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ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ 

БРОЈ УГОВОРА:  01‐07‐160‐49/09 

Назив пројекта:  ИЗРАДА ПРОГРАМА ЗА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА 
УПРАВНОГ ОДЛУЧИВАЊА У БИХ 

Имплементатор:  ZAMM MEDIA CONSULTING D.О.О. САРАЈЕВО 

Датум почетка:  21.12.2009. 

Трајање уговора:  10 МЈЕСЕЦИ 

Датум завршетка:  17.10.2010. 

Вријеме продужења:  2 МЈЕСЕЦА 

Измијењени датум завршетка:  21.12.2010. 

Статус пројекта:  ЗАВРШЕН 

ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ 

Табела 1 ‐ Преглед буџета1:  

УГОВОРЕНИ БУЏЕТ у КМ  444.600,00 КМ 

УТРОШЕНА СРЕДСТВА у КМ  404.580,84 КМ 

УТРОШЕНА СРЕДСТВА у %  91 % 

  планирано  утрошено  % 

Радни дани експерта 1 (Менсур 
Хаџимусић) 

134 134  100 % 

Радни дани експерта 2 (Сеад Диздаревић) 77 77  100 % 

УКУПНО  211 211  100 % 

Трошкови дневница експерата  327.600,00 КМ 327.600,00 КМ  100 % 
Ванредни трошкови  117.000,00 КМ 76.980,84 КМ  66 % 

УКУПНО  444.600,00 КМ 404.580,84 КМ  91 % 

 

                                                 
1 Све вриједности у табели изражене су са ПДВ‐ом 
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1. САЖЕТАК 

Овај извјештај намијењен је финансијерима пројекта, уговорном и надзорном органу, те 
извршиоцу уговора. Циљ је да се процијени успјешност имплементације пројекта након 
његовог  завршетка,  да  се  утврди  његова  сврсисходност,  те  импликације  пројектних 
активности  на  остварење  пројектног  циља  сљедећи  интервентну  логику,  као  и 
оправданост  утрошка  средстава.  Евалуација  је  есенцијална  за  извлачење  научених 
лекција на основу искустава из процеса имплементације пројекта, те кориштењу истих у 
процесу планирања других пројеката. 

Евалуација  је  заснована  на  Смјерницама  за мониторинг  и  евалуацију  пројеката  који  се 
финансирају  из Фонда  за  реформу  јавне  управе  (Фонд  за  РЈУ),  које  је  усвојио  Управни 
одбор  Фонда  (УО  ФРЈУ).  Она  треба  да  да  оцјену  квалитете  пројектне  документације, 
ефикасности и  ефективности имплементације,  утицаја  и  пројектне  одрживости.  У  циљу 
давања  што  реалније  оцјене  поменутих  критерија,  обављени  су  интервјуи  са 
представницима извршиоца уговора, уговорног органа и корисника. 

Генерална  оцјена  пројекта  је  позитивна.  Иако  је  остало  простора  за  унапређење 
квалитета  пројектне  документације,  пројекат  је  успјешно  реализован  и  постигнут  је 
квалитетан  пројектни  резултат.  Предложене  мјере  су  добар  основ  за  побољшање 
квалитета управног одлучивања у БиХ. Утицај пројекта још није на очекиваном нивоу, али 
се у току 2012. и 2013. очекује његов значајнији утицај на нивоима СМ БиХ, РС и БД БиХ. 
Такођер,  одрживост  пројекта  на  овим  нивоима  није  упитна.  Неусвајање  Програма  на 
нивоу ФБиХ носи неизвјесност  по  питању  утицаја и  одрживости пројектних резултата и 
оправданости  уложених  средстава  на  овом  управном  нивоу.  Стога  је  неопходно  што 
прије  покренути  процедуру  усвајања  Програма  и  на  нивоу  Федерације  БиХ,  а  потом  и 
његове примјене у пракси. 

2. ПРОЈЕКАТ СИНОПСИС 

ДОПРИНОС  ОБЛАСТИ/АП1:  Овај  пројекат  покрива  реформску  област  Управни 
поступак  из  Акционог  плана  1  Стратегије  реформе  јавне  управе  у  БиХ.  Конкретније, 
односи се на реформске мјере из сљедећих поглавља у поменутој области:  

УП.1. Стратегија поједностављења управног поступка 

УП.4. Поједностављење управног поступка (процес редизајнирања) 

УП.5. Организација и извори 

СВРХА: Сврха овог пројекта је успостављање квалитетније, ефикасније и једноставније 
праксе  управног  одлучивања  у  складу  са  модерним  европским  стандардима  на  свим 
нивоима  власти  у  Босни  и  Херцеговини  оријентисане  према  корисницима  услуга, 
примјеном Програма за побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ, који садржи 
законодавне, организационе, мјере информационих технологија (ИТ), те мјере за јачање 
људских капацитета. 

ЦИЉ: Општи  циљ  овог  пројекта  је  побољшање  квалитета  управног  одлучивања  на 
свим нивоима власти у Босни и Херцеговини у сврху стварања функционалне, поуздане, 
ефикасне, одговорне, транспарентне, с европским стандардима усклађене јавне управе, 
оријентисане према корисницима услуга. 
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РЕЗУЛТАТИ:  Очекивани  резултат  реализације  овог  пројекта  је  израђен  Програм  за 
побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ, (у даљем тексту: Програм), у складу 
са  модерним  европским  стандардима  управног  одлучивања  који  садржи  законодавне, 
организационе, ИТ мјере и мјере за јачање људских капацитета. 

ЛОКАЦИЈА: Географско подручје које је покривено пројектом је Босна и Херцеговина 
(укључујући ентитете и Брчко дистрикт БиХ). 

КОРИСНИЦИ:  Главни  корисници  пројекта  су:  Министарство  правде  Босне  и 
Херцеговине  (МП  БиХ),  Министарство  управе  и  локалне  самоуправе  Републике  Српске 
(МУЛС  РС),  Министарство  правде  Федерације  Босне  и  Херцеговине  (МП  ФБиХ)  и 
Канцеларија  градоначелника  Брчко  дистрикта  Босне  и  Херцеговине‐Сектор  за  правне 
послове (Сектор за правне послове БД). Крајњи корисници пројекта су: Савјет министара 
Босне  и  Херцеговине  (СМ БиХ),  Влада  Републике  Српске  (Влада  РС),  Влада Федерације 
Босне  и  Херцеговине  (Влада ФБиХ)  и  Влада  Брчко  дистрикта  (Влада  БД),  те  сви  органи 
управе на свим управним нивоима у Босни и Херцеговини, као и институције које имају 
јавна овлаштења, када поступају у управним стварима рјешавајући о правима, обавезама 
или правним интересима грађана, правних лица или других странака, као и сви грађани 
унутар цијеле Босне и Херцеговине. 

ИЗВОР  СРЕДСТАВА:  Пројекат  је  у  цјелокупном  уговореном  износу  финансиран  из 
средстава Фонда за РЈУ. 

3. ОКВИР ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Евалуација  је  рађена  у  периоду  мај  ‐  јуни  2012.  године,  а  односи  се  на  период 
имплементације  пројекта  од 21.  децембра 2009.  године до 21.  децембра 2010.  године 
али и период по  завршетку имплементације,  кроз информације о пројектном утицају и 
његовој  одрживости.  Приликом  евалуације  детаљно  је  размотрена  сва  расположива 
пројектна  документација  (Уговор,  Пројектни  задатак,  Почетни  извјештај,  периодични 
извјештаји  и  Завршни  извјештај  имплементатора,  са  свим  анексима)  као  и  нацрт 
Програма  за  побољшање  квалитета  управног  одлучивања.  Поред  тога  обављени  су 
интервјуи са представницима имплементатора, Уговорног органа и НТ‐а, те корисницима 
пројекта  са  државног,  ентитетских  и  дистрикт  нивоа  власти  у  БиХ.  Укупно  је 
интервјуисано 8 особа, а листа саговорника је у анексу 1 овог извјештаја. 

Извјештај  је  намијењен  доносиоцима  одлука,  финансијерима,  те  предлагачима  и 
извођачима  пројекта.  Циљ  је  да  сви  поменути  актери  буду  упознати  са  проблемима  и 
потешкоћама  које  су  уочене  кроз  евалуацију  и  да  реагују  у  складу  са  предложеним 
препорукама. 

4. РЕЗУЛТАТИ ЕВАЛУАЦИЈЕ 

a. Квалитет пројектне документације 

Пројектни  задатак  је  написан  релативно  давно  (усвојен  23.  јула  2008.  године)  и  до 
почетка  имплементације  пројекта  није  дошло  до  битнијих  промјена  у  потребама 
корисника у односу на оне које су описане и обухваћене пројектним задатком. Са аспекта 
његовог  квалитета може  се  рећи да,  иако  је  постигнут  одређени  квалитет  интервентне 
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логике  на  начин  да  активности  директно  доприносе  остварењу  резултата,  активности 
нису  организоване  тако  да  се  на  ефикасан  и  ефективан  начин  постигну  резултати. 
Неколико  сродних активности могло  је бити  груписано у  једну,  чиме би  се ефектније и 
ефикасније  распоредили  ресурси.  Ријеч  је  о  активностима  прикупљања  и  анализе 
података које су реализоване у почетној фази пројекта. 

Велики недостатак по питању квалитета пројектне документације је чињеница да током 
цјелокупне  имплементације  пројекта  није  кориштен  Логички  оквир,  иако  је  према 
општеприхваћеним  стандардима  и  праксама  које  су  усвојене  у  Канцеларији 
координатора  логички  оквир  неизбјежан  дио  пројектне  документације.  Разлози  за 
његово некориштење леже у неискуству Уговорног органа и Имплементатора у проведби 
сличних  пројеката.  Ово  је  увелико  отежало  управљање,  мониторинг  и  евалуацију 
пројекта. 

Поред  тога,  иако  је  препоручљиво  да  се  због  боље  прегледности  тока  реализације  и 
међусобне зависности активности користи, гантограм2 у овом случају није кориштен. 

Извјештавање  о  реализацији  пројектних  активности  осмишљено  је  тако  да  је  по 
завршетку  сваке  пројектне  активности  Имплементатор  дужан  доставити  по  један 
периодични извјештај (којег усваја Управни одбор Фонда за РЈУ, а претходно на њега даје 
сагласност  Надзорни  тим).  Овакав  начин  извјештавања  у  пракси  се  показао  као 
неадекватан, обзиром да је извјештавање пречесто (у просјеку на сваких мјесец дана по 
један извјештај). 

Претпоставке  и  ризици  су  добро  антиципирани  и  у  том  сегменту  је  пројектна 
документација  квалитетно  припремљена.  Побољшања  су  била  могућа  у  дијелу  који  се 
односи на индикаторе успјеха. 

b. Ефикасност имплементације 

b. 1 Оцјена рада имплементатора: 

Ангажовање пројектног менаџмента 

Пројектни менаџмент је, упркос неискуству у вођењу и реализацији пројеката, успјешно 
водио пројекат и усмјеравао рализацију пројектних активности ка постизању планираног 
резултата.  Отежавајућу  околност  за  Имплементатора  представља  и  чињеница  да  је 
водитељ  пројекта  испред  Уговорног  органа  усљед  боловања  у  почетној  фази  био 
недовољно  доступан  Имплементатору  и  Имплементационом  тиму.  Проблем  је 
превазиђен  промјеном  водитеља  пројекта,  чиме  је  успостављена  нормална 
комуникација  и  сарадња  на  релацији  Имплементатор  –  Уговорни  орган.  Овдје  је, 
такођер, битно поменути неискуство Имплементатора и Уговорног органа у реализацији 
пројеката.  Наиме,  ријеч  је  о  једном  од  првих  пројеката  које  је  реализовао  како 
Имплементатор,  тако  и  Уговорни  орган,  те  су  поједине  процедуре  (нпр.  извјештавање) 
захтијевале  више  времена  него  што  је  уобичајено.  Овим  је  првих  5  периодичних 
извјештаја  усвајано  са  закашњењем  у  односу  на  план.  Поред  тога,  и  Уговорни  орган  и 
Имплементатор по први пут су се сусретали са одређеним ситуацијама (нпр. кашњење у 

                                                 
2 Gannt Chart – визуелно веома прегледан и асоцијативан начин приказивања планираних пројектних 
активности 



7 
 

вези начина исплате дневница члановима ИТ‐а) које су утицале на динамику реализације 
активности, односно извјештавања о истим.  

Административно‐технички капацитети 

Технички  капацитети  пројекта  су  адекватни  и  довољни  за  успјешну  имплементацију 
пројектних активности. У току извјештајног периода није дошло до измјена у ангажману 
кључних  експерата. Ипак,  евалуациони  тим,  на  основу обављених интервјуа,  констатује 
да  присуство  експерта  г.  Сеада  Диздаревића  на  терену  није  било  у  складу  са 
очекивањима  корисника.  Ангажманом  другог  експерта,  г.  Месуда  Хаџимусића, 
корисници и пројектни партнери су изузетно задовољни. 

Извјештавање и процедуре 

Концепт извјештавања који је примијењен на овом пројекту показао се као неадекватан. 
По завршетку сваке активности затијеван је периодични извјештај Имплементатора. Ако 
се  узме  у  обзир  да  је  предвиђено  трајање  пројекта  10  мјесеци3,  а  да  је  потребно 
реализовати  8  активности,  те  да  је  послије  сваке  активности  предвиђен  по  један 
периодични  извјештај,  и  да  је  поред  тога  потребно  доставити  и  почетни  и  завршни 
извјештај,  долазимо  до  податка  да  је  Имплементатор  дужан  у  року  од  10  мјесеци 
доставити 10 извјештаја, односно у просјеку по један на сваких мјесец дана. Ово учестало 
извјештавање  захтијевало  је  константан  ангажман  чланова  НТ‐а,  ИТ‐а  и  представника 
Уговорног органа на читању извјештаја и давању сугестија и мишљења на исти како би у 
коначници  извјештај  добио  сагласност  за  упућивање  Управном  одбору  Фонда  за  РЈУ  у 
процедуру  одобравања.  На  основу  претходно  поменутог,  јасно  је  да  захтијевана 
динамика извјештавања није дала очекивани резултат и да  је допринијела неефикасној 
расподјели  ресурса  ангажованих  од  стране  државе  као  подршка  и  надзор  у 
имплементацији пројекта. 

Неадекватна форма извјештаја  коју  је  у  почетку достављао Имплементатор,  потреба  за 
учесталим  извјештавањем  и  нејасноће  у  финансијским  процедурама,  директно  су 
допринијели кашњењу усвајања извјештаја у односу на план.  

b. 2 Пројектни партнери и корисници: 

Надзорни тим као међувладино радно тијело успостављено, између осталог, и за надзор 
над проведбом реформе јавне управе у предметној реформској области обављао је своју 
функцију  кроз  праћење  имплементације  пројекта,  редовну  информисаност  о  његовој 
проведби  и  давање  сагласности  на  извјештаје  и  остале  материјале  настале  кроз 
реализацију  пројектних  активности.  Сарадња  и  комуникација  с  Уговорним  органом  и 
Имплементатором оцијењена је као веома успјешна. 

Имплементациони тим, који је формиран испред сва четири управна нивоа у БиХ у циљу 
давања подршке имплементацији пројекта,  био  је максимално ангажован на проведби 
пројектних  активности  гдје  год  је  постојала  потреба  за  тим.  Током  цјелокупне 
имплементације  пројекта,  а  посебно  приликом  израде  нацрта  Програма,  посебно 
ангажовани били су чланови ИТ‐а из Републике Српске.  

                                                 
3 Трајање пројекта је иницијално 10 мјесеци, а продужено је за још 2 мјесеца . 
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b. 3 Имплементација активности: 

Планиране активности 
Објективно 
мјерљиви 
индикатори  П

ла
ни

ра
ни

 

(д
а/
не
) 

П
ос
ти
гн
ут
и 

(д
а/
не

) 

Коментар 

1. Прикупљање 
података о процесу 
управног одлучивања у 
органима управе на 
нивоу БиХ, ентитета и 
Брчко дистрикта БиХ 

1. Прихваћен 
Почетни извјештај 
2. Количина 
прикупљених 
података 
(прихваћен 
записник с 
радионице, број 
анкета) 

да  да  Активност је успјешно реализована. 
Прикупљање података је оцијењено 
као  успјешно,  а  једини  проблем  је 
била  недовољна  ангажованост 
појединих  државних  службеника  у 
процесу  прикупљања  података,  те 
спријеченост  државних  службеника 
са  државног  управног  нивоа  да 
учествују  на  радионици.  Ово  је 
антиципирано као ризик у почетном 
извјештају.  
Трајање ове активности је у 
почетном извјештају скраћено са 45, 
колико је предвиђено пројектним 
задатком, на 40 дана, што је 
образложено тиме да је то потребно 
како би рокови били усаглашени са 
временом трајања пројекта од 10 
мјесеци. Иако је први нацрт 
извјештаја достављен 20.02.2010. 
године, извјештај је због 
неодговарајуће форме и садржаја 
неколико пута допуњаван од стране 
Имплементатора, те је од стране УО 
ФРЈУ усвојен тек 10.06.2010. године 
што се одразило на даљу динамику 
извјештавања по активностима 
(првих 5 периодичних извјештаја 
усвојени су са закашњењем у 
односу на план) 

2. Анализа тренутног 
стања у управи у 
области управног 
одлучивања на нивоу 
БиХ, ентитета и Брчко 
дистрикта БиХ 

Прихваћен други 
Привремни 
извјештај и 
прихваћен 
документ „Анализа 
тренутног стања 
управног 
одлучивања у БиХ“ 
од стране 
Надзорног и 
Имплеметационог 
тима 

да  да  Активност је успјешно реализована. 
Трајање  ове  активности  је  у 
почетном извјештају скраћено са 45, 
колико  је  предвиђено  пројектним 
задатком,  на  40  дана,  што  је 
образложено тиме да је то потребно 
како би рокови били усаглашени са 
временом  трајања  пројекта  од  10 
мјесеци. 
Извјештај, у чијем склопу је 
Анализа, је усвојен 
23.07.2010.године. 

3. Прикупљање 
података о процесу 
управног одлучивања у 
најмање двије земље, 

1. Прихваћен трећи 
Привремени 
извјештај  
2. Количина 

да  да  Активност је успјешно реализована. 
Трајање  ове  активности  је  у 
почетном извјештају скраћено са 45, 
колико  је  предвиђено  пројектним 
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чланице Еуропске уније, 
које имају сличну 
правну традицију и 
државно уређење као и 
БиХ и добру праксу 
управног одлучивања 

прикупљених 
података 
(прикупљени 
подаци у двије 
земље ЕУ) по 
тачкама према 
којима ће се 
вршити 
компарација са 
резултатима друге 
фазе „Анализа 
тренутног стања у 
управи у области 
управног 
одлучивања на 
нивоу БиХ, 
ентитета и Брчко 
дистрикта БиХ“ 

задатком,  на  40  дана,  што  је 
образложено тиме да је то потребно 
како би рокови били усаглашени са 
временом  трајања  пројекта  од  10 
мјесеци. 
На  захтјев  Уговорног  органа 
студијско  путовање  је  помјерено  за 
сљедећу  фазу  (фаза  4)  јер  се  није 
могао  осигурати  довољан  број 
службеника са државног нивоа који 
би  били  дијелом  студијске  посјете 
уколико  би  се  иста  организовала  у 
овој фази. 
Извјештај  је  усвојен 
24.08.2010.године. 
Количина података прикупљена у 
овој фази оцијењена је као 
адекватна за успјешну реализацију 
сљедеће пројектне активности.

4. Сачињавање 
компаративне анализе 
процеса управног 
одлучивања на нивоу 
БиХ, ентитета и Брчко 
дистрикта БиХ са 
одабраним чланицама 
Еуропске уније и 
припрема писаног 
приједлога елемената 
Програма 

Прихваћен четврти 
Привремени 
извјештај од стране 
Надзорног и 
Имплементационо
г тима 

да  да  Активност је успјешно реализована. 
 
Студијска  посјета,  која  је  на  захтјев 
Уговорног  органа  одгођена  за  ову 
фазу,  није  организована.  Иста  је 
организиована  у  сљедећој  фази 
(фаза 5). 
 
Извјештај је усвојен од УО ФРЈУ 
10.09.2010.године. 

5. Припрема документа 
с приједлогом мјера за 
побољшање квалитета 
управног одлучивања у 
БиХ, у складу са 
модерним еуропским 
стандардима управног 
одлучивања 

Прихваћен пети 
Привремени 
извјештај 

да  да  Активност је успјешно реализована. 
У  оквиру  реализације  ове 
активности  реализована  је  и 
студијска  посјета  Републици 
Словенији  и  Савезној  Републици 
Аустрији,  која  је  првобитно  била 
планирана  у  оквиру  треће  фазе 
пројекта.  
 
Извјештај је усвојен од УО ФРЈУ 
08.10.2010.године. 

6. Припрема нацрта 
Програма за 
побољшање квалитета 
управног одлучивања у 
БиХ у складу са 
модерним европским 
стандардима управног 
одлучивања 

Прихваћени  шести 
Привремени 
извјештај и 
документ „Нацрт 
Програма за 
побољшање 
квалитета управног 
одлучивања у БиХ“ 
од стране 
Надзорног и 
Имплеметационог 

да  да  Активност је успјешно реализована.  
 
Привремени извјештај и Нацрт 
Програма добили су сагласност 
надзорног и имплементационог 
тима. 
 
Извјештај је усвојен од УО ФРЈУ 
11.01.2011.године. 
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тима 
7. Обављање 
консултација о 
припремљеном нацрту 
Програма и 
сачињавање извјештаја 
са препорукама и 
закључцима са 
одржаних консултација 

Прихваћен седми 
Привремени 
извјештај у коме су 
садржани 
приједлози за 
измјену и допуну 
Програма који су 
дати од стране 
представника 
корисника пројекта 

да  да  Активност је завршена, али није у 
року. 
Иако је првобитно било планирано 
да траје до 17.09. трајала је до 
21.10.2010. године, што је довело до 
продужења трајања пројекта. У овој 
фази су обављене консултације и 
сви учесници су дали исцрпне 
коментаре, мишљења и закључке на 
нацрт Програма. Институти 
Управног уговора и Приговора, су по 
препорукама представника SIGMA‐е 
требали наћи мјесто у финалном 
нацрту Програма. У току ове фазе, 
чланови ИТ‐а са свих управних 
нивоа, а посебно из РС, инсистирали 
су на квалитетнијем образложењу 
поменутих института. 
Имплементатор  је, у договору са  
Уговорним органом, у циљу 
постизања бољег квалитета 
Програма покушао да да 
образложења истих како би избјегао 
изостављање поменутих института 
из Програма. 
Коначно, на састанку НТ‐а 
једногласно је одлучено да се ова 
два института изоставе из Програма.
Извјештај је усвојен од УО ФРЈУ 
21.02.2011.године. 

8. Разматрање 
препорука и закључака 
са одржаних 
консултација и 
утврђивање препорука 
које ће бити уврштене у 
Програм, те израда 
финалног нацрта 
Програма 

Прихваћен осми  
Привремни 
извјештај у коме је 
садржан финални 
Нацрт Програма 

да  да  Активност је реализована у складу 
са коригованим планом 
реализације.  
Размотрене су и утврђене 
препоруке које су уврштене у 
Програм, сачињен финални нацрт 
Програма и заједно са осмим 
периодичним извјештајем упућен у 
процедуру усвајања.  
Извјештај је усвојен од УО ФРЈУ 
21.02.2011.године. 

 

b. 4 Постизање резултата: 

Планирани резултати  Опис постигнућа 

Р1  Израђен Програм за 
побољшање квалитета 
управног одлучивања у БиХ, у 
складу са модерним европским 

У  циљу  постизања  резултата  реализоване  су  све 
пројектне  активности,  уз  одређена  помјерања  рокова, 
односно продужење трајања пројекта за два мјесеца. 
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стандардима управног 
одлучивања који садржи 
законодавне, организационе, 
ИТ мјере и мјере за јачање 
људских капацитета 

У  току  консултација  о  припремљеном  нацрту  програма 
(активност  7)  велики  дио  времена  свих  учесника  у 
процесу имплементације пројекта (Имплементатора, ИТ‐
а,  НТ‐а  и  Канцеларије  координатора)  утрошен  је  на 
појашњења  два  института  која  су,  по  мишљењу 
експерата  SIGMA‐е,  требала  наћи  мјесто  у  финалном 
нацрту  Програма.  Ријеч  је  о  институтима  Управног 
уговора и Приговора. Обзиром да корисници нису били 
задовољни образложењима која су у више наврата дата 
за  ова  два  института,  на  сједници  Надзорног  тима 
једногласно  је  одлучено  да  се  поменути  институти 
изоставе из Програма. 

Са  аспекта  квалитета,  треба  нагласити  да  је  Програм 
урађен  према  методологији  која  је  усаглашена  са 
члановима НТ‐а и сугерисана од стране експерата SIGMA‐
е,  те  да  су  у његовој  припреми  активно  били  укључени 
стручњаци  са  сва  четири  управна  нивоа  (представници 
Имплементационог тима). У прилог томе иде и чињеница 
да  је  програм  усвојен  на  СМ БиХ,  Влади  РС и  Влади БД 
БиХ. У овом тренутку није могуће дати процјену када и да 
ли ће Програм бити усвојен на Влади ФБиХ. 

b. 5 Утрошак средстава4: 

Увидом у структуру буџета, примијећен  је релативно висок удио ванредних трошкова у 
укупно  планираним  трошковима  (око  26%).  Стога  и  не  чуди  податак  да  средства 
планирана за реализацију пројектних активности нису у потпуности утрошена. Утрошено 
је  око  91%  од  укупно  планираног  буџета  пројекта.  Од  тога  на  трошкове  дневница  је 
утрошено  100%  од  планираних  средстава  за  ову  ставку,  док  је  за  ванредне  трошкове 
издвојено 66% од укупно планираних. Број радних дана експерата утрошен је у складу с 
планом (211 радних дана).  

Констатује  се  да  нису  утврђене  никакве  нелогичности  нити  неоправдана  трошења 
средстава. 

c. Ефективност пројекта 

Корисници пројекта имали су могућност да током цјелокупне реализације пројекта дају 
сугестије, приједлоге и коментаре на све материјале који су настали кроз пројекат и да 
кроз  одржавање  редовних  састанака  и  радионица  дирекно  утичу  на  развој  пројекта  и 
постизање пројектних резултата. 

Резултат пројекта  је Програм који  је  усвојен у Републици Српској  (усвојен 1.  септембра 
2011.  године),  на  нивоу  Савјета  министара  БиХ  (усвојен  23.  новембра  2011.  године)  и 
Брчко дистрикту БиХ (усвојен 7. фебруара 2012. године). 

Обзиром  да  ће  се  већина  мјера  предвиђених  програмом  реализовати  кроз  измјене  и 
допуне  З(О)УП‐а  док  ће  мањи  број  мјера  бити  предмет  других  прописа  (нпр.  Закон  о 

                                                 
4 За детаљније информације о утрошку средстава види Табелу 1 овог извјештаја. 
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електронском  пословању,  Закон  о  државним  службеницима),  реализацијом  измјена  и 
допуна З(О)УП‐ова ће великим дијелом бити остварена пројектна сврха. 

На  нивоу  Савјета  министара  БиХ,  у  тренутку  писања  овог  извјештаја,  ради  се  на 
измјенама и допунама ЗУП‐а и очекује  се да ће у  току  јула 2012.  године Министарство 
правде БиХ упутити приједлог нацрта ЗУП‐а према СМ БиХ. Овим измјенама и допунама 
биће обухваћен велики дио мјера из Програма. Треба нагласити да је ријеч о измјенама и 
допунама  закона,  а  не  о  доношењу  новог  закона,  па  самим  тим  мјера  која  предвиђа 
промјену назива закона у „Закон о општем управном поступку“ неће бити реализована. 
Поред  мјера  предложених  Програмом  у  измјене  и  допуне  ЗУП‐а  биће  унесени  и 
институти „управни уговор“ и „приговор“, који нису обухваћени Програмом. 

У Републици Српској до сада  је кроз измјене и допуне ЗОУП‐а реализована приближно 
једна  четвртина  мјера  из  Програма.  У  програму  рада  Владе  РС  за  2012.  годину  нису 
планиране  измјене  и  допуне  ЗОУП‐а,  те  се  покретање  процедуре  измјена  и  допуна  не 
може очекивати прије 2013. године. 

У  Брчко дистрикту  БиХ  током  јула мјесеца  биће  покренута  процедура доношења новог 
Закона о општем управном поступку, и очекује се да ће крајем 2012. или почетком 2013. 
године овај Закон бити усвојен. 

Програм  још  увијек  није  усвојила  Влада  Федерације  БиХ.  Почетком  2012.  године 
Канцеларија  координатора  је  послала  ургенције  према  Федералном  министарству 
правде  и  према  Координатору  за  РЈУ  у  ФБиХ  у  циљу  уврштавања  нацрта  Програма  на 
дневни  ред  сједнице  Владе  Федерације  БиХ.  До  сада,  поменути  нацрт  с  приједлогом 
закључака није разматран нити уврштен на дневни ред сједнице Владе ФБиХ.  

d. Утицај 

Утицај  пројекта  на  макро  плану  (друштвеном  и  институционалном)  још  увијек  није 
видљив. Како би се то постигло, потребно је да Програм буде усвојен на свим управним 
нивоима и да мјере које предлаже буду уграђене у одговарајућа законска акта. Обзиром 
на чињеницу да је до сада само један дио Програма уграђен у ЗОУП у РС, док на другим 
управним нивоима  још увијек није завршена или није ни покренута процедура измјене 
ЗУП‐а,  може  се  рећи  да  су  израдом  Програма  тек  створени  предуслови  за  успоставу 
квалитетније,  једноставније  и  ефикасније  праксе  управног  одлучивања,  односно  за 
побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ. 

Поред саме израде Програма, његово усвајање на свим управним нивоима  је  сљедећи 
корак који је требао бити реализован како би се оствариле пројектна сврха и циљ. Док је 
на нивоима СМ БиХ,  РС‐а и БД БиХ овај  корак учињен,  у Федерацији БиХ  то  још увијек 
није  постигнуто.  Овим  се  констатује  да  није  у  потпуности  остварена  претпоставка 
неопходна за постизање пројектне сврхе и циља. 

Испуњавањем  свих  зацртаних  мјера  из  Програма  било  би  испуњено  шест  циљева  из 
Ревидираног акционог плана 1 (мјере из Програма су уврштене у РАП1) како слиједи: 

УП 1.7.  ЗУП‐овима свих нивоа експлицитно ће бити прописано делегирање овлаштења за 
доношење одлука у  управном поступку од  стране руководиоца органа управе на њему 
овлаштено особље (субординисано особље); 

УП 1.8. Осигурати да сви органи јавне управе прибављају потребне податке за поступке 
из јавних евиденција по службеној дужности; 
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УП 1.13. Омогућити електронску комуникацију странака и органа 

УП 3.2. Ојачати улогу управне инспекције 

УП 3.4.  Увести обавезу другостепеног органа да одлучи у меритуму 

УП  5.4.    Даље  развијати  програме  обуке  за  област  управног  поступка  у  оквиру 
хоризонталног система обуке државних службеника 

e. Одрживост 

Обзиром  да  пројектни  резултат  још  увијек  није  институционално  подржан  на  нивоу 
Федерације  БиХ,  неизвјесна  је  одрживост  пројектних  резултата  када  је  ријеч  о  овом 
управном нивоу. Уколико подршка у виду усвајања изостане, изостаће и директан утицај 
пројекта на нивоу Федерације БиХ. 

Корисници  су  од  почетка  кроз  рад  НТ‐а  били  укључени  и  консултовани  у  процесу 
планирања као и у процес оријентације и имплементације пројекта, што је битан фактор 
с аспекта власништва пројекта и пројектне одрживости.  

Корисници  пројекта  на  управним  нивоима  БиХ,  РС  и  БД  БиХ  су  у  обавези  да  користе 
излазне  резултате  у  наредном  периоду,  кроз  измјене  и  допуне  ЗУП‐ова  (ЗОУП‐а),  што 
гарантује  одрживост  пројектних  резултата  на  овим  управним  нивоима.  Обавеза 
произилази  из  чињенице  да  су  владе  усвојиле  Програм  и  обавезале  надлежне 
институције  на  његову  примјену/кориштење  приликом  измјене  законских  прописа. 
Даље, треба истаћи да промјене у политици и приоритетима вишег нивоа не би требале 
имати  било  какав  утицај  на  одрживост  пројекта  обзиром  на  дугорочно  опредјељење 
Босне и Херцеговине на реформу јавне управе и приближавање европским стандарима у 
овом сегменту. 

Промјена  економских  фактора  у  земљи  не  може  се  битније  рефлектовати  на  утицај  и 
користи  овог  пројекта.  Обзиром  да  примјена  Програма  не  изискује  значајније  додатне 
финансијске и кадровске промјене (осим, евентуално, када је ријеч о измјени регулативе 
у смислу увођења нових видова комуникације органа управе и проналажење кадровских 
рјешења),  ови  веома  битни  сегменти  неће  имати  негативног  утицаја  на  одрживост 
пројекта. 

5. ЗАКЉУЧЦИ 

Генерално  гледано,  пројекат  је,  упркос  почетним  проблемима  и  неискуству 
Имплементатора и Уговорног органа, успјешно реализован.  

С  једне  стране,  пројектне  активности  су,  уз  мања  помијерања  рокова  те  продужење 
трајања пројекта од 2 мјесеца,  реализоване  у  складу  с планом. Остварен  је  квалитетан 
пројектни  резултат,  односно  израђен  нацрт  Програма  за  побољшање  квалитета 
управног  одлучивања  у  БиХ,  у  чију  израду  су,  уз  експерте  које  је  ангажовао 
Имплементатор, активно били укључени и стручњаци са сва четири управна нивоа у БиХ 
(чланови Имплементационог тима). 

С друге стране, сврха и циљ пројекта нису у потпуности постигнути. Ипак, може се рећи 
да су добрим дијелом осигурани предуслови за њихово остварење. У наредном периоду 
је реално очекивати проведбу Програма у пракси, односно кроз измјене и допуне закона 
успостављање квалитетније, ефикасније и једноставније праксе управног одлучивања, тј. 
побољшање квалитета управног одлучивања у БиХ. Обзиром да Програм није усвојен на 
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свим  управним  нивоима  у  БиХ,  односно  да  није  усвојен  у  ФБиХ,  постизање  пројектне 
сврхе и циља на овом управном нивоу  је упитно.  Уколико подршка Федералних власти 
изостане,  изостаће  и  формално‐правни  основ,  односно  обавеза,  за  примјену  мјера  из 
Програма  у  будућим  измјенама  и  допунама  законске  регулативе  која  регулише  област 
управног одлучивања. Из тог разлога, неопходно је поново покренути иницијативу да се 
Програм уврсти на дневни ред сједнице Владе ФБиХ,  како би био разматран и усвојен, 
чиме  би  се  у  потпуности  осигурали  услови  за  побољшање  квалитета  управног 
одлучивања и на овом управном нивоу. 

На  крају,  може  се  констатовати  да  иако  је  остварен  пројектни  резултат  није  испуњена 
претпоставка пуне подршке имплементацији активности из АП1  од стране свих влада у 
БиХ, те стога пројектна свха и циљ нису још увијек у потпуности остварени. Ипак, на три 
од  четири  управна  нивоа  створени  су  предуслови  за њихово  остварење  у  току 2012.  и 
2013. године. 

6. ПРЕПОРУКЕ 

Обзиром да  је  од  завршетка  пројектних  активности  до  писања  овог  извјештаја  прошло 
доста  времена,  а  да  процес  измјена  и  допуна  закона  подразумијева  релативно  дугу 
процедуру, те да је намјера у овом дијелу извјештаја дати конкретне препоруке које могу 
допринијети даљој успјешној реализацији пројекта  (постизању пројектне сврхе и циља), 
дају се сљедеће препоруке: 

1. Да се пронађе ефикасан начин да се, што је прије могуће, Програм за побољшање 
квалитета  управног  одлучивања  у  БиХ  упути  у  процедуру  усвајања  на  сједницу 
Владе  Федерације  БиХ  (преко  Координатора  за  РЈУ  у  ФБиХ  или  на  неки  други 
начин); 

2. Да се осигура да владе у БиХ, које то још нису урадиле, укључе у своје планове рада 
за 2013. годину измјене и допуне Закона о (општем) управном поступку. 

7. НАУЧЕНЕ ЛЕКЦИЈЕ 

Пракса извјештавања која је примијењена на овај пројекат показала се као неадекватна, 
па чак се може рећи и контрапродуктивна. Извјештаји учестали на сваких мјесец дана уз 
постојеће процедуре давања сагласности НТ‐а и одобравања од стране УО ФРЈУ, доводе 
до  тога  да  особе  које  су  именоване  у  поменуте  органе  немају  довољно  времена  и  за 
квалитетно  ишчитавање  извјештаја  и  за  обавезе  које  имају  на  својим  редовним 
пословима, обзиром да је њихов ангажман у овим органима само додатна активност уз 
њихове  редовне  послове.  Овим  се  непотребно  троше  ресурси,  како  Имплементатора 
тако  и  Уговорног  органа  и  осталих  пројектних  партнера.  Из  тог  разлога,  учесталост 
периодичних извјештаја треба ограничити на период од 3 до 6 мјесеци, у зависности од 
специфичности појединих пројеката. 

Такођер,  како  у  овом  случају  износ  ванредних  трошкова  није  адекватно  планиран, 
односно планирани ванредни трошкови били су превисоки па средства нису у потпуности 
утрошена  (утрошено  око  66%),  потребно  је  код  израде  буџета  пројекта  реалније 
оцијенити поменуту ставку трошкова. 

Обзиром да у пројектној документацији није прецизно утврђен рок, односно квалитетно 
и временски детерминисани индикатори који ће послужити за оцјену постизања сврхе и 
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циља, тешко је утврдити њихову испуњеност. Стога је веома битно код израде пројектне 
документације,  утврдити  квалитетне  индикаторе  за  оцјену  успјешности,  припремљене 
према SMART5 критерију. Овим се осигурава јасност и мјерљивост сврхе и циља и на тај 
начин олакшава будућа евалуација пројекта. 

На  крају  треба истаћи битност  антиципирања ризика и  претпоставки,  односно њиховог 
утицаја на крајњи исход пројекта,  те битност правовремене евалуације пројекта. Веома 
битно је приликом припреме пројекта али и приликом његове реализације предвидјети 
пројектне  ризике  и  дефинисати  претпоставке,  односно  предуслове  које  је  потребно 
испунити како би пројекат био успјешно реализован. Овдје  говоримо о претпоставкама 
на нивоу пројектне сврхе и циља. Овај пројекат је добар примјер ситуације када постоје 
претпоставке  чије  неиспуњење  представља  ризик  за  коначни  успјех  пројекта.  Сам 
Програм, као резултат пројекта, није довољан да би пројекат био успјешан и неопходно 
је да доносиоци одлука буду упознати с поменутим ризиком,  те да адекватно реагују у 
циљу смањења/отклањања истог, односно испуњења потребних предуслова. Како би се 
доносиоцима одлука на вријеме скренула пажња на ове сегменте, потребно је осигурати 
правовремену евалуацију пројеката кроз коју ће се утврдити, између осталог, и утицај и 
одрживост  пројекта,  те  евентуални  проблеми  и  препреке  који  могу  имати  утицаја  на 
постизање пројектне сврхе и циља. 

 

Листа Анекса  
 
1. Листа саговорника/обављених интервјуа 
2. План пројектних активности 
3. Буџетска структура пројекта 

Датуми посјета евалуатора: Од 29.05. до 02.07.2012. 

Интервјуи обављени са: погледати листу саговорника у анексу. 

 

Датум извјештаја: 20.07.2012. 

 

                                                 
5 Објективно мјерљиви индикатори треба да су: специфични (Specific), мјерљиви (Measurable), оствариви 
(Achievable), релевантни (Relevant) и временски одређени (Time‐bound) 



Анекс I 

Листа саговорника/обављених интервјуа 

Рб  Име и презиме   Позиција, сектор   Институција  Мјесто  Датум 
Састанак 
одржан 
(да/не) 

1.  Маја Рудан  Стручна савјетница за реформу јавне управе 
Канцеларија координатора за 
реформу јавне управе 

Сарајево  29.05.2012.  да 

2. 
Муамер 
Муфтић 

Менаџмент пројекта   Zamm media CONSULTING д.о.о.  Сарајево  31.05.2012.  да 

3.  Амер Болобан 

4. 
Азра 
Омерхоџић 

Члан ИТ1‐а 
Управни инспекрорат Брчко 
дистрикта БиХ 

Брчко  06.06.2012.  да 

5.  Весна Ненадић 
Члан ИТ‐а, 
Члан НТ2‐а  Министарство управе и локалне 

самоуправе РС 
Бања Лука  08.06.2012.  да 

6. 
Љиљана 
Тодоровић 

Замјеник члана НТ‐а 

7. 
Мирјана 
Клеменс 

Члан НТ‐а  Министарство правде ФБиХ  Сарајево  26.06.2012.  да 

8. 
Сенад 
Оглечевац 

Члан ИТ‐а  Министарство правде БиХ  Сарајево  02.07.2012.  да 

 

                                                            
1 Имплементациони тим 
2 Надзорни тим 



Анекс II – План пројектних активности 

Редни 
број бр. 

Опис услуга 
Временски рок 
за вршење 

услуге 

Период пружања 
услуга 

1.   Прикупљање података о процесу
управног одлучивања у органима 
управе на нивоу БиХ, ентитета и Брчко 
дистрикта БиХ. 

40 дана  Од 22.12.2009. године 
до 30.01.2010. године 

2.   Анализа тренутног стања у управи у
области управног одлучивања на 
нивоу БиХ, ентитета и Брчко дистрикта 
БиХ 

40 дана  Од 31.01.2010. године 
до 11.03.2010. године 

3.   Прикупљање података о процесу
управног одлучивања у најмање двије 
земље, чланице Еуропске уније, које 
имају сличну правну традицију и 
државно уређење као и БиХ и добру 
праксу управног одлучивања 

40 дана  Од 12.03.2010. године 
до 20.04.2010. године 

4.   Сачињавање компаративне анализе
процеса управног одлучивања на 
нивоу БиХ, ентитета и Брчко дистрикта 
БиХ са одабраним чланицама Еуропске 
уније и припрема писаног приједлога 
елемената Програма.  

40 дана  Од 21.04.2010. године 
до 30.05.2010. године 

5.   Припрема документа са приједлогом
мјера за побољшање квалитета 
управног одлучивања у БиХ, у складу 
са модерним еуропским стандардима 
управног одлучивања 

40 дана  Од 31.05.2010. године 
до 09.07.2010. године 

6.   Припрема нацрта Програма за
побољшање квалитета управног 
одлучивања у БиХ у складу са 
модерним еуропским стандардима 
управног одлучивања 

30 дана  Од 10.07.2010. године 
до 08.08.2010. године 

7.   Обављање консултација о
припремљеном нацрту Програма и 
сачињавање извјештаја са 
препорукама и закључцима са 
одржаних консултација 

40 дана  Од 09.08.2010. године 
до 17.09.2010. године 

8.   Размотрене и утврђене препоруке које
ће бити уврштене у Програм, сачињен 
финални нацрт Програма и достављен  
Надзорном тиму на одобрење  

30 дана  Од 18.09.2010. године 
до 17.10.2010. године 

9.   Укупан број дана : 300 дана  300 дана 
 



Анекс III ‐ Буџетска структура пројекта 

1  2  3 4

Редни 
бр. 

Опис услуга  Трошкови 
Ванредни 
трошкови 

Укупни 
трошкови 

1.  
 

Прикупљање података о процесу управног
одлучивања у органима управе на нивоу 
БиХ, ентитета и Брчко дистрикта БиХ. 

59.850,00 6.650,00  66.500,00

2.  
 

Анализа тренутног стања у управи у области
управног одлучивања на нивоу БиХ, 
ентитета и Брчко дистрикта БиХ 

52.150,00 6.750,00  58.900,00

3.  
 

Прикупљање података о процесу управног
одлучивања у најмање двије земље, 
чланице Еуропске уније, које имају сличну 
правну традицију и државно уређење као и 
БиХ и добру праксу управног одлучивања 

23.000,00 30.200,00 
 

53.200,00

4.  
 

Сачињавање компаративне анализе процеса
управног одлучивања на нивоу БиХ, 
ентитета и Брчко дистрикта БиХ са 
одабраним чланицама Еуропске уније и 
припрема писаног приједлога елемената 
Програма.  

40.000,00 9.400,00 
 

49.400,00

5.  
 

Припрема документа са приједлогом мјера
за побољшање квалитета управног 
одлучивања у БиХ, у складу са модерним 
еуропским стандардима управног 
одлучивања 

40.000,00 9.400,00 
 

49.400,00

6.  
 

Припрема нацрта Програма за побољшање
квалитета управног одлучивања у БиХ у 
складу са модерним еуропским 
стандардима управног одлучивања 

20.000,00 8.500,00 
 

28.500,00

7.   Обављање консултација о припремљеном
нацрту Програма и сачињавање извјештаја 
са препорукама и закључцима са одржаних 
консултација 

25.000,00 20.600,00 
 

45.600,00

8.   Размотрене и утврђене препоруке које ће
бити уврштене у Програм, сачињен финални 
нацрт Програма и достављен Надзорном 
тиму на одобрење  

20.000,00 8.500,00 
 

28.500,00

Укупна цијена без ПДВ:    280.000,00 100.000,00  380.000,00

ПДВ:  64.600,00

Укупна цијена са ПДВ:  444.600,00

    

 

 



 

Буџетска структура ванредних трошкова 

1  2  3  4 

Активности  Ванредни трошкови 
Ванредни 
трошкови 

Укупни
ванредни 
трошкови 

1.  
 

Трошкови одржавања радионица и консултација / Трошкови 
ноћења ин. Тима / Трошкови ноћења корисника / Трошкови 
хране / Трошкови освјежавајућих напитака / Трошкови 
изнајмљивања сале / Трошкови дневница и путовања 

6.650,00  6.650,00

2.  
 

Трошкови одржавања радионица и консултација / Трошкови 
ноћења ин. Тима / Трошкови ноћења корисника / Трошкови 
хране / Трошкови освјежавајућих напитака / Трошкови 
изнајмљивања сале / Трошкови дневница и путовања

6.750,00  6.750,00

3.  
 

Трошкови студијског путовања / Трошкови ноћења ин. Тима / 
Трошкови хране / Трошкови освјежавајућих напитака / 
Трошкови изнајмљивања сале / Трошкови дневница и 
путовања 

30.200,00  30.200,00

4.  
 

Трошкови одржавања радионица и консултација / Трошкови 
ноћења ин. Тима / Трошкови ноћења корисника / Трошкови 
хране / Трошкови освјежавајућих напитака / Трошкови 
изнајмљивања сале / Трошкови дневница и путовања 

9.400,00  9.400,00

5.  
 

Трошкови одржавања радионица и консултација / Трошкови 
ноћења ин. Тима / Трошкови ноћења корисника / Трошкови 
хране / Трошкови освјежавајућих напитака / Трошкови 
изнајмљивања сале / Трошкови дневница и путовања 

9.400,00  9.400,00

6.  
 

Трошкови одржавања радионица и консултација / Трошкови 
ноћења ин. Тима / Трошкови ноћења корисника / Трошкови 
хране / Трошкови освјежавајућих напитака / Трошкови 
изнајмљивања сале / Трошкови дневница и путовања 

8.500,00  8.500,00

7.   Трошкови одржавања радионица и консултација / Трошкови 
ноћења ин. Тима / Трошкови ноћења корисника / Трошкови 
хране / Трошкови освјежавајућих напитака / Трошкови 
изнајмљивања сале / Трошкови дневница и путовања 

20.600,00  20.600,00

8.   Трошкови одржавања радионица и консултација / Трошкови 
ноћења ин. Тима / Трошкови ноћења корисника / Трошкови 
хране / Трошкови освјежавајућих напитака / Трошкови 
изнајмљивања сале / Трошкови дневница и путовања 

8.500,00  8.500,00

Укупно:  100.000,00  100.000,00

ПДВ:  17.000,00

Укупни ванредни трошкови са ПДВ:  117.000,00
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