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1 Сажетак 
• Савјет министара БиХ 14. јуна усвојио је Ревидирани Акциони план 1, уз закључак да 

СМБиХ и одговорне институције наведене у овом документу требају укључити циљеве, 
активности и индикаторе успјешности из Ревидираног Акционог плана 1 у своје годишње 
програме рада и друге документе стратешког планирања, те да ће то учинити и ентитетске 
владе и Влада Брчко дистрикта.  

• Закључком Савјета министара БиХ из јуна предвиђено је одвијање политичке 
координације реформе јавне управе путем састанака Координационог одбора за 
економски развој и европске интеграције, који ће се одржавати најмање два пута годишње. 

• Канцеларија координатора припремила је листу нових пројектних идеја и приједлога, за 
пројекте који ће бити кандидовани за финансирање из Фонда за реформу јавне управе.  

• Од укупно 14 пројеката чије је финансирање одобрено из Фонда за реформу јавне управе, 
Канцеларија координатора је до сада завршила четири пројекта, шест је у фази 
имплементације, три су у процедури јавне набавке, док је за један пројекат у току 
припрема пројектног задатка.  

• Савјет министара БиХ и Влада Брчко дистрикта издвојили су новац за подршку Фонду за 
реформу јавне управе из буџета, на иницијативу Канцеларије координатора. Ова 
иницијатива упућена је и ентитетским владама. 

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

• Канцеларија је с Њемачким друштвом за међународну сарадњу – Deutsche Gessellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) усагласила текст Споразума о имплементацији и 
дефинисању будуће улоге Канцеларије као политичког координатора за реализацију 
пројекта техничке помоћи Њемачке Босни и Херцеговини. Након што је добила мишљења 
Канцеларије за законодавство БиХ, Министарства вањских послова БиХ и Министарства 
финансија и трезора БиХ, Канцеларија координатора ускоро ће Споразум упутити Савјету 
Министара БиХ због прибављања овлаштења за потписивање. 

• О могућој финансијској подршци реформи јавне управе Канцеларија координатора је у 
овом периоду разговарала с представницима Амбасаде Републике Чешке у БиХ, а 
настављени су и контакти са Швицарском канцеларијом за сарадњу у БиХ (SDC) који су 
заинтересирани за процес реформе јавне управе и провођење пројеката на локалном, 
односно опћинском нивоу. 

• Уз подршку пројекта техничке помоћи ЕУПАР припремљен је пилот мониторинг извјештај и 
други мониторинг извјештај за пројект „Развој система за управљање учинком у 
структурама државне службе у БиХ“, пилот мониторинг извјештај за пројект „Израда 
програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ“, те пилот извјештај о 
евалуацији пројекта „Обука службеника за односе с јавношћу“. У току је мониторинг 
пројекта „Обука државних службеника за примјену информацијских технологија и рад на 
рачунарима“. 

• Канцеларија координатора у сарадњи са техничком помоћи ЕУПАР припремила је 
документ „Припрема другог Акционог плана – Стварање основе за одрживи развој 
капацитета управе по секторима“, те започела израду евиденције институција у БиХ, као и 
анализу системских прописа. 
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• У склопу новог циклуса пројекта „Парламент за Европу“, који води Канцеларија 
специјалног представника ЕУ у Босни и Херцеговини, у марту је одржана тематска 
сједница „Реформа јавне управе - непосредни приоритети“ у оквиру које је 
координаторица за РЈУ презентовала тренутно стање у области реформе јавне управе у 
БиХ и улози парламентараца у овом процесу. 

• У координацији Канцеларије координатора успјешно је окончана прва фаза у 
програмирању помоћи из IPA 2011-2013. у сектору Реформа јавне управе.  

• Савјет министара БиХ у јуну је донио одлуку којом су промијењени замјеници чланова 
Надзорног тима за област Управљање људским потенцијалима, те чланови и замјеник 
члана Надзорног тима за област Информационе технологије.   
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2 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 30. јуна 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”. 

Канцеларија је у првој половини 2011. окончала активности на припреми Ревидираног 
Акционог плана 1 (РАП1), те је упутила овај документ Савјету министара БиХ, ентитетским 
владама и влади Брчко дистрикта БиХ на усвајање. Савјет министара је на 153. сједници, 
одржаној 14. јуна 2011. размотрио и усвојио Информацију о активностима на ревизији 
Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе и истовремено, усвојило Ревидирани 
Акциони план 1 за провођење Стратегије реформе јавне управе. Канцеларија је наставила 
активности на изради Акционог плана 2 (АП2). Детаљније о напријед наведеном можете 
прочитати у поглављима 3 и 4 извјештаја. Канцеларија је у првој половини 2011. радила на 
потицању проведбе мјера из АП 1. Укупни до сада остварени напредак у проведби реформе 
јавне управе у Босни и Херцеговини је приближно 50 %. Програмом рада Савјета министара 
БиХ за прву половину 2011. Канцеларија је имала планираних шест активности, од којих су 
четири испуњене. У току је реализација преостале двије активности – прибављање потребних 
мишљења о Редовном финансијском извјештају о трошењу средстава Фонда за реформу 
јавне управе и финализација текста Анекса 3 Меморандума о разумијевању за успостављање 
Фонда за РЈУ, након чега ће бити затражена мишљења, а потом документ упућен Савјету 
министара БиХ.  

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.  

3 Координација 
Заједничком платформом о принципима и начину имплементације Акционог плана 1 
Стратегије реформе јавне управе у БИХ утврђени су принципи, начин и механизми проведбе 
мјера из АП1, те главне координацијске структуре које судјелују у проведби реформе. 
Платформом дефинисане координацијске структуре, уз Канцеларију су: ентитетски 

 
1 Savjet ministara BiH je, na 120. sjednici održanoj 29. aprila 2010. godine, zadužilo Kancelariju koordinatora da ubuduće Savjetu 
ministara BiH, umjesto kvartalno, dostavlja polugodišnje izvještaje o radu. 
2 Savjet ministara BiH, Vlada Federacije BiH, Vlada Republike Srpske i Vlada Brčko distrikta BiH usvojile su 2006. godine Strategiju RJU i 
Akcioni plan 1 
3 Zajedničku platformu Savjet ministara BiH, Vlada RS, Vlada FBiH i Vlada RS potpisali su 2007. 
4 Odluka Savjeta ministara BiH iz 2004. godine. 
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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 
Савјет министара БиХ је приликом усвајања Ревидираног Акционог плана 15 за провођење 
Стратегије реформе јавне управе закључио да ће „Савјет министара и одговорне институције 
наведене у Ревидираном Акционом плану 1 укључити циљеве, активности и индикаторе 
успјешности из Ревидираног Акционог плана 1 за провођење Стратегије реформе јавне 
управе у своје годишње програме рада и друге документе стратешког планирања, а исто ће 
извршити и ентитетске владе и Влада Брчко Дистрикта БиХ“. 
Савјет министара БиХ је на истој сједници закључио да ће се политичка координација 
реформе јавне управе на нивоу предсједавајућег Савјета министара и премијера Федерације 
БиХ, Републике Српске и Брчко Дистрикта БиХ, предвиђена Заједничком платформом о 
принципима и начину имплементације Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе, 
одвијати путем састанака Координационог одбора за економски развој и европске 
интеграције, који ће се одржавати најмање два пута годишње. По договору предсједавајућег 
Савјета министара и премијера Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко Дистрикта БиХ, 
координација се може одржати у саставу министара, овлаштених од Савјета министара БиХ и 
влада.  

Канцеларија, иначе, осигурава оперативно-техничке услове за рад овог тијела.  
Координација са ентитетским и координатором Брчко дистрикта БиХ 
У првој половини године настављена је сарадња Канцеларије са ентитетским координаторима 
и координатором Брчко дистрикта БиХ. У складу са Заједничком платформом, настављено је 
информирање, надгледање и евалуација у провођењу мјера АП 1 и извјештавање 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 реализациију пројеката из реформских области. 

У првој половини 2011. одржана су два састанка координатора, први у фебруару на којем су 
разматране сљедеће теме:  

- Утврђивање текста ревидираног Акционог плана 1 Стратегије реформе јавне управе и 
договор о даљим активностима, 

- Договор о наставку активности на реализацији пројекта „Стање јавне управе у БиХ, 
теоријска основа реформе и даљи кораци“, 

- Информација о приједлогу Анекса 3 Меморандума о разумијевању, 
- Информација о процесу програмирања IPA 2011 – 2013, 
- Договор о обуци „Управљање пројектним циклусом“ за чланове надзорних тимова.  

Дуги састанак одржан је 30. априла, а осим координатора присуствовали су и представници 
министарстава правде БиХ и ФБиХ, Министарства управе и локалне самоуправе РС, Завода 
за јавну управу ФБиХ, те Законодавне канцеларије Брчко дистрикта БиХ, као и експерти 
техничке помоћи Канцеларије. Тема састанка била је припрема Акционог плана 2. 

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:  

                                                 
5 Vijeće ministara BiH je, na 153. sjednici održanoj 14. juna 2011. godine, usvojilo Revidirani Akcioni plan 1 
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• 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 имплементацијских 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, а реализирајући своју основну функцију 
надзора над оперативним провођењем мјера из АП 1 надзорни тимови су се у првој половини 
2011. највише бавили разматрањем нових пројектних идеја и приједлога које се односе на 
Ревидирани Акциони план 1. Ови пројекти би требали бити кандидирани за финансирање из 
Фонда за РЈУ или IPA 2011-2013.  

У наставку је дата листа пројектних идеја и приједлога који су предложени за финансирање из 
средстава Фонда за РЈУ или других извора:  

Бр. Назив пројекта Реформска област 

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

Израда политика и 
координациони капацитети 

2 Боља регулатива/управљање у органима јавне управе у БиХ Израда политика и 
координациони капацитети 

3 Јавно приватно партнерство (PPP) Јавне финансије 
 

4 Јачање управљања ванбуџетским фондовима Јавне финансије 
 

5 Увођење функције трезора у опћинама на нивоу Ф БиХ Јавне финансије 
 

6 Развој/набавка софтwаре за управљање јавним дугом Јавне финансије 
 

7 Изградња капацитета за превенцију корупције у структурама 
државне службе БиХ 

Управљање људским 
потенцијалима/Институционалн

а комуникација 

8 Развој информацијског система за управљање електронским 
учењем (е-ЛМИС) 

Управљање људским 
потенцијалима 

9 Е-Леарнинг- едукацијски портал АДУ РС Управљање људским 
потенцијалима 

10 Успостављање система редукције административних препрека 
и успостава институције/а за контолу прописа Управни поступак 

11 Успостављање регистара поступака на свим нивоима власти Управни поступак 

10 Стратешка комуникација: истраживање јавног мнијења Институционална комуникација

11 Најбоље европске праксе институционалне комуникације Институционална комуникација

12 Функционални преглед ИК капацитета у БХ државној служби Институционална комуникација
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13 Обука службеника за односе с јавношћу – фаза ИИ Институционална комуникација

16 Имплементација платформе за електронксе услуге Информационе технологије 

17 Имплементација једне од основних и приоритетних услуга е-
владе за фирме Информационе технологије 

 

Савјет министара БиХ у јуну је донио одлуку којом су промијењени замјеници чланова 
Надзорног тима за област Управљање људским потенцијалима, те чланови и замјеник члана 
тима за област Информационе технологије. 

У првој половини 2011. одржано је укупно десет (10) састанака надзорних тимова. Преглед 
састанака надзорних тимова дат је на графикону:  

Број oдржаних састанака НТ-а

4

1 

2

1 

1 

1 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Израда политика икоординациони капацитети

Јавне финансије

Управљање људским
потенцијалима

Управни поступак 

Институционална
комуникација

Информационе
технологије

 
Како је приказано на графикону, надзорни тим из области Јавних финансија имао је један 
састанак (дводневна радионица), као и надзорни тимови из области Информационих 
технологија, Институционалне комуникације и Управног поступка. Два надзорна тима из 
области Израда политика и координацијски капацитети имала су четири састанка, док су у 
области Управљање људским потенцијалима одржана два састанка надзорног тима. 

На доњем графикону дат је приказ одржаних састанака у односу на завршене пројекте, 
пројекте који су у фази имплементацији, пројекте чија ће проведба почети до краја 2011, као и 
нове пројектне идеје.  

__________________________________________________________________________________________________________ 
17-10-11 Ured koordinatora za reformu javne uprave 8 



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
 

4 

0 

3 

0 

2 

__________________________________________________________________________________________________________ 
17-10-11 Ured koordinatora za reformu javne uprave 9 

 
 
Координација рада имплементационих тимова  
Обавезе из Заједничке платформе о принципима и начину имплементације Акционог плана 1 
Стратегије РЈУ извршавали су и имплементациони тимови, који су укључени у оперативну 
проведбу пројеката. 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. Послови координације Канцеларије и 
имплементационих тимова огледају се у редовном извјештавању о прогресу у изради 
пројеката и надгледању и евалуацији пројеката. Канцеларије редовно осигурава да те 
извјештаје разматрају надзорни тимови. Имплементациони тимови из три реформске области 
(три из области Израда политика и координацијски капацитети, два из области Управљање 
људским потенцијалима, један из Информационих технологија) 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 
имплементационих тимова наведени су у дијелу 4, по реформским областима. 

Учешће у координацијским механизмима европских интеграција  
Представници Канцеларије Одлуком Савјета министара БиХ6 именовани су у радне групе за 
европске интеграције чији је дјелокруг рада 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.  

Представници Канцеларије координатора учествовали су у раду структура за европске 
интеграције, Дирекције за европске интеграције и то у сљедећим активностима:  

                                                 
6 Službeni glasnik BiH 47/09 
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Учешће у радној 
групи/састанку Период Активности Уреда Резултати 

Радна група за транспорт, 
околиш, енергију и 
регионални развој 

јануар Праћење активности у 
наведеним областима 

Радна група припремила извјештај  

Пододбор за трговину, 
индустрију, царине и порезе 

фебруар Припремна радионица Обављене припреме и одржан 
састанак Подобора 

Комисија за европске 
интеграције 

април, мај, 
јуни 

Праћење активности 
(координатор за РЈУ) 

Размотрени документи, радна група 
припремила извјештај 

Радна група за правосуђе и 
унутарње послове 

април Праћење активности у 
областима 

Одржани састанци 

Управни одбор ТА ДЕИ БиХ фебруар, 
јуни 

Учешће у раду УО 
(координатор за РЈУ) 

УО усвојио извјештаје 

На захтјев Дирекције за европске интеграције, Канцеларије 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.

јануар 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 

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 БДБиХ 
припремљен преглед 
оствареног напретка у 
области реформе јавне 
управе 

 
 
Извјештај завршен и достављен ДЕИ 
БиХ 

 
Програмирање IPA 2011-2013  
Непосредно прије почетка процеса програмирања за 2011. годину Делегација ЕУ је 
промјенила приступ и увела концепт секторског fiche-a (ово је услиједило након што је у 2010. 
години одржано више радионица на којима је представљен секторски приступ у 
програмирању претприступне помоћи у оквиру IPA програма, за који донатори и представници 
Генералне дирекције за проширење у Европској комисији сматрају да значајно могу повећати 
ефикасност међународне помоћи у односу на пројектно орјентиран приступ, јер примарно 
узима у обзир потребе државе и јачину њених административних структура). Суштинска 
промјена је у томе да се секторски fiche припрема за период од три године (сада је то период 
2011.-2013.), те да приликом попуњавања истог треба водити рачуна о потребама реформе 
јавне управе у БиХ, као и да овај документ треба бити усклађен са Вишегодишњим 
индикативним планским документом за период 2011.-2013. (MPID 2011-2013). Друга битна 
промјена је да ће умјесто са више појединачних пројеката, како је до сада била пракса, 
Делегација убудуће радити са једним, који је уствари секторски и за који се аплицира кроз 
секторски fiche. 

У току самог процеса програмирања које је обухватило првих пет мјесеци 2011. године, 
Канцеларија координатора је истицала потребу да Канцеларија води и координира активности 
на IPA програмирању за сектор РЈУ и да би требала преузети на себе усмјеравање процеса 
програмирања, те да је неопходна усклађеност пројектних идеја и приоритета са Стратегијом 
РЈУ. Такођер, истакнуто је да је у овом процесу потребна помоћ ДЕИ-ја како би нови образац 
(секторски фицхе) био добро попуњен, и то у контексту нивоа детаља који треба да се нађу у 
обрасцу, те помоћ ДЕИ у процесу консултација и координације са свим нивоима власти, 
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односно потребно је да постоје јасна правила и смјернице о програмирању (предлагање 
пројеката, њихово суфинансирање из домаћих средстава, итд.). 

Канцеларија координатора, у сурадњи са осталим институцијама из сектора РЈУ (Агенција за 
идентификацијске документе, евиденцију и размјену података - ИДДЕЕА, Парламент БиХ), је 
преузео иницијативу у смислу координације активности на припреми пројектних активности. 
Сарадња са МФТ БиХ и Агенцијом за статистику БиХ у процесу програмирања није 
успостављена, а накнадно су ове двије институције одвојене у посебан секторски фицхе 
(Сектор управљање јавним финансијама и статистика). Одржано је више консултативних 
састанака и презентација секторског приједлога са представницима бх институција, ентитета, 
дистрикта и Делегације ЕУ у БиХ, те је почетком јуна ДЕИ-у достављен финални секторски 
фицхе за РЈУ који је обухватио приоритете за 2011. годину. Овај документ ће бити предмет 
разматрања у Европској комисији у Бриселу, а коначно усвајање комплетног IPA Програма за 
2011. годину за Босну и Херцеговину према календару програмирања је планирано за октобар 
ове године. 

Предложени су сљедећи пројекти као компоненте РЈУ секторског fiche-a за финасирање из 
програма IPA 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): 

1. Унапређење система управљања људским потенцијалима у јавној управи у БиХ кроз 
изградњу капацитета, унапређење законског оквира и хармонизацију процедура и пракси 
државне службе; 

2. Обука водитеља управних поступака и управних инспектора у тијелима администрације на 
сва четири административна нивоа у имплементацији управног поступка и процесу 
управног одлучивања; 

3. Јачање државног, ентитетских и дистрикт капацитета за координацију, управљање и 
надзор имплементације Стратегије реформе јавне управе; 

4. Унапређење ефективности Агенције за идентификацијске документе, евиденцију и 
размјену података кроз преглед и прикупљање информација користећи нови модул 
интегрираног сигурносног и мрежног система; 

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

6. 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. 

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

У периоду март-мај одржана су три састанка/радионице IPA вишекорисничке секторске радне 
групе за јавну управу (у организацији Европске комисије – Генералног директората за 
проширење и Регионалне школе за јавну управу – RеSPA), за RеSPA компоненту „Квалитет 
јавних услуга“ (Quallity of Public Services) на којима су учествовали и представници 
Канцеларије координатора, а која је дио IPA вишекорисничког програма за 2012. годину. Циљ 
састанака била је идентификација потреба у области квалитета у управи, за све земље 
учеснице састанка (земље Западног Балкана и Турска), а све у циљу креирања заједничког 
пројекта који ће имплементирати ReSPA, а који ће бити финансиран из средстава 
вишекорисничке IPA 2012. 
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На основу презентираног стања у области квалитета сваке земље учеснице и 
идентифицираних потреба, задатак радне групе је био да припреми логички оквир за 
вишекориснички IPA пројект „Квалитет јавних услуга“. Као крајњи резултат рада РГ 
припремљен је логички оквир будућег пројекта, чија сврха је „успоставити и лансирати 
одговарајуће методологије и алате за мјерење Квалитета јавних услуга у региону Западног 
Балкана и Турске“, а укупни циљ овог пројекта је допринос унапређењу квалитета јавних 
услуга у земљама Западног Балкана и Турској. 

У току је фаза припреме пројектног приједлога (пројецт фицхе) у Бриселу, а финална верзија 
пројектног приједлога ће бити завршена у септембру. 

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 под 
називом „Реформа јавне управе - непосредни приоритети“ на којој је учествовала и 
Канцеларије. Координаторица за РЈУ је у оквиру ове сесије одржала презентацију о 
тренутном стању у погледу реформе јавне управе у БиХ и улози парламентараца у овом 
процесу. 

4 Проведба Стратегије РЈУ 
4.1 Проведба Акционог плана  
Најзначајнија активност у првој половини године биле су завршне припреме и усаглашавање 
Ревидираног Акционог плана 1 (РАП1). Документ је упућен Савјету министара, Влади РС, 
Влади Федерације БиХ и Влади Брчко дистрикта БиХ, а Савјет министара БиХ га је у усвојио у 
овом извјештајном периоду.  

Ревидираним АП 1 за свих шест реформских области, с прецизним циљевима, активностима 
и тијелима која су задужена за проведбу и роковима за провођење мјера до 2014. године 
јавна администрација требала би бити ојачана, али и ближа грађанима и пословној заједници. 
Ревидирани АП 1 би требао убрзати процес реформе јавне управе и допринијети бржем 
испуњењу увјета који се траже од бх. администрације у процесу придруживања Европској 
унији.  

Ревидираним АП 1 реформа јавне управе се усмјерава на провођење конкретних мјера од 
којих ће директне користи имати грађани, пословни субјекти и друштво у цјелини. 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.  

Истовремено, Канцеларије је у овом периоду наставила активности које су везане за 
проведбу Акционог плана 1 Стратегије РЈУ. У наставку је дат преглед тих активности.  

4.1.1 ОБЛАСТ – ИЗРАДА ПОЛИТИКА И КООРДИНАЦИОНИ КАПАЦИТЕТИ 
 У току проведба три пројекта 

 Развијен пројектни задатак и пројектни приједлог за два нова пројекта 
 Успјешно имплементиран пројект „Стратешко планирање и развој јавних 

политика“ 
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Током полугодишњег 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“, те припремљен пројектни приједлог за 
пројект „Израда софтвера за подршку изради нацрта закона и других прописа“, као и пројектни 
заdатак за пројект „Скица развоја централних органа влада у БиХ – имплементација фазе II“, 
који је уврштен на листу пројеката за финансирање из IPA 2010.  

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

У току је припрема тендерске документације за јавну набавку, путем отвореног поступка, 
опреме за потребе успостављања информацијско-комуникацијског 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“.  

У сарадњи са експертом техничке помоћи Канцеларији започета је израда пројектног 
приједлога за пројект „Боља регулатива/управљање у органима јавне управе у Босни и 
Херцеговини“. Пројектна идеја је презентирана члановима Надзорног тима за област Развој 
капацитета за креирање политика и координација на састанку у Бањој Луци 24. новембра 
2010. Сви чланови НТ-а су дали одобрење за пројектну идеју „Боља регулатива/управљање у 
органима јавне управе у Босни и Херцеговини“. 

Преглед пројеката који су у току у овој реформској области дат је у доњој табели:  
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Број Пројекти Активности Коментар 

1. Скица развоја 
централних органа 
влада у Босни и 
Херцеговини – 
Имплементација 
фазе I 

- Достављање Првог периодичног 
извјештаја који обухвата период од 
почетка имплементације пројекта па 
до краја 2010. године 

- Достављање Другог периодичног 
извјештаја који обухвата период од 
јануара до априла 2011.године. 

- Израда Анализа јаза и 
Имплементационог плана који су 
усаглашен са члановима Надзорног и 
Имплеметационог тима. 

- Достављен шестомјесечни  
мониторинг извјештај независног 
експерта. 

- Достављен извјештај краткорочног 
ИТ експерта о набавци 
информационо-комуникацијске 
опреме потребне за успостављање 
информационог система.   

- Одржана три састанка чланова НТ 
за област Развој капацитета за 
креирање политика и координацију и 
један састанак чланова 
Имплементационог тима.  

- Одржана 22 индивидуална састанка 
и 5 радионица са корисницима 
пројекта Скица развоја централних 
органа влада у БиХ – 
Имплементација фазе I“.  

УО ФРЈУ усвојио почетни извјештај 3.2.2011.  

УО ФРЈУ усвојио Први периодични извјештај 
6.5.2011.  

Други периодични извјештај достављен 
10.6.2011. 

Рок за достављање финалне верзије Анализе 
јаза између постојећег стања у централним 
органима влада  и Имплементацијског плана је 
почетком јула. 

Мониторинг извјештај достављен 30.5.2011.  

Извјештај  ИТ краткорочног експерта 
достављен 10.6.2011. 

Одржани састанци чланова НТ за реформску 
област Развој капацитета за креирање 
политика и координацију и Имплементационог 
тима 8.2.2011. у просторијама Канцеларије 
координатора за РЈУ. 

Састанак НТ одржан 11.5.2011.год. у 
Канцеларији генералног секретара СМ БиХ.  

Састанак чланова НТ за реформску област 
Развој капацитета и креирање политика и 
координацију одржан 27.6.2011. у Канцеларији 
координатора за РЈУ.  
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2. Унапређење 
правила и 
процедура за 
израду закона, 
других прописа и 
опћих аката у БиХ 

- Достављена Анализа постојеће 
праксе израде закона, других 
прописа и опћих 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. 

- Достављен шестомјесечни 
мониторинг извјештај неовисног 
експерта. 

- Трећи периодични извјештај је 
достављен Канцеларији 
координатора за РЈУ 22.6.2011. који 
је упућен члановима НТ на 
коментарисање, рок за коментаре је 
01.7.2011.  

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

Почетни извјештај усвојен 17.11.2010.  

Анализе достављене у Канцеларију 
координатора за реформу јавне управе 
15.2.2011.  

Први периодични извјештај одобрен 23.3.2011.  

Мониторинг извјештај достављен 31.3.2011.  

Други периодични извјештај одобрен 12.5.2011. 

Програмски документ за реализацију пројекта 
достављен Канцеларији координатора за РЈУ 
21.4.2011. 

Мониторинг извјештај достављен Канцеларији 
координатора за РЈУ 31.3.2011. 

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

Састанак чланова НТ за реформску област 
Унапређење квалитета и процедура израде и 
доношења прописа одржан 26.4.2011.  

  

3. Транспонирање 
ЕУ законодавства 
у правни систем 
БиХ 

- Други периодични извјештај 
достављен Уреду 16.5.2011. након 
уграђивања коментара у извјештај, 
он је 28.6.2011. упућен на одобрење 
УО ФРЈУ.  

- У склопу Првог периодичног 
извјештаја урађен је план 
реализације обуке која одговара 
захтјевима постављеним у опћем 
циљу и сврси пројекта.   

- У склопу Другог периодичног 
извјештаја достављен је Извјештај о 
реализованим наставним циклусима, 
као и Извјештај о резултатима 
добивеним на основу анализе 
образаца за самопроцјену знања. 

У овом извјештајном периоду 
одржана су два састанка 
Имплементационог тима овог 
пројекта и један састанак Надзорног 
тима надлежног за ову област. 

Почетни извјештај усвојен 25.3.2011.  

Први периодични извјештај усвојен 6.5.2011. 

Извођење наставе почело је 1.4.2011. 

На нивоу БД је похађало 40 полазника што 
представља 100% од планиранога; ниво ФБиХ 
наставу је похађало 63 полазника што 
представља 60% пријављених кандидата; ниво 
РС наставу је похађао 71 полазник што 
представља око 85% пријављених полазника; 
ниво БиХ наставу је похађало 44 полазника што 
представља око 90% пријављених полазника. 

Састанци Имплементационог тима за пројект 
„Транспонирање ЕУ законодавства у правни 
систем БиХ“ одржани су 12.1.2011. и 23.3.2011. 

Састанак чланова НТ за реформску област 
Унапређење квалитета и процедура израде и 
доношења прописа одржан 26.4.2011. 

Остале активности  
У овом извјештајном периоду активности су биле усмјерене и на припрему Ревидираног 
Акционог плана 1, методологије и смјерница за мониторинг Ревидираног Акционг плана 1, као 
и израду оквира за буџетирање пројеката. 

Такођер, финализиран је Пројектни задатак за пројект „Скица развоја централних органа 
влада у БиХ - имплементација фазе II“, те започета припрема тендерске документације за 
јавну набавку путем отвореног поступка опреме за потребе успостављања информационо-
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комуникацијског 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“.  

4.1.2 ОБЛАСТ – ЈАВНЕ ФИНАНСИЈЕ 
 Два пројекта у тендерској процедури 

 Нова пројектна идеја јавно-приватно партнерство 
 Три потенцијална пројекта из области Јавних финансија 

У овом периоду активности су биле усмјерене на припрему документације и вођење 
процедура за два пројекта, а припремљена је и идеја за нови пројект Јавно приватно 
партнерство. Идентифицирана су три потенцијална пројекта из области Јавних финансија. 
Умјесто састанака Надзорног тима, одржана је дводневна радионица за чланове Надзорног 
тима за област Јавне финансије 28.и 29. маја 2011. у Неуму. Први дан се расправљало о 
корацима за имплеметацију БМИС-а, извјештавању, улози Надзорног и Имплементационог 
тима у имплементацији БМИС-а. Други дан је био посвећен евентуалним новим пројектима из 
области Јавних финансија. 

Преглед пројеката који су у току у овој реформској области дат је у табели испод:  
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Број Пројекти Активности Коментар 

1. Информациони 
систем 
управљања 
буџетом – BMIS 

Комисија за јавне набавке за пројект 
BMIS је извршила јавно отварање 
понуда 3.2.2011. и дала приједлог за 
избор најуспјешнијег понуђача.  

Управни одбор је усвојио приједлог 
Комисије на 20. сједници Управног 
одбора одржаној 11.априла 2011. у 
Мостару.  

Уговор са најуспјешнијим понуђачем 
није потписан јер је један од 
понудјача уложио жалбу и до краја 
овог периода није стигла одлука 
Канцеларије за разматрање жалби. 

Потписивање уговора зависи од одлуке 
Канцеларије за разматрање жалби. 

2. Информатизација 
система трезора 
Брчко дистрикта 
БиХ 

Пројектни приједлог, пројектни 
задатак и тендерска документација су 
усвојени на 20. сједници Управног 
одбора, одржаној 11.4.2011. у 
Мостару.  

Отварање понуда за фазу 
претквалификације ће се извршити 
4.7.2011.  

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 

 

Циљ је успостава функционалног 
система јавно-приватног партнерства 
у складу са европском легислативом 
и најбољим европским праксама. 

Пројект има генералну сагласност чланова 
Надзорног тима. С процедуром ће се отпочети 
по усвајању РАП1. 

Остале активности  
У овом извјештајном периоду идентифицирана су три потенцијална пројекта: „Информациони 
систем за управљање јавним дугом“, „Увођење информационог система трезора у опћине у 
ФБиХ“ и „Увођење програмског буџетирање у ванбуџетске фондове“. 

Такођер, представник Канцеларије је учествовао на: састанку Њемачког друштва за 
међународну сарадњу (GIZ) и Централне банке БиХ у вези помоћи коју GIZ намјерава пружити 
Централној банци, састанку са Савезом опћина и градова ФБиХ у вези са могућношћу 
финансирања пројекта „Увођење информацијског система трезора у опћине у ФБиХ“ из Фонда 
за РЈУ, те на састанку са представницима Швицарске развојне агенције на којем је изнијет 
приједлог да Швицарска развојна агенција финансира израду студије која би утврдила стање 
информатизације трезора на нивоу 140 опћина у БиХ, те евентуално финансирала увођење 
информационог система трезора у опћине у БиХ.  

4.1.3 ОБЛАСТ – УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ ПОТЕНЦИЈАЛИМА 
 У току проведба два пројекта из Фонда за РЈУ 

 Развијени пројектни приједлози за три нова пројекта 
 Унапријеђена координациона структура за сарадњу са ReSPA 

Од укупно три пројекта чије финансирање је одобрено из Фонда за РЈУ, два су у 
имплементацији док је за трећи пројект у току поновљени поступак јавне набавке. 
Припремљени су приједлози за два нова пројекта који ће бити кандидирани за финансирање 
из Фонда за РЈУ, а посебан пројектни приједлог у реформској области је припремљен и у 
начелу одобрен, за финансирање из програма IPA 2011 за БиХ.  
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У складу с претходном иницијативом за побољшање механизама сарадње надлежних 
институција из структура управе у БиХ са Регионалном школом за јавну управу (ReSPA), на 
свим нивоима државне службе одређене су контакт особе које ће радити као службеници за 
везу са ReSPA.  

У првом полугодишту 2011. одржана су два редовна састанка чланова Надзорног тима за 
реформску област Управљање људским потенцијалима 15. фебруара и 5. априла 2011 
године, а трећи састанак је заказан за 1. јули 2011. У извјештајном периоду именован је нови 
замјеник члана Надзорног тима у име Министарства за управу и локалну самоуправу РС. 

Преглед актуелних пројеката и пројектних приједлога у овој реформској области дат је у 
табели испод:  

Број Пројекти Активности Коментар 

1. Обука државних 
службеника за 
примјену 
информационих 
технологија и рад 
на рачунарима 

Пројект се реализује кроз два 
уговора који су додијељени 
конзорцију фирми: Центар за 
компјутерску едукацију Сарајево, Net 
Pro Брчко, БХМ Зеница те ETC-ECDL 
Бања Лука и конзорцију фирми: KING 
ICT Сарајево и KING ICT Загреб.  

Припремљени су и одобрени почетни 
извјештаји пројекта. Окончан је први 
наставни циклус едукације на свим 
нивоима којим је обухваћено 
приближно 1300 државних 
службеника. Одржана два састанка 
имплементацијског тима пројекта у 
извјештајном периоду. У склопу 
промотивних активности на пројекту 
одржана почетна пресс 
конференција, покренута wеб 
страница пројекта и припремљени 
промотивни материјали. 

Почетни извјештај пројекта одобрен од УО 
ФРЈУ 19.05.2011. 

Припремљени и у процедури одбравања први 
периодични извјештаји пројекта који се односе 
на  извјештајни период релаизације првог 
циклуса обуке. Све пројектне активности се 
реализују у складу са  утврђеним планом рада 
на пројекту.  

У току реализација мониторинга пројекта за 
првих 6 мјесеци имплементације. 

Састанци имплементацијског тима одржани 
02.02. и 09.06. 2011 године 

Прва пресс конференција одржана у Сарајеву 
29.03.2011 и друга планирана за 01.07.2011 
године у Бања Луци. 
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2. Развој система за 
управљање 
учинком у 
структурама 
државне службе у 
БиХ 

У првом кварталу извјештајног 
периода, припремљен је и усвојен  
Други перидични извјештај пројекта. 
У склопу пројекта реализовано више 
различитих активности, поред 
осталог: пилот тестирање опћих 
принципа управљања учинком у 
сектору за Стратешка планирања, 
координацију помоћи и европске 
интеграције Министарства правде 
БиХ и у 3 пододјељења у Одјељењу 
за стручне и административне 
послове Брчко дистрикта; 
припремљени/ревидирани нацрти 
правилника о оцјењивању рада 
државних службеника за ниво БиХ, 
ФБиХ, РС и Брчко диситрикта БиХ; 
Направљена верзија менаџерског 
помагала под радним називом ‘е-
Оцјена’ за ниво Федерације. 

На приједлог Надзорног тима за 
реформску област због помјерања 
рокова за усвајање нових 
подзаконскихх аката везаних за 
оцјену рада, УО ФРЈУ дао сагласност 
на продужење рока за реализацију 
пројекта до 31.10.2011. без измјене 
других уговорних услова.  

Завршен други мониторинг извјештај 
пројекта за осмомјесечни период 
имплементације пројекта. 

УО ФРЈУ усвојио други периодични извјештај на 
сједници 11.04.2011. 
Други Мониторинг извјештај достављен УО 
ФРЈУ 14.06.2011.  

Састанак имплементацијског тима пројекта 
одржан 10.06.2011 године 
У току припрема трећег периодичног извјештаја 
за период фебруар-јуни 2011 чије се 
подношење планира за почетак наредног 
извјештајног периода.  
Крајем јуна припремљен и потписан анекс 
уговора којим се продужава реализација 
уговора за наредна 4 мјесеца. 

3. Успостављање 
савремених 
одјела за 
управљање 
људским 
потенцијалима у 
органима управе у 
БиХ 

У складу с одлуком УО ФРЈУ 
извршене су измјене у тендерској 
документацији и проведен је нови 
тендерски поступак. Припремљен је 
извјештај о реализацији фазе 
претквалификације јавне набавке и 
очекује се његово разматрање на УО 
ФРЈУ почетком наредног 
извјештајног периода.   

Претходни поступак јавне набавке није 
осигурао довољан број квалификованих 
кандидата.  

По доношењу одлуке УО ФРЈУ, биће 
организована друга фаза ограниченог поступка 
јавне набавке услуга за имплеменатцију 
пројекта. 

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

Припремљен пројектни приједлог 
који се односи на мјере и активности 
из двије реформске области - 
управљање људским потенцијалима 
и институционална комуникација.  

Пројектни приједлог упућен према Надзорном 
тиму за област управљање људским 
потенцијалима, након чега ће бити разматран и 
на нивоу Надзорног тима за институционалну 
комуникацију   

5. Успостава 
информационог 
система за 
управљање 
електронским 
учењем (е-LMIS) 
за институције 
БиХ и  

-еLearning- 
едукациони 
портал АДУ РС 

На бази два индивидуална пројектна 
приједлога достављена од АДС БиХ 
и АДУ РС, у току консултације о 
припреми заједничког пројекта    

Разматрање пројектних приједлога планирано 
на Надзорном тиму за област управљање 
људским потенцијалима почетком наредног 
извјештајног периода. 
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6. Модермнизација 
система 
управљања 
људским 
потенцијалима у 
структурма 
државне службе 
БиХ 

Припремљен приједлог пројекта у 
области реформе државне службе и 
УЉП који је предложен и у начелу 
одобрен за финансирање из 
програма IPA 2011 за БиХ као дио 
ширег приједлога укупне листе 
пројеката у  сектору реформе јавне 
управе (PAR fiche). У склопу процеса 
припреме пројекта проведене 
опсежне консултације са ДЕИ и 
Делегацијом ЕУ у БиХ. 

Приједлог пројкета упућен према ЕК и очекује 
се коначна верификација у наредном 
извјештајном периоду. 

 

Регионална и међународна сарадња 
Представници Канцеларије су у извјештајном периоду наставили сарадњу са ReSPA кроз 
учешће у раду Управног одбора ове организације на нивоу виших службеника, те 
координацију и судјеловање у појединачним активностима и програмима који се проводе у 
оквиру ReSPA (годишња конференција, радне групе за вишекорисничку компонету IPA 
програма, тематске радионице, пројекти умрежавања и размјене службеника из регије, 
активности обуке и слично). Осигурана је континуирана сарадња и комуникација на редовној 
основи са представницима Министрства правде БиХ и договорени механизми координације 
са представницима ентитетских агенција за државну службу/управу путем особа одређених за 
послове службеника за везу са ReSPA.   

Са представницима SIGMA програма одржана су два састанка, на којима је разматрана и 
договорена подршка овог тијела текућим пројектима у области реформе јавне управе, као и 
свукупна подршка у области реформе државне службе и проведби мјера из ревидираног 
Акционог плана 1. У склопу активности подршке структурама државне службе у БиХ, 
представници Канцеларије су учествовали у раду конференције „Модернизација управљања 
државном управом у РС из перспективе Европске уније“ коју је SIGMA организовала у 
сарадњи са АДУ РС 24/25. маја 2011. у Бањој Луци. 
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4.1.4 ОБЛАСТ – УПРАВНИ ПОСТУПАК 

 Завршен пројект „Израда програма за побољшање квалитета  
управног одлучивања у БиХ“ 

 Нова пројектна идеја - Едукација водитеља управних поступака и инспектора 

У извјештајном периоду завршен је пројект „Израда програма за побољшање квалитета 
управног одлучивања у БиХ“. Информација о активностима на истоименом пројекту 
достављена је Канцеларији за законодавство БиХ, Министарству правде БиХ и Министарству 
финансија и трезора БиХ. Наведена информација ће, заједно са Одлуком о усвајању 
Програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ, бити упућена Савјету 
министара БиХ на усвајање. 

Припремљен је пројектни приједлог „Едукација водитеља управних поступака и инспектора“ 
који је предложен за финансирање из програма IPA 2011 за БиХ у склопу секторског 
приједлога за сектор реформе јавне управе (PAR fiche). 

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 

Пројект је завршен усвајањем 
финалног извјештаја у марту. 
Резултат пројекта је: израђен 
Програм за побољшање квалитета 
управног одлучивања у БиХ 

Програм је заједно са Информацијом о 
активностима на пројекту „Израда програма за 
побољшање квалитета управног одлучивања у 
БиХ“ достављен на мишљење Канцеларији за 
законодавство БиХ, Министарству финансија и 
трезора БиХ и Министарству правде БиХ. Након 
добијања мишљења Програм ће бити упућен 
Савјету министара БиХ на усвајање. 

2. Едукација 
водитеља 
управних 
поступака и 
управних 
инспектора 

Припремљен је пројектни приједлог  
за финансирање из програма IPA 
2011, начелно одобрен, коначно 
усвајање се очекује у октобру 

Првобитни назив је промијењен и сад се назива 
„Едукација водитеља управног поступка и 
инспектора“ 

Остале активности 
У марту је одржан састанак са експертом EUPAR, г. Virantom, на којем су предложене двије 
нове пројектне идеје: „Успостављање система редукције административних препрека и 
успостава институције/а за контролу прописа“ и „Успостављање регистара поступака на свим 
нивоима власти у БиХ“. На састанку је договорено да експерт да мишљење о овим пројектним 
идејама.  

4.1.5 ОБЛАСТ – ИНСТИТУЦИОНАЛНА КОМУНИКАЦИЈА 
 Влада Брчко Дистрикта БиХ усвојила Стратегију комуникација 

 Развијене четири нове пројектне идеје 

У овом извјештајном периоду одржана је једна сједница Надзорног тима, 25. фебруара 2011. 
Једна од важнијих тачака дневног реда била је расправа о пројектном приједлогу и задатку за 
пројект „Публиковање информативног материјала Савјета министара БиХ, Владе ФБиХ, 
Владе РС и Владе Брчко дистрикта БиХ". Пројектни задатак за поменути пројект још је у фази 
финализације и усаглашавања са корисницима.  
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Активно учешће чланова и замјеника чланова Надзорног тима на ревизији мјера из Акционог 
плана 1 Стратегије РЈУ допринијело је успјешној имплементацији поменуте активности. Циљ 
ревидирања Акционог плана 1 односио се на промјену циљева, активности, индикатора и 
временског оквира за сваку мјеру. 

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

Број Пројекти Активности/Резултати Коментар 

1. Успостављање 
мреже инфо 
полица 

У погледу одрживости пројекта, након 
издавања другог, трећег и четвртог 
броја, Служба за информисање 
Савјета министара БиХ је у априлу 
2011. објавила и пети број билтена 
„ИНФО Савјет министара“. Билтен је 
припремљен и одштампан властитим 
средствима Генералног 
Секретаријата Савјета министара 
БиХ, а представља директан 
наставак активности пројекта. 

 

2. Стратешка 
комуникација 

Савјет министара БиХ је у новембру 
2010, а Влада Брчко Дистрикта БиХ у 
марту 2011. усвојила Стратегију 
комуникација.   

Очекује се усвајање ревидираних 
комуникационих стратегија на владама 
Републике Српске и Федерације БиХ.  

Операционализација свих стратегија одвијаће 
се кроз припадајуће акционе планове. 

3. Обука службеника 
за односе с 
јавношћу 

Радна група за евалуацију пројекта 
"Обука службеника за односе с 
јавношћу" евалуирала је резултате 
пројекта, а након тога сачинила 
извјештај о евалуацији пројекта.  

Према овом извјештају, пројект 
„Обука службеника за односе с 
јавношћу" успоставио је основу за 
даље унапређење на плану 
стандардизовања и успостављања 
добрих пракси односа с јавношћу, 
што је допринијело унапређењу 
транспарентности јавне управе.  

Посебно је истакнут значај израде 
400 ЦД приручника за односе с 
јавношћу, што помаже свакодневни 
рад службеника за односе с 
јавношћу.  

Такођер, извјештај наводи значај 
резултата пројекта за теоретско и 
практично знање службеника односа 
с јавношћу на свим 
административним нивоима, те 
њихово увезивање и размјена 
искустава.   

  

Остале активности 
У циљу постизања што бољих резултата реформе јавне управе у области Институционална 
комуникација, припремљена су додатна четири пројектна приједлога. Њихова имплементација 
се очекује након обезбјеђења финансијских средстава.  

4.1.6 ОБЛАСТ – ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
 Почела имплеметација једног пројекта 
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 Три пројекта кандидирана за финансирање из програма IPA 2011-2013 
У овом извјештајном периоду почела је имплементација 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, заједнички припремио пројектни приједлог за три 
пројекта који су кандидирани за финансирање из Програма IPA 2011-2013. У реформској 
области Информационе технологије два пројекта су оцјењена као medium (средњи) 
приоритет, а то су: е-business, електронска регистрација предузећа и е-сервиси. Е-
регистрација предузећа је пројект који је позитивно оцјењен од сва четири нивоа власти у 
Надзорном тиму, те као такав јако важан. Е-сервиси је пројект који би био подлога свим 
електронским услугама убудуће. 

Делегација Европске уније је сматрала да пројекти нису приоритет за финансирање из 
Програма IPA 2011. У разговорима са представницима ДЕУ наведено је да постоји могућност 
да се прва фаза пројекта е-сервиси финансира из Project Preparation Facility (PPF). 

Чланови Надзорног тима из Министарства промета и комуникација БиХ нису присуствовали 
састанцима, па је Канцеларија 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 

Поптисан уговор о пружању 
кунсултантских услуга 23.5.2011. с 
консултатнском кућом Инфо Дом 
д.о.о. Загреб. Трајање 
имплементације пројекта 12 мјесеци 

Достављен Нацрт почетног извјештаја и у 
процедури је усаглашавања са Канцеларијом 
координатора и имплементационим тимом. 

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 
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UNDP пројект: „Јачање БиХ 
капацитета за стратешко 
планирање и развијање 
политика дјеловања - SPPD“ 
 

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

- Одржана завршна церемонија 
SPPD пројекта 24.05.2011. 

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

- Започета припрема финалног 
извјештаја о имплементацији 
SPPD пројекта, који ће током 
јула 2011. године бити 
достављен Савјету министара 
БИХ на усвајање. 

Пети полугодишњи извјештај о имплементацији 
SPPD пројекта усвојен на сједници СМ БиХ 
одржаној 29.6.2011. 

На завршној церемонији SPPD пројекта 
представљени су главни резултати SPPD 
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 SPPD 
програма.  

Представник Канцеларије координатора је члан 
УО пројекта. Састанци УО SPPD пројекта 
одржани 20.1.2011, 17.5.2011. и 29.06.2011.  
 

Стратегија јавних интерних 
финансијских контрола (PIFC) 
 

Одржана су три састанка 
Управног одбора пројекта, као и 
билатерарни састанци са 
консултантима који раде на 
увођењу пројекта. 

Представник Канцеларије је члан УО пројекта 

Пројекат подршка изградњи 
капацитета у области 
управљања људским 
потенцијалима у Министарству 
одбране БиХ 

На бази анализе јаза коју је 
урадила Агенција за управљање 
у јавном скетору и еВлади 
Краљевине Норвешке (DIFI), 
припремљен је приједлог 
пројекта који се налази у 
процедури одобравања у 
Норвешком Министарству  
одбране. Канцеларија је 
идентификована као партнер у 
реализацији пројекта заједно са 
АДС БИХ и активно је 
учествовао у структуирању 
пројектног приједлога. 

Предвиђено је да представници Канцеларије 
узму учешће у управљачком тијелу 
(координациони комитет) будућег пројекта како 
би се осигурала усклађеност пројектних 
активности са циљевима Стратегије РЈУ у БиХ 
и другим пројектима у реформској области 

4.2 Развој Акционог плана 2 
Канцеларије координатора је у првој половини године наставила активности на проведби 
дијела Стратегије реформе јавне управе, који се односи на припрему Акционог плана 2. У 
сарадњи с пројектом техничке помоћи EUPAR довршен је документ Припрема другог Акционог 
плана – Стварање основе за одрживи развој капацитета управе по секторима. Обављене су 
консултације са ентитетским и координатором Брчко дистрикта БиХ за реформу јавне управе 
о овом документу и сачињена је коначна верзија. Одржане су и консултације са 
представницима министарстава правде, управе и локалне самоуправе, као и других 
релевантних институција на четири управна нивоа. О документу Канцеларије и експерти 
EUPAR-a су се консултовали и са Дирекцијом за европске интеграције.  

Активности су на темељу приједлога тима техничке помоћи усмјерене ка утврђивању стања 
јавне управе у пракси, путем каталога/евиденције. Канцеларије координатора почела је 
израду каталога институција на сва четири управна нивоа. Прелиминарни каталог је 
припремљен за нивое БиХ и Брчко дистрикта БиХ, прегледом важећих прописа на оба 
управна нивоа. У току је израда каталога институција за два ентитета. Каталози ће након 
провјере података са надлежним институцијама бити обједињени. Они садрже информације о 
институцијама, законима које проводе, надлежностима, механизмима надзора, систему 
субординације, типологији, итд.  
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Као дио активности пројекта техничке помоћи у току је припрема анализа модела 
организације управе унутар БиХ, као и модела у земљама чланицама Европске уније, која би 
требала бити искориштена за успоредбу домаћих прописа са рјешењима и принципима на 
којима почива администрација земаља чланица. Експерти EUPAR припремили су први драфт 
анализе која се односи на ниво БиХ, а у току је припрема осталих анализа. У склопу тога 
започеле су и консултације са релевантним институцијама на нивоу БиХ, о налазима 
експерата и препорукама. Анализа стања на терену се односи на преглед домаћих прописа и 
пракси на четири управна нивоа.  

Паралелно започета је израда прегледа референтних модела организације јавне управе у 
европском административном простору, с компилацијом принципа и индикатора „добре 
управе“ и примјера добре праксе. Преглед референтних модела биће компариран са 
анализама домаћих прописа на четири управна нивоа, на темељу чега ће бити понуђене 
препоруке за побољшање управе. 

У складу са припремљеним експертским документима, а на приједлог координатора за РЈУ, 
сачињена је и координаторима за РЈУ достављена платформа о припреми другог акционог 
плана, која садржи опис корака и механизама потребних за испуњење обавеза из Стратегије 
РЈУ, које се односе на вертикалне реформе. 

Канцеларија координатора наставила је 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. 
 

5 Управљање Фондом за реформу јавне управе  
Канцеларија је према Меморандуму о разумијевању за успостављање Фонда за реформу 
јавне управе надлежна за: предсједавање Управним одбором Фонда за РЈУ, достављање 
дневног реда, припрему нацрта усаглашених записника, активну идентификацију, 
разматрање, креирање и нацрт пројектних спецификација, те мониторинг и евалуацију 
пројеката. Уред такођер обавља све активности које се односе на јавне набавке за пројекте, 
информира Управни одбор о питањима релевантним за проведбу Стратегије РЈУ и 
пројектима, те припрема свеобухватне извјештаје у којима је дат преглед активности Фонда за 
РЈУ, као и информације о кретању новца. 

Пројекти које је одобрио УправнИ одбор Фонда за РЈУ 
Управни одбор Фонда за РЈУ одобрио је до сада укупно 14 пројеката од којих се 13 односе на 
сва четири управна нивоа, а пројект „Информациони систем трезора Брчко дистрикта БиХ“ је 
индивидуални и односи се само на Брчко дистрикт. Од тога, четири су пројекта завршена, 
шест је у фази имплементације, три су у процедури јавне набавке, док је за један пројект у 
току припрема пројектног задатка (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 

Успостављање 
мреже инфо полица 
(ИК) 

155.610,00 148.395,21 21.561,69 04.03.2009. 04.12.2009. 
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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) 

760.383,00 506.807,51 73.638,70 04.01.2010. 22 

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

786.041,57 270.298,81 28.335,52 09.06.2010. 18 

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

1.610.978,05 322.195,61 0,00 20.07.2010. 24 

Транспоновање ЕУ 
законодавства у 
правни систем БиХ 
(ИП) 

395.752,50 113.782,50 0,00 08.12.2010. 10 

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

819.737,50 159.412,50 0,00 28.12.2010. 14 

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

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

Укупно за пројекте у 
имплементацији 4.564.463,74 1.372.496,93 101.974,22   

Пројекти у поступку 

Пројекти које је 
одобрио Управни 
одбор Фонда 

Оквирни 
буџет у КМ  
са ПДВ-ом 

 
 
 
 

 

Планирани 
почетак 

имплемента 
ције 

Трајање пројекта 
у мјесецима 
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Скица развоја 
централних органа 
влада у БиХ – 
имплементација фазе 
I – набавка опреме 
(ИП) 

200.000,00   III квартал 
2011  

Информациони 
систем управљања 
буџетом (ЈФ) 

1.830.656,88   III квартал 
2011 18 

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

1.594.710,00   III квартал 
2011 18 

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

274.000,00   IV квартал 
2011 5 

Информациони 
систем трезора Брчко 
дистрикта (ЈФ) 

582.894,00   IV квартал 
2011 24 

Укупно за пројекте у 
поступку:  4.482.260,88 

* Очитујући 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). 
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Да би омогућила несметано и сигурно финансирање одобрених пројеката и у 2012, 
Канцеларија ће у наредном периоду покренути процедуру измјене Меморандума о 
разумјевању за успостављање Фонда за РЈУ (Меморандум) у форми Анекса III на 
Меморандум, у складу са законом о поступку закључивања и извршавања међународних 
уговора, након што се прибаве потребна мишљења. У току су разговори са постојећим 
донаторима Фонда за РЈУ око наставка њиховог учешћа у Фонду али и разговори са 
Министарством вањских послова Норвешке, које представлља Амбасада Краљевине 
Норвешке у БиХ, око прикључења Фонду.  

Канцеларија је крајем 2010. покренула иницијативу према Савјету министара БиХ, Влади 
Републике Српске, Влади Федерације БиХ и Влади Брчко дистрикта БиХ о потреби издвајања 
буџетских средстава за реформу јавне управе, односно да поред донатора, и домаће власти 
из својих буџета издвајају средства за финансирање пројеката из области реформе јавне 
управе.  

Након тога Влада Брчко дистрикта БиХ је издвојила средства у буџету за ове намјене, а 
Савјет Министара БиХ је на 147. сједници одржаној 31. марта 2011. донио Одлуку о издвајању 
130.000,00 КМ из буџета Институција БиХ за Фонд за реформу јавне управе, те се очекује да 
то учине и Влада РС-а и Влада Федерације БиХ. 

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

• 2.308.365,40 ЕУР на подрачуну Фонда у ЕУР (извод на дан 20.6.2011.) 

• 3.050.491,95 КМ на подрачуну Фонда у КМ (извод на дан 3.6.2011.)  

У овом извјештајном периоду реализоване су исплате за завршени пројект „Израда програма 
за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ“, као и за пројекте који се 
имплементирају, у укупном износу од 596.158,99 КМ. 

Укупно уговорена средства за десет пројеката (укључујући и уговорене износе за четири 
завршена) износе 5.442.485,62 КМ. Неутрошени новац од завршеног пројекта „Израда 
програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ“, заједно с повратом ПДВ-а, у 
износу од 98.896,76 КМ је расположив и могуће га је усмјерити на неки други пројект. 

За исплате које је Канцеларија координатора реализовала у 2011. затражен је поврат ПДВ-а 
од Управе за индиректно опорезивање. Реализирани поврат ПДВ-а у овом извјештајном 
периоду по основу рјешења Управе за индиректно опорезивање износи 91.145,94 КМ.  

С обзиром да је DfID завршио мисију у БиХ, он је уплатио сав преостали новац у Фонд за РЈУ 
у 2010., који је усмјерен за конкретне пројекте. Амбасада Велике Британије је у 2011. 
преузела улогу DfID-а у пословима учешћа и управљања у Фонду за РЈУ. 

Sida је извршила прву уплату у 2011. на девизни рачун Фонда за РЈУ у износу од 180.353,00 
ЕУР, и тај износ је усмјерен на конкретан пројект. 

Амбасада Краљевине Холандије је извршила прву уплату у 2011. у Фонд за РЈУ у износу од 
583.331,00 КМ, те је такођер тај износ усмјерен на конкретан пројект. 

На графикону испод дат је преглед уплаченог новца по донаторима у 2010. години. 
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Сарадња са донаторима Фонда за РЈУ 
У првом полугодишту 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 које подузимају донатори Фонда за РЈУ и Канцеларију, разматране могућности 
даљњег учешћа донатора у раду Фонда за РЈУ, разговарано о износу средстава које 
донатори планирају уложити у Фонда за РЈУ за раздобље 2011-2014, те о Нацрту Анекса III 
Меморандума о разумјевању за успостављање Фонда за РЈУ.  

Представници Sida-е су изразили спремност да и даље подржавају процес реформе јавне 
управе кроз улагања у Фонд за РЈУ. Sida је обавијестила Канцеларију да је спремна да 
изврши додатна улагања у износу од 3 милиона ЕУР на годишњој основи, односно по 1 
милион ЕУР за 2012, 2013. и 2014. Уред је крајем 2010. обавијештен да Министарство 
вањских послова Краљевине Норвешке у периоду 2011.-2013. намјерава подржати реформу 
јавне управе у БиХ, односно планира уложити 24 милиона НОК (приближно 3 милиона ЕУР), 
на годишњој основи, с чиме постаје нови донатор Фонда за РЈУ. Такођер, нови Нацрт Анекса 
Меморандума о разумјевању, који је у фази усаглашавања, предвиђа да Савјет министара 
БиХ, Влада Федерације БиХ, Влада Републике Српске и Влада Брчко дистрикта БиХ из својих 
буџета годишње издвоје и средства за финансирање Фонда за РЈУ чији ће износ бити 
прецизиран њиховим одлукама. 

У вези горе наведеног, Савјет министара БиХ је усвојио Информацију о потреби издвајања 
буџетских средстава за реформу јавне управе са приједлогом закључака, те приједлог Одлуке 
о издвајању новца за суфинансирање Фонда за реформу јавне управе из Буџета институција 
БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. 2012. и 2013., којом је предложено да се из укупног 
буџета издвоји 0,01 % за финансирање реформе јавне управе. Овај приједлог је изнијет и 
другим владама. 

Канцеларија је, имајући у виду планирани обим посла и потребу за додатним средствима у 
Фонду за РЈУ, контактирала амбасаде неколико земаља у БиХ да би осигурао додатни новац 
за наставак проведбе реформе јавне управе и функционирање Фонда за РЈУ.  
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Посебним Споразумом између Босне и Херцеговине и Краљевине Шведске, Sida је пружила 
финансијску подршку Канцеларији за набавку опреме и IT 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. Споразум 
остаје на снази до краја септембра 2011.  

Остали донатори  
У извјештајном периоду Канцеларија је одржала низ састанак са Њемачким друштвом за 
међународну сарадњу – Deutsche Gessellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) у циљу 
усаглашавања текста Споразума о имплементацији и дефинирању будуће улоге Канцеларије 
као политичког координатора за реализацију пројекта техничке помоћи Њемачке Босни и 
Херцеговини. Нацрт Споразума о имплементацији Канцеларија је упутила Канцеларији за 
законодавство БиХ, Министарству вањских послова БиХ и Министарству финансија и трезора 
БиХ на мишљења. Мишљења су добивена, а Канцеларија ће у наредном периоду Споразум о 
имплементацији упутити Савјету Министара БиХ у циљу прибављања овлаштења за 
потписивање. 

Канцеларија је у извјештајном периоду одржала два састанка са представницима Амбасаде 
Републике Чешке у БиХ. Први састанак је био на оперативном нивоу, а други састанак је 
одржан 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. 

Током извјештајног периода настављени су контакти са Швицарским уредом за сарадњу у 
БиХ (SDC) који су заинтересирани за процес реформе јавне управе и провођење пројеката на 
локалном, односно опћинском нивоу. Начелно је договрен наредни састанак почетком октобра 
када ће се конкретније разговарати о будућој подршци SDC-а Канцеларији. 

У извјештајном периоду одржана су два састанка Форума за координацију донатора (DCF)7.. 
Састанке је организовао Сектор за координацију међународне економске помоћи (SCIA) 
Министарства финансија и трезора БиХ. Представник Канцеларије је присуствовао на оба 
састанка. 

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

6 Извјештавање и мониторинг 
Канцеларија је током 2011. наставила извјештавати Савјет министара БиХ о проведби 
Стратегије РЈУ. Стратегија РЈУ је обавезала Канцеларију на праћење рефомског процеса, те 
редовно извјештавање о току реформе. Савјет министара БиХ је у априлу8 усвојио Годишњи9 
извјештај о напретку (праћење имплементације АП 1 Стратегије реформе јавне управе у БиХ) 
за период 1. јануар-31. децембар 2010., те у марту10 Годишњи извјештај о раду Канцеларије 
координатора за период 1. јануар-31. децембар 2010.  

Смјернице за мониторинг и евалуацију пројеката који се финансирају из Фонда за РЈУ, које је 
припремила Канцеларијa координатора уз техничку помоћ EUPAR, усвојио је УО Фонда за РЈУ 
2. марта 2011. Пилот мониторинг извјештај за пројект „Развој система за управљање учинком 

                                                 
7 Sastanci održani 24. februara i drugi 18. maja 2011. 
8 Na 149. sjednici, održanoj 27. aprila 2011.  
9 Savjet ministara BiH je na 120. sjednici, održanoj 29. aprila 2010. zadužilo Kancelariju koordinatora da ubuduće umjesto kvartalno, 
dostavlja polugodišnje izvještaje o radu i o napretku (praćenje implementacije Akcionog plana 1 Strategije reforme javne uprave u BiH)
10 Na 145. sjednici, održanoj 10. marta 

http://www.parco.gov.ba/
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у структурама државне службе у БиХ“, који је припремљен крајем 2010, разматран је на 19. 
сједници УО Фонда за РЈУ, одржаној 21. јануара 2011, када је закључено да се убудуће сви 
мониторинг извјештаји достављају УО Фонда за РЈУ као информација. 

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 као информацију. Поред тога, у мају 2011. 
припремљен је и достављен УО Фонда за РЈУ други мониторинг извјештај за пројект „Развој 
система за управљање учинком у структурама државне службе у БиХ“. 

Пилот извјештај о евалуацији пројекта „Обука службеника за односе с јавношћу“, припремљен 
је у априлу 2011. и достављен УО Фонда за РЈУ као информација. 

У току је мониторинг пројекта „Обука државних службеника за примјену информационих 
технологија и рад на рачунарима“.

Иначе, извјештаји Канцеларије су јавно доступни на њеној wеб страници (ba). 

7 Организација и буџет 
Јачање капацитета Канцеларије  
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, у 
Канцеларији координатора је систематизовано укупно 40 радних мјеста. 
Канцеларија координатора укупно има 38 запослених (податак је од 30. јуна), од којих 36 на 
неодређено вријеме и два на одређено вријеме, због замјене државних службеница које су на 
породиљском одсуству. Радна мјеста замјеника координатора и вишег стручног сарадника за 
финансије су још непопуњена, док је радно мјесто „водитељ протокола и архивар“ попуњено 
средином јуна. У овом извјештајном периоду је завршена конкурсна процедура за 
запошљавање шефа Оперативне и шефа Правне јединице. Пријемом нових запосленика 
Канцеларија је значајно ојачала своје капацитете.  

Техничка помоћ Делегације Европске уније у БиХ током године финансирала је запошљавање 
5 практиканата кроз Јunior Professionals Programme. Програм је намијењен за развој 
професионалних вјештина младих и њихову припрему за евентуални будући рад у државној 
управи.  

Упоредо са пријемом нових службеника, Канцеларија је јачала капацитете усавршавањем 
запосленика. Усавршавање је трајало током цијелог извјештајног периода, похађањем обука 
које је организовала техничка помоћ Канцеларији EUPAR, Агенција за државну службу (АДС) 
БиХ, Дирекција за европске интеграције (ДЕИ), док је Регионална школа за јавну управу 
(ReSPA) организовала неколико конференција. Канцеларија је организовала обуку 
канцеларијско и архивско пословање, коју су похађали сви запослени у Канцеларији. 

АДС БиХ је организовала, између осталих, курсеве енглеског и француског језика и рачунара, 
те увод у електронску управу . 

Преглед обука и броја полазника дат је на графикону:  
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Документи  
У првом полугодишту 2011. донесени су слиједећи документи:  

- Предсједавајући Савјета министара БиХ, уз потврду Савјета министара БиХ са 
141. сједнице одржане 12.1.2011. године, донио је Правилник о измјенама и 
допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
Канцеларије предсједавајућег Савјета министара БиХ.  

Буџет 
Бужетски захтјев Канцеларије координатора за 2011. износи 1.814.543 КМ и још је у процедури 
усвајања јер Закон о буџету институција и међународних обавеза за 2011. у овом 
извјештајном периоду није донесен. 

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 за периоде јануар-март 
и април-јуни 2011. припремљен је оперативни буџет Канцеларије координатора за реформу 
јавне управе за први и други квартал 2011. 

У законском року припремљен је и Извјештај о извршењу буџета Канцеларије координатора за 
прво тромјесечје 2011. године, као и преглед приоритета за израду Документа оквирног 
буџета институција БиХ за период 2012-2014. 

Односи с јавношћу 
У периоду од 1. јануара до 30. јуна 2011. одржане су три press конференције. Двије press 
конференције уприличене су поводом потписивања уговора за пројекте „Израда и 
успостављање оквира интероперабилности и стандарда за размјену података“ и „Обука 
службеника за примјену информационих технологија и рад на рачунарима“ који се финансира 
из Фонда за РЈУ. Једна press конференција уприличена је након сједнице УО Фонда за РЈУ 
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одржане у Бањој Луци. Изјаве за медије биле су уприличене и 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.  

Канцеларија координатора наставила је с праксом да циљним групама редовно шаље 
електронски newsletter са најзначанијим вијестима из области реформе јавне управе. У 
сарадњи са Тимом техничке помоћи Канцеларији, EUPAR, финализује се брошура „Пројекти 
из Фонда за реформу јавне управе“ и требала би бити одштампана крајем јуна. 

 
Врста контакта са јавношћу Број контаката 

Саопштења за јавност  6 

Press конференције 3 

Изјаве дате путем телефона - 

Писани упити, изјаве, реагирања, 
интервјуи 

2 

Проведба ЗОСПИ - 

Одговори грађанима, путем е-маила - 

Садржај Wеб странице Канцеларије доступан је на службеним бх. језицима и енглеском језику 
(www.parco.gov.bа). Интерактивну мапу, постављену на wеб страници Канцеларије која 
садржи више од 300 web страница, посјетиоцима на једном мјесту даје могућност 
информисања о начину и врсти услуга које пружају институције управе у БиХ. Канцеларија 
мапу ажурира квартално. Статистике посјећености web странице говоре да смо највећи број 
посјета имали у марту 2011. - 8041, а најмањи број посјета у јуну - 3776. 

Координаторица је била уводничар на завршној конференцији пројекта „Стратешко 
планирање и развој политика“ коју је организовао UNDP. 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. 

8 Техничка помоћ Канцеларији – EUPAR  
Техничка помоћ Канцеларији - EUPAR, који финансира Делегација ЕУ у БиХ, а почела је 1. 
септембра 2009, продужен је до 30. новембра 2011.  
Компонета 1 (институционална подршка Канцеларији): У извјештајном периоду EUPAR је 
организовао неколико радиноица за чланове надзорних тимова из Сарајева, Бања Луке и Брчко 
дистикта БиХ о теми „Управљање пројектним циклусом“ (PCM), радионицу за Надзорни тим из 
области Јавних финансија, те петодневне студијске посјете у Белгију у јануару и Естонију у јуну 
2011.  

Компонета 2 (јачање капацитета за АП 1): Ревидирани Акциони план 1 (РАП 1) чија припрема је 
завршена у претходном извјештајном периоду на нивоу проведбених структура (надзорни тимови 
за 6 реформских области), одобрили су државни, ентитетски и координатор за реформу јавне 
управе Брчко дистрикта БиХ на састанку у Брчком 28. фебруара 2011. Документ је припремљен 
на сва три службена језика у БиХ и у формалној процедури предложен је на усвајање органима 
на сва четири нивоа власти у БиХ. У извјештајном периоду Савјет министара БиХ је усвојио 
Ревидрани Акциони план 1. 

http://www.parco.gov.b%D0%B0/


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
 

__________________________________________________________________________________________________________ 
17-10-11 Ured koordinatora za reformu javne uprave 34 

У априлу су започете активности припреме методологије за мониторинг Ревидираног 
Акционог плана 1 на чијем развоју заједно раде стручњаци EUPAR пројекта и запослени у 
Канцеларији координатора за РЈУ. За наредни извјештајни период планирана је разрада ове 
методологије, уз изградњу капацитета свих учесника у процесу мониторинга и извјештавања о 
напретку у реализацији проведбе Ревидираног Акционог плана 1. 

Компонента 3 (јачање капацитета за АП 2): У сарадњи с координаторима за реформу јавне 
управе ентитета и Брчко дистрикта обављена је расправа о документу Припрема другог 
Акционог плана – Стварање основе за одрживи развој капацитета управе по секторима. 
Експерти ЕУПАР обавили су консултације са координаторима за РЈУ и припремили финалну 
верзију документа. Крајем марта одржана је радионица на којој су, уз координаторе, 
присуствовали и представници министарстава правде/управе, завода за јавну управу и других 
институција које се баве пословима управе, на којој је било говора о приједлозима експерата. 
Истовремено, започела је израда анализа системских закона на државном нивоу 
(припремљен је први драфт анализе), а потом одржане и консултације са представницима 
институција БиХ. Експерти ЕУПАР започели су израду анализе закона на нивоу ентитета. 
Настављене су активности за израду каталога институција на свим нивоима. ЕУПАР је 
ангажирао додатне сараднике који ће радити на припреми каталога ентитета.  

Компонента 4 (управљање Фондом за РЈУ и координација донатора): Пилот мониторинг 
пројеката финансираних из Фонда за РЈУ, у складу са Смјерницама за мониторинг и 
евалуацију пројеката који се финансирају из Фонда за РЈУ, односно фаза тестирања 
успостављеног система мониторинга и евалуације је завршена. У марту 2011. припремљен је 
извјештај о евалуацији пројекта „Обука службеника за односе са јавношћу. Урађен је и други 
мониторинг извјештај за пројект „Развој система за управљање учинком у структурама 
државне службе у БиХ. Пилот мониторинг извјештаји за пројекте финансиране из Фонда за 
РЈУ показали су да је ова активност веома корисна и да, поред осталог, представља подршку 
и уговорном органу и имплементатору пројекта у раздобљу имплементације пројекта. У току је 
мониторинг пројекта „Обука државних службеника за примјену информационих технологија и 
рад на рачунарима“. 

Што се тиче помоћи напорима Канцеларије да се привуку нови донатори, постоје прилично 
оптимистичне перспективе за даљу подршку билатералних донатора активностима које ће да 
буду финансиране из Фонда за РЈУ. EUPAR експерт је завршио припрему нацрта препорука о 
изради буџета пројекта финансираних из Фонда за РЈУ, у складу са претпостављеним 
трошковима пројекта у вези хонорара експерата и друге трошкове пројекта. 

9 Препоруке за даљи рад и побољшање координације 
Иако је и током прве половине 2011. постигнут одређени напредак у реформи јавне управе, 
Канцеларија се и даље суочава са препрекама у координацији процеса реформе јавне управе 
у БиХ.  

Политичка координација и даље не функционира, а дефинирање статуса ентитетских 
координатора за реформу јавне управе као самосталног радног мјеста (што од 2007. 
Канцеларија координатора тражи од ентитетских влада) је и даље неријешено.  

Препоруке и сугестије Канцеларије за даљи рад и побољшање координације: 

• Наставити са активном коориднацијом између коориднатора за реформу јавне управе на 
сва четири управна нивоа и препоручује се надлежним институцијама да створе 
предуслове да позиција ентитетских координатора буде самостална. 

• Препоручује се интензивирање сарадње и комуникације између ентитетских и 
координатора реформе јавне управе Брчко дистрикта БиХ с надзорним тимовима због 
убрзања протока информација и скраћења рокова, посебно у поступцима одобравања 
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пројектних приједлога и тендерске документације, на начин како је предлагано у ранијим 
извјештајима о раду Уреда. 

• Препоручује се институцијама ФБиХ, РС, Брчко дистрикта и БиХ да осигурају увјете за рад 
чланова надзорних и имплементационих тимова како би могли испунити обавезе из 
заједничке платформе. 

• Припремити и увести у употребу методологију за мониторинг и евалуацију напретка у 
имплеменатцији Ревидираног АП1 за период 2011-2014, уз развој капацитета свих 
координацијских и проведбених структура. 

• На нивоу Канцеларије интензивирати сарадњу са SIGMA програмом уз осигурање 
експертске подршке у појединачним пројектима и имплементацији поједних мјера из 
Ревидираног АП1 у реформским областима које спадају у подручје рада SIGMA, те 
укључивање надлежних институција за провођење Ревидираног АП1. 

• Наставити са идентификацијом пројектних идеја и развојем пројеката који проситичу из 
усаглашених приоритета у свим реформским областима Ревидираног АП1. За будуће 
пројекте поред донаторских средства, осигурати и издвајања из домаћих буџета на 
различитим нивоима власти укључених у провођење Стратегије РЈУ и Ревидираног АП1. 

• Осигурати већи ниво промоције и “видљивости” реформе јавне управе кроз специфичне 
промотивне активности у реализацији појединачних пројеката. 

• Осигурати директнији приступ координацији путем интензивирања билатералне сарадње 
Канцеларије координатора и појединачних институција и министарстава јавне управе на 
свим нивоима. Тиме би се обезбиједио бољи проток информација као и информисаност о 
стању на терену, што ће довести до већег степена прилагођености планираних пројеката 
стварним потребама и получити боље резултате. 

• Наставити са радом на унапређењу сарадње са ReSPA на нивоу структура државне 
службе у БиХ,  путем предложене координационе структуре и активним учешћем у 
активностима и програмима ReSPA. 
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