 2011.  На
20 Савјет министара БиХ је на 120. сједници, одржаној 29. априла 2010. задужио Канцеларију координатора да убудуће умјесто 
квартално, доставља полугодишње извјештаје о раду и о напретку (праћење имплементације Акционог плана 1 Стратегије 
реформе јавне управе у БиХ)
21 На 145. сједници, одржаној 10. марта 
22 На 161. сједници одржаној 15. септембра  
23 На 167. сједници одржаној 23. новембра 2011. 
24 На 161. сједници одржаној 15. септембра 2011. 

http://www.parco.gov.ba/
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Мониторинг тим Канцеларије координатора завршио је, у јануару, пилот мониторинг извјештај 
за пројект „Израда програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ“ и у 
складу с процедуром доставио га УО Фонда за РЈУ. Пилот извјештај о евалуацији пројекта 
„Обука службеника за односе с јавношћу“, припремљен је у априлу 2011. и достављен УО 
Фонда за РЈУ. 

Поред поменутих, у току 2011. припремљен је други мониторинг извјештај за пројект „Развој 
система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ“, мониторинг извјештај 
за пројект „Обука државних службеника за примјену информационих технологија и рад на 
рачунарима“, као и за пројект „Израда и успостављање оквира интероперабилности и 
стандарда за размјену података“.  

За три пројекта из области Стратешко планирање, координација и израда политика осигуран 
је екстерни мониторинг, и то као уговорна обавеза имплементатора. У складу с обавезама из 
уговора имплементатори су током извјештајног периода обезбиједили два шестомјесечна 
мониторинга пројекта „Скица развоја централних органа влада у БиХ – имплементација фазе 
I“, два шестомјесечна мониторинга за пројект „Унапређење правила и процедура за израду 
закона, других прописа и општих аката у БиХ“ и један мониторинг за пројект „Транспонирање 
ЕУ законодавства у правни систем БиХ“. 

Иначе, извјештаји Канцеларије су јавно доступни на wеб страници www.парцо.гов.ба. 

7 Организација и буџет 
Јачање капацитета Канцеларије  

На приједлог Канцеларије координатора предсједавајући Савјета министара БиХ, уз потврду 
Савјета министара БиХ са 141. сједнице одржане 12. јануара 2011. донио је Правилник о 
измјенама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Канцеларије 
предсједавајућег Савјета министара БиХ. 

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, укључујући све 
његове измјене, у Канцеларији координатора је систематизовано укупно 40 радних мјеста. У 
Канцеларији је на крају 2011. заједно са координатором за реформу јавне управе радило 36 
запослених. Осим координатора, у Канцеларији је запослено 29 државних службеника и шест 
намјештеника. 

У овом извјештајном периоду, поред конкурсне процедуре за избор шефова Оперативне и 
Правне јединице, завршена је и конкурсна процедура за запошљавање водитеља протокола и 
архивара, стручног савјетника за реформу јавне управе за област Управљање људским 
потенцијалима, вишег стручног сарадника за финансије, те вишег стручног сарадника за 
правне послове. 

Преглед запослених без координатора за РЈУ у 2011. у односу на 2010. дат је на графикону: 

http://www.parco.gov.ba/
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Канцеларија је јачала капацитете усавршавањем запосленика, кроз похађање обука које су 
организовали техничка помоћ Канцеларији ЕУПАР, Агенција за државну службу (АДС) БиХ, 
Дирекција за европске интеграције (ДЕИ), те Регионална школа за јавну управу (РеСПА).  

Техничка помоћ Делегације Европске уније је финансирала запошљавање пет практиканата 
кроз Јуниор Профессионалс Программе. Програм је намијењен за развој професионалних 
вјештина младих и њихову припрему за евентуални будући рад у државној управи. 
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Буџет 

У извјештајном периоду, Канцеларија за ревизију институција БиХ је дала позитивно 
ревизорско мишљење на финансијске извјештаје и финансијско пословање Канцеларије 
координатора за 2010.  

У складу са Одлукама о привременом финансирању институција БиХ припремљени су 
оперативни буџети Канцеларије координатора за први, други, трећи и четврти квартал 2011. 
Укупан одобрени оперативни буџет Канцеларије координатора по Одлукама о привременом 
финансирању институција БиХ за период 01.1.-31.12.2011. износи 1.478.000 КМ. 

У законском року су припремљени и извјештаји о извршењу буџета Канцеларије координатора 
за први, други и трећи квартал 2011., као и преглед приоритета за израду Документа оквирног 
буџета институција БиХ за период 2012.-2014.  

Канцеларија координатора је, такођер ,у законском року, припремила и буџетски захтјев за 
2012. годину, који износи 5.823.075 КМ. Наведена средства обухватају донаторска средства у 
износу од 4.000.000 КМ, која се односе на средства из Фонда за РЈУ и служе за финансирање 
пројеката из области реформе јавне управе у БиХ, односно за имплементацију мјера и 
активности дефинисаних Стратегијом РЈУ, средства у износу од 150.000 КМ која су 
предвиђена као подршка Фонду за реформу јавне управе ради имплементације Сратегије 
РЈУ25, те средства за финансирање рада Канцеларије координатора у износу од 1.673.075 
КМ. Буџет који је намијењен за потребе Канцеларије, у односу на новац донатора у Фонду за 
РЈУ и новац који је издвојен из буџета институција БиХ за реформу је дат на доњем 
графикону: 
 

Буџет ПАРЦО и новац за РЈУ (КМ)

4.000.000,00 KM
150.000,00 KM

1.673.075,00 KM

Донаторски новац у Фонду за РЈУ

Новац из буџета институција БиХ за Фонд за
РЈУ
Буџет ПАРЦО

 
 

                                                 
25 У складу с Одлуком Савјета министара БиХ којом је предвиђено издвајање за ове намјене по 150.000 КМ годишње за 2012. и 
2013. 
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Односи с јавношћу 

У периоду. јануар - децембар 2011. одржано је осам пресс конференција. Шест конференција 
уприличено је ради промоције пројеката који су финансирани из Фонда за РЈУ, док су двије 
организиране поводом завршетка ЕУПАР пројекта, те потписивања споразума о 
имплементацији Програма јачања јавних инвестиција у БиХ. 
Канцеларија је организовала и изјаве за медије након састанка државне координаторице за 
реформу јавне управе са ентитетским координаторима о усаглашавању текста Ревидираног 
Акционог плана 1, који је одржан у Брчком крајем фебруара 2011. Такођер, медији су могли 
добити изјаве координаторице и ентитетских координатора и током одржавања сједница УО 
Фонда за РЈУ. Канцеларија је слала саопштење за јавност у случајевима одржавања 
састанака координаторице са представницима других државних и ентитетских институција.  
У сарадњи са Тимом техничке помоћи Канцеларији, ЕУПАР, урађена је и дистрибуирана 
брошура „Пројекти из Фонда за реформу јавне управе“, али и други промотивни материјали. 
Одштампан је Ревидирани Акциони план 1 на сва четири језика, припремљен и дистрибуиран 
и ЦД за РАП 1, као и низ других промотивних материјала.  
Координаторица је била уводничар на завршној конференцији пројекта „Стратешко 
планирање и развој политика“ коју је организирао УНДП. Координаторица је добитница 
плакете за нај-Европљанку 2011. коју додјељује Европски покрет у БиХ за доприносе у 
процесу ЕУ интеграција и побољшање имиџа Босне и Херцеговине у међународним 
релацијама.  
Настављена је сарадња са пордпаролима у Савјету министара БиХ, те су активности 
Канцеларије промовиране и кроз Инфо билтене Савјета министара БиХ.  

И у 2011. Канцеларија је дала подршку пројекту „Волонтирај-кредитирај”. Wеб страница 
Канцеларије координатора номинована је за најбољу страницу у категорији јавна управа 
Априори комуникација. 

Врста контакта са јавношћу Број контаката 

Саопштења за јавност  18 

Пресс конференције 8 

Изјаве дате путем телефона - 

Писани упити, изјаве, реагирања, 
интервјуи 

30 

Проведба ЗОСПИ 3 

Одговори грађанима, путем е-маила - 

Вијести постављене на wеб страницу 52 

8 Техничка помоћ Канцеларији – ЕУПАР  
Канцеларија координатора за реформу јавне управе у извјештајном периоду сарађивала је са 
пројектом техничке помоћи, који је финансиран средствима из програма ИПА 2007 и 
имплементиран у периоду 1. септембар 2009. - 30. новембар 2011. Циљ пројекта био је 
пружање помоћи БиХ у унапређењу општих административних капацитета и стварању 
кохерентније и ефикасније административне структуре, кроз јачање позиције и капацитета 
Канцеларије координатора као и подршка Канцеларији у процесу имплементације АП1, 
развоју АП2 и координацији и управљању Фондом за РЈУ. 
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Већина активности које је Канцеларија имала у овом периоду рађена је у сарадњи са 
пројектом техничке помоћи и то у оквиру четири компоненте. Прва компонента односила се 
на институционалну подршку Канцеларији и кроз њу је организован низ обука за упослене у 
Канцеларији, али и чланове проведбених и координационих структура (координаторе за РЈУ 
ентитета и Брчко дистрикта и чланове надзорних тимова) као и низ других активности 
усмјерених на изградњу капацитета учесника у процесу реформе јавне управе. Припремљена 
је и Анализа комуникационих и координационих капацитета имплементационе структуре за 
реформу јавне управе.  
Најзначајнија активност у оквиру друге компоненте пројекта која се односила на јачање 
капацитета за Акциони план 1, обухватила је техничку помоћ код припреме Ревидираног 
акционог плана 1, као и Смјерница за мониторинг и извјештавање о проведби РАП1. 
Припреми РАП1 претходиле су детаљне анализе о проведби Акционог плана 1 у шест 
реформских области у периоду 2007-2010.  
У оквиру треће компоненте усмјерене ка јачању капацитета за други акциони план 
припремљен је правац развоја овог акционог плана, као и анализе организационих структура 
управа у БиХ за државни, ентитетски и ниво дистрикта. Такођер, припремљен је преглед 
пракси организације управе са конкретних рјешењима уграђеним у законе неких земаља 
чланица Европске уније, као и преглед структура које су потребне за проведбу правне 
стечевине Уније. Направљена је и процјена потребних капацитета у Канцеларији задужених 
за овај посао.  
У оквиру четврте компоненте – управљање Фондом за реформу јавне управе и координација 
донатора, покренут је мониторинг пројеката, те припремљено неколико мониторинг извјештаја 
и једна евалуација пројеката финансираних из Фонда за РЈУ, у складу са Смјерницама за 
мониторинг и евалуацију пројеката који се финансирају из Фонда за РЈУ 
Завршна конференција пројекта ЕУПАР је одржана 18. новембра, у Делегацији ЕУ у БиХ. 
Главни циљ ове конференције је био презентирање главних остварења и напретка који је 
остварила Канцеларија координатора, као корисник пројекта, у процесу провођења 
Стратегије за реформу јавне управе БИХ и уз техничку помоћ.  

Препоруке за даљи рад и побољшање координације 
У погледу координацији процеса реформе јавне управе у БиХ, постигнут је извјестан напредак 
у току извјештајног периода, мада су и даље присутне извјесне препреке у раду. Питање 
политичке координације реформе јавне управе и даље преостаје као један од кључних 
проблема на који је указивано и кроз претходне извјештаје о раду Канцеларије, као и 
рјешавање статуса ентитетских координатора за реформу јавне управе у смилсу 
професионализације ових позиција. 

Канцеларија ће у погледу унапређења сопственог рада и ефикасне координације послова на 
провођењу реформе јавне управе, у наредном извјештајном периоду своје активности 
усмјерити на сљедећа подручја: 

 Извршити неопходне припреме за одржавање састанака Координацијског одбора за 
економски развој и европске интеграције на којима би се разматрало стање у 
погледу проведбе реформе јавне управе у БиХ. 

 Наставити с радом на унапређењу координационих механизама за реформу јавне 
управе кроз интезивирање рада надзорних тимова, редовне састанке координације на 
нивоу координатора за реформу јавне управе и јачање капацитета свих представника 
укључених у рад координационих и проведбених структура у циљу испуњавања 
одговорности које су утврђене Заједничком платформом о принципима и начину 
имплементације АП1. 
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 Подузети активости на већем степену промоције и осигурању боље „видљивости“ 
реформе јавне управе на свим нивоима, посебице у оквиру реализације пројеката. 

 Радити на даљем развоју система мониторинга и евалуације РАП1 кроз анализу и 
унапређење постојећих процедура, изградњу капациетета координационих и 
проведбених структура и представника одговорних институција за проведбу реформе 
на свим нивоима. 

  Интезивирати рад на развоју и имплементацији приоритетних пројеката на бази 
циљева и мјера из РАП1 који су одраз заједничких потреба за све управне нивое и чији 
ефекти ће бити препознати од стране корисника у администрацији, грађана и послове 
заједнице, уз адекватно усмјеравање средстава Фонда за РЈУ и донаторске помоћи. 

 Наставити с активностима усмјереним на мобилизацију донаторске помоћи и издвајању 
средстава из домаћих буџета за подршку реформи јавне управе и приоритетним 
пројектима. 

 Координисати практичну проведбу „Споразума о имплементацији између Канцеларије 
координатора за реформу јавне управе и Деутсцхе Геселлсцхафт фüр Интернатионале 
Зусамменарбеит (ГИЗ) за Програм јачања јавних институција у БиХ“ и осигурати 
укључивање нових корисничких институција у програм, како би се испунили планирани 
циљеви програма и постигли очекивани ефекти за постојеће кориснике у управи. 
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