
BOSNA I HERCEGOVINA 

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

VIJEĆE MINISTARA САВЈЕТ МИНИСТАРА 

URED PREDSJEDAVAJUĆEG / PREDSJEDATELJA 

URED KOORDINATORA ZA REFORMU 

JAVNE UPRAVE  

КАБИНЕТ ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋЕГ 

КАНЦЕЛАРИЈА КООРДИНАТОРА ЗА 

РЕФОРМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ

 

 

ЈЕДИНИЦА ЗА ДОНАТОРСКУ КООРДИНАЦИЈУ, ФИНАНСИЈЕ, НАДЗОР И 
ЕВАЛУАЦИЈУ 

 
 

 
 
 
 
 

ИЗВЈЕШТАЈ О ЕВАЛУАЦИЈИ 
пројекта 

Обука службеника за односе с јавношћу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Април 2011. 



2 

 

ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ 

Број Уговора:  01‐7‐73‐9/09 

Назив пројекта:  Обука службеника за односе с јавношћу 

Имплементатор:  "Prime Communications" д.о.о. Бањалука 

Датум почетка:  15. јануар 2010. 

Трајање уговора:  5 мјесеци 

Датум завршетка:  15. јуни 2010. 

Вријеме продужења:  15 дана 

Измијењени датум завршетка:  30. јуни 2010. 

Статус пројекта:  завршен 

ФИНАНСИЈСКИ ПОДАЦИ 

Табела 1 ‐ Преглед буџета:  

УГОВОРЕНИ БУЏЕТ у КМ  128.285,88 КМ

УТРОШЕНА СРЕДСТВА у КМ  128.198,14 КМ

УТРОШЕНА СРЕДСТВА у %  99,93 %

  Планирано  утрошено  % 

Радни дани особља пројекта  343*  363  105,83 % 

Особље  67.287,27 КМ 67.286,85 КМ  99,99 %

Обуке  9.038,25 КМ 9.038,25 КМ  100 %

Студијско путовање  23.706,85 КМ 23.706,85 КМ  100 %

Приручник  6.318,00 КМ 6.230,84 КМ  98,62 %

Конференција  21.935,51 КМ 21.935,25 КМ  99,99 %

УКУПНО  128.285,88 КМ 128.198,14 КМ  99,93 %

 

                                                 
* Планирани број радних дана особља за потребе пројекта нису изричито тражени у пројектном задатку, те 
је  накнадно  (у  почетном извјештају)  урађена  пројекција  буџета  која  је  послужила  као  оквир  за  праћење 
утрошка радних дана. 
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1. УВОД 

а.  сврха и циљ евалуације 

Овај извјештај намијењен  је финансијерима пројекта,  уговорном и надзорном органу и 
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  слиједећи  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. 

б.  приступ и метод 

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  дá  оцјену  квалитета  пројектне  документације, 
ефикасности и  ефективности имплементације,  утицаја  и  пројектне  одрживости.  У  циљу 
давања  што  реалније  оцјене  поменутих  критерија,  обављени  су  интервјуи  са 
представницима  извшиоца  уговора,  уговорног  органа  и  корисника,  те  члановима 
међувладиног  надзорног  органа  (Надзорног  тима  (НТ)  за  реформску  област 
Институционална комуникација). 

в.  налази евалуације  

Овом евалуацијом констатује се да је пројект остварио планирани циљ, те да је добро 
вођен  од  стране  пројектног  менаџмента,  као  и  од  стране  одговорне  особе  из 
Канцеларије  координатора  и  Надзорног  тима.  Надзорни  тим  је  од  почетка  процеса 
активно  учествовао  у  дефинисању  и  усмјеравању  пројектних  активности.  Такође, 
корисници  су  изразили  задовољство  пруженим  услугама.  Уочена  је  потреба  за 
даљњим усавршавањем у сегменту односа с јавношћу, како службеника  за односе са 
јавношћу (СОЈ), тако и руководећег особља. 
 

2. ПРОЈЕКТ СИНОПСИС 

ДОПРИНОС ОБЛАСТИ/АП1: Овај  пројект  има директну  рефернцу  на  АП 1  у  области 
Институционална  комуникација  (ИК  8.  Обуке). Пројект  је  тематски  везан  за  остала  два 
реализована  пројекта  из  Фонда  за  РЈУ  у  области  Институционална  комуникација 
(Израда/Ревидирање комуникационих стратегија СМ БиХ, ентитетских и Владе Брчко 
дистикта БиХ и Успостављање мреже инфо полица). 

ОПШТИ  ЦИЉ:  Јачање  капацитета  и  стандардизовање  пракси  СМ  БиХ,  ентитетских 
влада и Владе БД БиХ за односе с јавношћу. 

ПРОЈЕКТНА  СВРХА:  Побољшање  ефикасности  корисника  пројекта,  упознавање 
службеника за информисање са искуствима институционалне комуникације,  теоријом и 
праксом  односа  са  јавношћу  кроз  директан  приступ  искуствима  европске  праксе  у  тој 
области.  Стандардизовање  праксе  односа  с  јавношћу,  нарочито  за  новозапослене 
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службенике. Јачање сарадње корисника пројекта и размјена њихових искустава, јачање и 
изградња професионалних односа с медијима и (не)владиним ПР службеницима. 

РЕЗУЛТАТИ:  

Р1  Израђен приручник за односе с јавношћу који ће нарочито користити новозапослени 
службеници  за  информисање  са  недовољно  искуства  на  пословима  односа  с 
јавношћу; 

Р2  Представници свих корисника пројекта прошли обуку за односе с јавношћу, упознати 
са теоријом и праксом ПР‐а, различитим искуствима у области ПР‐а; 

Р3  Корисницима  пројекта  омогућено  упознавање  најбоље  европске  праксе  односа  с 
јавношћу; 

Р4  Омогућена  размјена  искустава  и  умрежавање  службеника  за  односе  с  јавношћу 
владиног и невладиног сектора. 

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

КОРИСНИЦИ: Директни корисници пројекта су запосленици Службе за информисање 
Савјета  министара  БиХ,  Уреда  Владе  ФБиХ    за  односе  с  јавношћу,  Бироа  за  односе  с 
јавношћу  Владе  РС,  Владе  Брчко  дистрикта  БиХ,  службеници  за  односе  с  јавношћу 
министарстава  на  државном  и  ентитетским  нивоима,  службеници  органа  управе  у  БиХ 
који  нису  гласноговорници  али  обављају  послове  из  домена  односа  с  јавношћу, 
службеници  агенција  за  државну  службу  на  државном  и  ентитетским  нивоима,  Влада 
Брчко дистрикта БиХ. 

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

3. ОКВИР ЕВАЛУАЦИЈЕ 

Евалуација  је  рађена  у  периоду  фебруар‐март  2011.  године,  а  односи  се  на  период 
имплементације пројекта али и период по завршетку имплементације, кроз информације 
о  пројектном  утицају  и  његовој  одрживости.  Приликом  евалуације  детаљно  је 
размотрена  комплетна  пројектна  документација  (Уговор,  Пројектни  задатак,  Логички 
оквир, Почетни извјештај, периодични извјештаји и Завршни извјештај имплементатора, 
са  свим  анексима),  а  обављени  су  интервјуи  са  представницом  имплементатора, 
представником  Уговорног  органа,  представницима  НТ‐а  и  корисницима  пројекта  са 
државног, ентитетских и дистрикт нивоа власти у БиХ. Укупно су интервјуисане 23 особе, 
а листа саговорника је у анексу III овог извјештаја. 
 

4. РЕЗУЛТАТИ ЕВАЛУАЦИЈЕ 

a.   Квалитет пројектне документације 

Општи квалитет Логичког оквира (ЛО) је у складу са пројектним задатком и јасно показује 
везу између пројектних активности и резултата. Битно је поменути да ЛО није развијен уз 
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пројектни  задатак  (тада  није  био  ни  тражен  од  стране  Уговорног  органа,  усљед 
недостатка искуства у процедурама развијања пројектног задатка) а самим тим није био 
ни  саставни  дио  техничке  понуде.  Накнадно,  на  захтјев  стручног  савјетника  за  област 
Институционалнa комуникацијa (ИК) испред Канцеларије координатора за реформу јавне 
управе (Канцеларија), ЛО је развијен и уврштен у почетни извјештај. На основу ЛО, који је 
развијен  у  почетној  фази,  детаљан  план  активности  за  сваку  пројектну  компоненту 
посебно  је  урађен,  међутим  пројект  није  развио  обједињени  план  рада  што  је  иначе 
пракса  у  пројектима  (користити  нпр. Gantt  chart).  Недостатак  обједињеног  плана  рада 
није утицао на квалитетно праћење имплементације пројекта. Што се тиче антиципације 
претпоставки и ризика, пројект је исте добро антиципирао и навео у текстуалном дијелу 
Почетног  извјештаја  али  их  није  на  исти  начин  навео  у ЛО.  Када  је  ријеч  о Објективно 
провјерљивим  (верификативним)  индикаторима  (ОВИ)  они  су  добро  урађени 
(квантативно)  с тим да на нивоу oпштег циља се наводе исти ОВИ као и на нивоу сврхе 
пројекта, што иначе није пракса у писању ЛО.  

б.  Ефикасност имплементације 

б.1  Оцјена рада имплементатора: 

Ангажовање пројект менаџера (Имплементатора) 

Од  самог  почетка  имплементације  пројекта,  што  због  потребе  исправљања  одређених 
недостатака  произашлих  из  самог  писања  пројектног  задатка,  што  због  велике 
посвећености одговорних особа испред Канцеларије и Имплементатора да пројект буде 
успјешно  реализован,  сарадња  је  оцијењена  као  јако  квалитетна  и  продуктивна. 
Ангажовање  пројект  менаџера  је  најбоље  приказано  кроз  организовање  додатне,  по 
пројектном задатку непланиране активности, а то је организовање састанка Радне групе 
(чланова НТ) с циљем оцјене успјешности пројекта.  

Административно‐технички капацитети 

На  основу  увида  у  пројектну  документацију,  посјета  на  терену  и  разговора  са 
координаторицом пројекта констатовано је да су административно‐технички капацитети 
Имплементатора  били  адекватни  и  довољни  за  реализацију  пројектних  активности, 
постизање резултата и циљева пројекта. Ангажовани предавачи и експерти су, од стране 
директних  корисника  пројекта,  оцијењени  позитивно  и  истакнуто  је  да  су  у  питању 
еминентни стручњаци из земље и региона. 

Извјештавање и процедуре 

Имплементатор  је  редовно  извјештавао  путем  извјештаја  (Почетног,  два  Периодична 
извјештаја  и  Завршног  извјештаја).  Овако  учестали  систем  извјештавања  је  уједно 
допринио и  јачању система интерног мониторинга од стране Имплементатора у смислу 
остваривања  зацртаних  резултата  пројекта.  Квалитет  садржине  и  форме  извјештаја 
резултат  је  добре  сарадње  Уговорог  органа  и  Имплементатора,  те  придржавања 
процедура прописаних од стране Уговорног органа.  

б.2  Пројектни партнери и корисници: 

Надзорни/Имплементациони тим 

У склопу имплементације овог пројекта није формиран Имплементациони тим али је зато 
Надзорни  тим  (НТ),  састављен  од  представника  централних  јединица  за  односе  с 
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јавношћу са сва 4 нивоа власти, кроз свој рад био укључен у процес планирања пројекта 
од самог почетка и  самим тим усмјеравао пројект ка што ефикаснијој имплементацији. 
Надзорни  тим  се,  у  својству  Радне  групе,  окупио  на  крају  пројекта  и  извршио  оцјену 
успјешности истога. 

Корисници пројекта 

Током посјета, корисници пројекта су изразили своје задовољство проведбом пројектних 
активности.  А  као  што  је  већ  горе  наведено,  назначени  партнери  су  и  званично  били 
укључени кроз рад НТ‐а у имплементацију пројектних активности.  

б.3  Имплементација активности: 

Планиране активности 

Објективно 
мјерљиви 

индикатори 

П
л
ан

и
р
ан

и
 

(д
а/
н
е)
 

П
о
ст
и
гн
ут
и
 

(д
а/
н
е)
 

Коментар 

А1. Израдити приручник 
за службенике за 
односе с јавношћу те га 
дистрибуисати 
централним 
јединицама за односе с 
јавношћу 

‐ Израђен и 
дистрибуисан 
приручник за 
односе с јавношћу, 
у 400 примјерака, 
свим центрима за 
односе с јавношћу 

да  да 

Пројектни тим је успјешно 
реализовао ову активност у 
потпуности у складу са 
предвиђеним роком. 

А2. Припремити обуку 
из области ПР‐а 

‐ Проведено 
истраживање међу 
службеницима за 
односе с јавношћу 
о очекивањима и 
садржају обуке  

да  да 

Пројектни тим је успјешно 
реализовао ову активност у 
потпуности у складу са 
предвиђеним роком. 

А3. Провести дводневну 
обуку о односима с 
јавношћу за оквирно 90 
службеника за односе с 
јавношћу 

‐ Израђен програм 
и проведена 
дводневна обука 
са радионицама за 
5 група са по 
максимално 20 
полазника 

да  да 

Пројектни тим је успјешно 
реализовао ову активност у 
потпуности у складу са 
предвиђеним роком. 

А4. Урадити евалуацију 
након провођења обуке 

‐ Завршена писана 
евалуација 
најкасније 15 дана 
по окончању обуке 

да   

Пројектни тим је успјешно 
реализовао ову активност у 
потпуности у складу са 
предвиђеним роком. 

А5. Провести 
петодневну студијску 
посјету Словенији и 
размјену искустава са 
ПР службеницима у 
Словенији 

‐ Проведено 
студијско путовање 
за 8 особа (по два 
представника из 
центара за односе 
с јавношћу) 

да  да 

Пројектни тим је успјешно 
реализовао ову активност у 
потпуности у складу са 
предвиђеним роком. 

А6. Припремити и 
медијски промовисати 
ПР конференцију 
службеника за 

‐ Припремљен 
програм и 
медијски 
промовисано 

да  да 

Пројектни тим је успјешно 
реализовао ову активност у 
потпуности у складу са 
предвиђеним роком. 
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информисање владиног 
и невладиног сектора 

одржавање ПР 
конференције  

А7. Организовати и 
одржати ПР 
конференцију 

‐ Организован и 
одржан 
конференцијски 
скуп ПР 
службеника 

да  да 

Пројектни тим је успјешно 
реализовао ову активност у 
потпуности у складу са 
предвиђеним роком.  

А8. Састанак Радне 
групе 

 

не  да 

Активност није првобитно била 
планирана пројектним задатком. 
Имплементатор је на иницијативу 
одговорне особе из Канцеларије, 
организовао састанак Радне групе, 
коју су чинили чланови НТ, с циљем 
оцјењивања успјешности пројекта у 
остваривању пројектних резултата.  

 

б.4  Постизање резултата: 

Планирани резултати  Опис постигнућа 

Р1  Израђен приручник за 
односе с јавношћу који ће 
нарочито користити 
новозапослени службеници 
за информисање са 
недовољно искуства на 
пословима односа с 
јавношћу 

Приручник за односе са јавношћу израђен на сва три 
службена језика у употреби у БиХ у тиражу од 400 
комада и дистрибуисан у сва четири Центра 
институционалне комуникације. Даље је Приручник 
дистрибуисан службеницима са свих нивоа који у оквиру 
свог посла практикују односе да јавношћу. Израдом овог 
приручника наведене су и предложене процедуре у 
обављању посла службеника за односе с јавношћу, а 
Приручник ће нарочито користити новоупосленим 
службеницима за односе са јавношћу. 

Р2  Представници свих 
корисника пројекта прошли 
обуку за односе с јавношћу, 
упознати са теоријом и 
праксом ПР‐а, различитим 
искуствима у области ПР‐а 

Пет дводневих обука за односе са јавношћу 
организоване за службенике за односе с јавношћу 
Савјета министара, Уреда Владе Федерације Босне и 
Херцеговине, Бироа Владе Републике Српске и Владе 
Брчко Дистрикта, те службеника за односе с јавношћу из 
других институција свих нивоа. Обукама је, путем 
упитника, претходило истраживање потреба полазника. 
Обукама је присуствовало више од 70 полазника. Због 
хетерогености корисничке групе која је похађала 
дводневну обуку, Имплементатор је на основу 
истраживања кроз раније достављени упитник, садржај 
обуке прилагодио свим корисницима. Неколико 
полазника поменуте обуке, који су кроз своју едукацију 
имали напредно знање у области односа с јавношћу, су 
квалитет садржаја обука оцијенили као превише 
теоретски као и да су се предавања тицала основних 
ствари. Међутим, велика већина интервјуисаних 
корисника (полазника обуке) је истакла како је обука 
била веома корисна и добро конципирана. Такође, због 
опширности обрађиваних тема корисници су нагласили 
да би било пожељно да обуке трају дуже, како би се 
свака тема детаљније обрадила са конкретним 
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примјерима из праксе. 

Р3  Корисницима пројекта 
омогућено упознавање 
најбоље европске праксе 
односа с јавношћу 

Студијска посјета републици Словенији успјешно је 
организована у предвиђеном временском интервалу. У 
студијској посјети учествовали су по два службеника за 
односе са јавношћу из Савјета министара, Владе ФБиХ, 
Владе РС‐с и Владе БД‐а (укупно осам). Приликом 
реализације студијског путовања службеници су имали 
прилику упознати рад Канцеларије за комуникацију 
Републике Словеније као и рад служби за односе с 
јавношћу у 5 министарстава, присуствовати прес 
конференцији Владе Републике Словеније, те се на тај 
начин упознали са праксама и искуствима у односима с 
јавношћу Републике Словеније.  

Р4  Омогућена размјена 
искустава и умрежавање 
службеника за односе с 
јавношћу владиног и 
невладиног сектора 

Једнодневна конференција „PR Network“ за односе с 
јавношћу организована је у Теслићу у складу са 
захтјевима пројектног задатка и планиране динамике. ПР 
конференција је допринијела увезивању службеника за 
односе са јавношћу из владиног сектора сва четири 
центра институционалне комуникације али и са особама 
задуженим за односе с јавношћу из невладиног сектора. 
Учешће на ПР конференцији, поред релеватне циљне 
групе, су имали еминентни предавачи из регије са 
значајним искуством у овој области. У склопу овог 
пројектног резултата, дизајнирана је и интернет 
презентација конференције на www.pr‐network.org на 
којој је најављена конференција и на коју су постављене 
информације о већ реализованим активностима на 
пројекту. 

б.5  Утрошак средстава†: 

Утрошена средства за потребе пројектних активности била су у складу са планираним и 
као  таква  су приказана.  Битно  је казати да пројект  у фази израде  техничке понуде није 
имао  разрађену  подјелу  утрошка  особља  и  стручњака  који  ће  радити  на  пројекту,  а 
самим тим ни план утрошка радних дана. Пројект је, у почетној фази имплементације на 
захтјев  одговорне  особе  из  Канцеларије,  урадио  пројекцију  потрошње  радних  дана 
стручњака  које  се  у  даљној  имплементацији  пројекта  и  држао.  Према  плану  утрошка 
радних дана из  почетног извјештаја,  планирано  је да  за  све пројектне  активности буде 
утрошено 343 радана дана. У завршној фази пројекта указала се потреба за додатних 20 
радних дана за пројектни тим (4x5 радних дана). Ово није утицало на извршење буџета, 
обзиром да је потрошња буџетских средстава у складу са уговореним износом.  

Преглед утрошка средстава треба на једном мјесту да прикаже планирани, утрошени и 
преостали  апсолутни  и  релативни  (процентуални)  износ  како  радних  дана  тако  и 
финансијских средстава (разложено по врсти трошка).  

в.  Ефективност пројекта 

                                                 
† За детаљније информације о утрошку средстава види Табелу 1 овог извјештаја. 
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Пројект  је  постигао  све  планиране  резултате  и  тиме допринио постизању општег  циља 
пројекта и пројектне  сврхе. На основу разговора  са корисницима пројекта дошло се до 
закључка  да  исти  имају  користи  од  пројектних  резултата.  Наиме,  сви  корисници  имају 
подједнак приступ пројектним резултатима, а примјер тога су CD приручници, материјали 
са обука и интернет страница (www.pr‐network.org). 

Пројектна сврха је остварена кроз постизање пројектних резултата. Наравно, кориштење 
и надоградња пројектних резултата ће увелико зависити од корисника и њиховог личног 
ангажмана по питању напредка/усавршавања у области односа са јавношћу као и давања 
важности  овој  функцији  од  стране  руководилаца  и  издвајања  средстава  за  даљним 
усавршавањем.  

г.  Утицај 

Пројект  је  успоставио  основу  за  даље  унапређење  на  плану  стандардизовања  и 
успостављања добрих пракси односа с јавношћу, а самим тим допринио унапређењу на 
плану транспарентности јавне управе. Као један од најзначајнијих доприноса пројекта је 
израда 400 CD приручника за односе с  јавношћу који служи СОЈ у свакодневном раду и 
који  је дистрибуисан у сва четири центра институционалне комуникације у БиХ. Такође, 
кроз организацију дводневних обука унапријеђено је теоретско, као и практично, знање 
корисника у сегменту односа с јавношћу. Утицај пројекта је видљив и кроз увезивање СОЈ 
кроз  организовање  „PR  Network“  конференције  у  Теслићу,  која  је  допринијела  како 
упознавању СОЈ тако и у размјени искустава, те је поред СОЈ из владиног сектора са сва 
четири нивоа власти обухватила и СОЈ из невладиног сектора.  

У погледу доприноса реформи  јавне управе,  пројект  је допринио испуњавању мјера из 
АП  1  Стратегије  РЈУ  у  БиХ  са  око  12%  од  укупно  забиљеженог  напретка  у  области  ИК. 
Конкретан  утицај  пројекта  односи  се  на  поглавље  1  „Кључни  прописи“,  поглавље  8 
„Обука“,  поглавље  10  „Активности  везане  за  медије“  и  поглавље  12  „Директна 
комуникација с јавношћу – ЗОСПИ“. 

Имплементација  овог  пројекта  допринијела  је  и  активностима  на  ревидирању  АП1. 
Постојеће  поглавље  АП1  у  области  ИК  (8.  Обука)  је,  користећи  налазе  овог  пројекта, 
ажурирано и ревидирано кроз специфичне мјере развоја капацитета и тематске обуке из 
области односа с јавношћу и других вјештина (Ревидирани АП1 – 7.Људски ресурси) 

д.  Одрживост 

Корисници  пројекта  имају  користи  од  пројектних  резултата/услуга.  CD  приручник  се 
користи  по  потреби,  знања  с  обуке  се  користе  у  редовним  пословима,  а  нарочито  се 
истиче битност умрежавања службеника за односе с јавношћу и размјена искустава која 
је резултат одржане ПР конференције. 

Кроз разговоре  са корисницима уочена  је потреба редовних обука у  сегменту односа  с 
јавношћу, међутим због ограничености финансијских средстава која се издвајају за обуке, 
мала  је  вјероватноћа  да  би  се  исте  могле  реализовати  из  буџета  институција  БиХ, 
односно,  ентитета  и  БД.  Иако  не  искључиво,  власништво  над  пројектним  резултатима 
увелико  зависи  од  финансијских  средстава  која  су  на  располагању  за  унапређење 
сегмента  односа  с  јавношћу.  Још  значајнија  је  потреба  за  подизањем  свијести 
руководећег  особља  о  улози  и  значају  односа  с  јавношћу  као  и  позиционирања  СОЈ  у 
институционалној  хијерархији  а  самим  тим  и  у  редовном  усавршавању.  Такође,  СОЈ  у 
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институцијама  власти  у  БиХ  немају  једнак  статус  (у  РС  су  то  намјештеници),  а  често  је 
случај да су то ниже рангирани државни службеници. Самим тим имају мањи утицај на 
квалитет  односа  с  јавношћу.  Адекватно  позиционирање  СОЈ  у  институционалној 
хијерархији  ће  допринијети  њиховом  већем  утицају  и  значајнијем  учешћу  у 
комуникацији руководећих службеника (руководилаца) с јавношћу. 

Велика је вјероватноћа да ће корисници пројекта наставити да користе услуге кроз своје 
свакодневне активности. Обзиром да постоји потреба за редовним усавршавањем, исто 
ће зависити од доступности средстава за професионално усавршавање.  

На основу налаза са терена уочено је да тренутно не постоји стратешки приступ подршке 
пројектних  резултата  у  смислу  одрживости  истих.  Постоји  потреба  умрежавања, 
организовања обука и размјене искустава СОЈ.  

5. ЗАКЉУЧЦИ 

У пројектном задатку види се јасна веза између пројектних активности, резултата, сврхе и 
циља,  те  се  исти може  оцијенити  као  веома  квалитетан.  Пројектна  документација  није 
садржавала логички оквир у фазама до почетка процеса имплементације. Логички оквир 
је  развијен  у  почетној фази имплементације  пројекта,  на  иницијативу  одговорне особе 
испред  Канцеларије.  Битно  је  казати  да  пројект,  у  фази  израде  техничке  понуде,  није 
имао  разрађену  подјелу  утрошка  особља  и  стручњака  који  ће  радити  на  пројекту,  а 
самим  тим  ни  план  утрошка  радних  дана,  што  је  недостатак  пројектне  документације. 
Ово је ријешено у Почетном извјештају гдје је направљена пројекција буџета за праћење 
имплементације пројекта а нарочито утрошка средстава. 

Ангажованост  пројект  менаџера  је  била  у  складу  са  потребама  и  очекивањима, 
административно‐технички  капацитети  адекватни,  а  извјештавање  у  складу  са 
планираним. У склопу имплементације овог пројекта није формиран Имплементациони 
тим али је НТ, кроз свој рад, био укључени у процес планирања и усмјеравања пројекта 
као што ефикаснијој имплементацији. Корисници су задовољни реализацијом пројектних 
активности  као  и  цјелокупном  реализацијом  пројекта.  Пројектне  активности  су 
реализоване према плану,  с  тим да  је реализована и додатна активност  која није била 
првобитно предвиђена пројектним задатком  (састанак радне групе). Реализацијом ових 
активности  постигнути  су  резултати  који  су  од  стране  корисника  оцијењени  као 
квалитетни. 

Пројектна  сврха  је  остварена  кроз  упознавање  СОЈ  са  искуствима,  теоријом  и  праксом 
односа  с  јавношћу,  стандардизовање  пракси  путем  израде  приручника,  умрежавање  и 
размјену  искустава  СОЈ.  Није  било  негативних  дјеловања  пројекта  на  циљне  или  друге 
актере. 

Извјесно  је  да  ће  корисници  пројекта  наставити  да  користе  пројектне  резултате  кроз 
примјену стечених знања и искустава, те кориштењем Приручника за односе с јавношћу. 
Надоградња  знања  ће  зависити  од  расположивих  средстава  за  будуће  усавршавање  у 
овој области. 

На основу резултата разговора с корисницима, мониторинг тим је дошао до закључка да 
постоји  потреба  за  стратешким  приступом  у  области  институционалне  комуникације, 
кроз стратешке документе (комуникационе планове) на свим нивоима власти у БиХ. Кроз 
пројект Израда/Ревидирање комуникационих стратегија СМ БиХ, ентитетских и Владе 
Брчко дистикта БиХ који  је раније финансиран из Фонда за РЈУ развијени су потребни 
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стратешки документи –  комуникационе стратегије влада и припадајући комуникациони 
планови.  Комуникациони  планови  су  предвиђени  на  годишњој  основи  те  садрже 
појединачне  активности  које  институције  проводе  у  координацији  са  централним 
јединицама.  Дио  тих  активности  се  односи  на  обуке  из  односа  с  јавношћу  и  других 
потребних  вјештина.  Кроз  пројект  Успостављање  мреже  инфо  полица  развијена  је 
мрежа,  односно  канал  комуникације  (Инфо  полица),  те  урађено  истраживање  нивоа 
познавања институционалне комуникације код корисника. Такође је одржана и обука из 
области институционалне и интерне комуникације. Евалуација и искуства са те обуке су 
додатно  послужила  развијању  програма  обуке  из  односа  с  јавношћу  као  и 
идентификовању полазника обуке. 

6. ПРЕПОРУКЕ 

Уговорном органу:  

 Развити логички оквир у фази припреме пројектног задатка који је обавезни саставни 
дио пројектне документације; 

 План буџета треба да буде саставни дио пројектне документације од фазе пројектног 
задатка па надаље; 

Имплементатору: 

 Детаљан план извршења буџета по пројектним компонентама треба да буде саставни 
дио пројектне документације; 

 Навести  претпоставке и  ризике  у  логичком оквиру као што  су  наведени  у  почетном 
извјештају; 

7. НАУЧЕНЕ ЛЕКЦИЈЕ 

При креирању нових пројектних задатака који би се финансирали кроз Фонд за РЈУ а који 
подразумијевају обуке, требало би обратити пажњу на знање полазника обуке и у складу 
с  тим  одредити  садржај  обука.  Као  надоградња  на  обуку  за  службенике  за  односе  с 
јавношћу, за будуће пројекте који се буду бавили овом тематиком, обуке би требало да 
буду тематски обрађене, специфичније и дужег трајања (посебно обрађена свака тема 
битна за СОЈ‐а), са примјерима из праксе. 

Уочена  је  потреба  за  одржавањем  редовне  годишње  ПР  конференције  у  циљу 
умрежавања  СОЈ,  те  даљње  одржавање  и  ажурирање  интернет  странице  (www.pr‐
network.org или сличне интернет странице); 

Такође,  било  би  пожељно  организовати  обуку  за  руководеће  особље  с  циљем 
упознавања са значајем односа с јавношћу у институцијама у БиХ, јер још увијек постоји 
перцепција да су односи са јавношћу само односи са медијима. 

Постоји потреба за подизањем свијести руководеђег особља о улози и значају односа с 
јавношћу као и позиционирања СОЈ у институционалној хијерархији. СОЈ у институцијама 
власти  у  БиХ  немају  једнак  статус  (у  РС  су  то  намјештеници),  а  често  је  случај  да  су  то 
ниже рангирани државни службеници. Самим тим имају мањи утицај на квалитет односа 
с  јавношћу.  Адекватно  позиционирање  СОЈ  у  институционалној  хијерархији  ће 
допринијети њиховом већем утицају и значајнијем учешћу у комуникацији руководећих 
службеника (руководилаца) с јавношћу. 



12 

 

 

Листа Анекса  
 
1. Логички оквир пројекта 
2. План трошкова 
3. Листа саговорника/обављених интервијуа 

Датуми посјета евалуатора: Од 18.02. до 25.03.2011. 

Интервјуи обављени са: погледати листу саговорника у анексу III. 

 

Датум: 15.04.2011. 



Анекс I ‐ Логички оквир за пројект „Обука службеника за односе с јавношћу“ 

  Логика рада  Објективно провјерљиви 
индикатори 

Извори верификације  Претпоставке/Ризици 

Укупни 
циљеви 

Јачање капацитета и 
стандардизовање пракси 
Савјета министара, Владе 
ФБиХ, Владе РС и Владе 
Брчко дистрикта 
 

израђен CD Приручник за 
односе с јавношћу, 
цертификати за полазнике 
обуке, студијско путовање и 
ПР конференција, листе 
учесника, анализа и 
евалуација пројекта од 
стране корисника (Радна 
група) 
 

почетни извјештај, 
периодични извјештај, 
завршни извјештај 
 

Ризици: Недовољни 
капацитети Брчко дистрикта 
БиХ за учешће у свим фазама, 
Немотивисаност 
имплементационих структура 
за активно учешће у пројекту 
 
Претпоставке: Обуке ће 
носити одређени број бодова 
према принципима агенција 
за државну службу, ПР 
службеници ће сарађивати са 
консултантом на реализацији 
активности пројекта 

Сврха 
пројекта 

Побољшање учинковитости 
корисника пројекта, 
упознавање службеника за 
информисање са искуствима 
институционалног 
комуницирања, теоријом и 
праксом односа с јавношћу 
кроз директан приступ 
искуствима европске праксе 
у тој области. 
Стандардизовање праксе за 
односе с јавношћу, нарочито 
за новозапослене 

1. Израђен CD Приручник за 
односе с јавношћу  
2. Реализована обука, 
Цертификати уручени 
учесницима  
3. Реализовано студијско 
путовање  
4. Реализована конференција 
5. Feedback упитници чији ће 
се резултати анализирати и 
доставити уз извјештај 
 

1. Извјештај, press clipping и 
медиа мониторинг извјештај, 
почетни, периодични и 
завршни извјештај  
2. евалуација, састанак Радне 
групе 
 

Под директном контролом 
пројекта није 
заинтересованост 
учесника/корисника пројекта 
за лично и професионално 
усавршавање у области 
односа с јавношћу, њихове 
реалне могућности (обавезе 
и задужења у организацији) 
да учествују у свим фазама 
пројекта као ни подршка 
руководећих у институцијама 
како би корисници могли 



службенике. Јачање сарадње 
корисника пројекта и 
размјена њихових искустава, 
јачање и изградња 
професионалних односа с 
медијима и (не)владиним ПР 
службеницима 
 

редовно присуствовати 
обукама 
 

Резултати   Израђен приручник за 
односе с јавношћу који ће 
нарочито користити 
новозапослени службеници 
за информисање са 
недовољно искуства на 
пословима односа с 
јавношћу 

 Представници свих 
корисника пројекта прошли 
обуку за односе с јавношћу, 
упознати са теоријом и 
праксом ПР – а, различитим 
искуствима у области ПР‐а 

 Корисницима пројекта 
омогућено упознавање 
најбоље европске праксе 
односа с јавношћу 

 Омогућена размјена 
искустава и умрежавање 
службеника за односе с 
јавношћу владиног и 
невладиног сектора. 

1. Израђен и дистрибуисан 
CD приручник за односе с 
јавношћу, у 400 примјерака, 
свим центрима за односе с 
јавношћу  
2. Проведено истраживање 
међу службеницима за 
односе с јавношћу о 
очекивањима и садржају 
обуке  
3. Израђен програм и 
проведена дводневна обука 
са радионицама за 5 група са 
по максимално 20 полазника 
4. Завршена писана 
евалуација најкасније 15 
дана по окончању обуке 
5. Спроведено петодневно 
студијско путовање за 8 
особа (по два представника 
из центара за односе с 
јавношћу) 
6. припремљен програм и 

 Израђен CD Приручник за 
односе с јавношћу 

 Реализована обука, 
Цертификати уручени 
учесницима 

 Реализовано студијско 
путовање 

 извјештај, press clipping и 
медиа мониторинг извјештај, 
почетни, периодични и 
завршни извјештај 
 

Спроведено истраживање 
ставова службеника за 
односе с јавношћу/корисника 
пројекта које обезбјеђује 
почетне информације које су 
теме које корисници пројекта 
сматрају најбитнијим при 
креирању програма обуке 
као и које су то нарочито 
битне праксе које је важно не 
изоставити при креирању 
Приручника за односе с 
јавношћу које ће 
стандардизовати процедуре 
у институционалном 
комуницирању 
 



  медијски промовисано 
одржавање ПР конфренције  
7. организован и одржан 
конференцијски скуп ПР 
службеника 
 

Активности  Израдити приручник за 
службенике за односе с 
јавношћу те га 
дистрибуисати централним 
једницама за односе с 
јавношћу  

 припремити обуку из 
области ПР‐а 

 провести дводневну обуку 
о односима с јавношћу за 
оквирно 90 службеника за 
односе с јавношћу 

 урадити евалуацију након 
провођења обуке 

 провести петодневну 
студијску посјету Словенији и 
размјену искустава са ПР 
службеницима у Словенији 

 припремити и медијски 
промовисати ПР 
конефернцију службеника за 
информисање владиног и 
невладиног сектора 

 организовати и одржати ПР 
конференцију 

Особље: 1. Предавачи са 
Релевантним искуством из 
обуке у области односа с 
јавношћу 
2. особље са искуством у 
прганизацији конференција о 
односима с јавношћу и 
организацији студијских 
путовања 
3. ПР практичари са 
искуством у писању 
Приручника за односе с 
јавношћу 
 

Ресурси /трошкови:  
За остваривање свих 
планираних активности 
потребни ресурси су 
искључиво материјални 
(новчани) у сврху покривања 
трошкова 
закупа сала, хране, хонорара 
предавача, превоза, 
смјештаја, обезбјеђења 
документације и виза за 
студијско путовање, 
дневница консултаната. 
Трошкови су покривени из 
буџета пројекта по 
достављеној понуди и 
ванредних трошкова који су 
саставни дио буџета пројекта 
 

Прије почетка 
имплементације пројекта, 
потребно је обезбјеђење 
буџета за извођење 
пројектних активности као и 
сарадња центара 
институционалне 
комуникације 
 



Анекс II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пројекција буџета 

према почетном извјештају 
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Анекс III 

Листа саговорника/обављених интервјуа 

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

1.  Дејан Буха 
Стручни савјетник у области Институционална 
комуникација 

Кацеларија координатора за 
реформу јавне управе 

Сарајево  18.02.2011. да 

2. 
Добрила 
Мочевић 

Координаторица пројекта  „Prime Communications“ д.о.о.  Сарајево  28.02.2011. да 

3. 
Мирјана 
Мицевска 

Чланица НТ1‐а, 
Шефица  Службе за информисање СМ БиХ 

Генерални секретаријат СМ БиХ  Сарајево  09.03.2011. да 

4.  Мара Симикић 
Замјеница члана НТ‐а, 
Портпарол Владе БД БиХ 

Влада Брчко дистрикта 

Брчко  10.03.2011. да 5.  Синиша Милић 
Члан НТ‐а, 
Портпарол Скупштине БД БиХ 

6.  Халид Емкић  Портпарол полиције  Полиција Брчко дистрикта БиХ 

7.  Вера Сајић 
Чланица НТ‐а 
Шефица Бироа за односе с јавношћу 

Влада РС  Бања Лука  11.03.2011.

не 

8. 
Александар 
Шиљковић 

Замјеник члана НТ‐а, 
Биро за односе с јавношћу Владе РС 

да 

                                                            
1 Надзорни тим 



Извјештај о евалуацији за пројект: Обука службеника за односе с јавношћу 
 

 

9.  Златко Јурић  Биро за односе с јавношћу Владе РС  Влада РС 

Бања Лука  11.03.2011.

да 

10.  Мирна Шоја  Службеница за односе с јавношћу  МУП РС  не 

11. 
Сандра 
Ковачевић 

Службеница за односе с јавношћу 
Министарство управе и локалне 
самоуправе РС 

да 

12. 
Александра 
Вукашиновић 

Службеница за односе с јавношћу 
Министарство индустрије, 
енергетике и рударства РС 

да 

13.  Наташа Трампа  Службеница за односе с јавношћу 
Завод за физичку медицину и 
рехабилитацију „Др Мирослав 
Зотовић“ 

Бања Лука  11.03.2011. да 

14. 
Далиборка 
Гавриловић 
Кујунџић 

Службеница за односе с јавношћу 
Републичка агенција за развој 
малих и средњих предузећа РС 

Бања Лука  11.03.2011. да 

15.  Давор Ђукић 
Виши стручни сарадник за другостепени 
поступак 

Републичка управа загеодетске и 
имовинско правне послове РС  

Бања Лука  11.03.2011. да 

16.  Самра Љуца  Службеница за односе с јавношћу  Агенција за државну службу ФБиХ  Сарајево  24.03.2011. да 

17.  Лејла Ходовић  Службеница за односе с јавношћу  Гендер  Центар ФБиХ  Сарајево  24.03.2011. да 

18.  Нермина Капић 
Шефица Одјела за образовање и 
информисање 

Агенција за приватизацију ФБиХ  Сарајево  24.03.2011. да 
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19. 
Јадранка 
Маслеша 

Лекторица  Влада Федерације БиХ  Сарајево  24.03.2011. да 

20.  Бојана Вујичић  Шефица одјела за односе с јавношћу 
Министарство вањске трговине и 
економских односа 

Сарајево  25.03.2011. да 

21.  Драгица Галић 

Служба за информисање  Генерални секретаријат СМ БиХ  Сарајево  25.03.2011. да 

22. 
Габријела 
Барић 

23.  Зорица Руљ  Портпарол министарства 
Министарство цивилних послова 
БиХ 

Сарајево  25.03.2011. да 

24.  Раска Дењалић 
Директорица Уреда за информисање Владе 
ФБиХ 

Влада Федерације БиХ  Сарајево  19.04.2011.

не 

25. 
Даворин 
Арлауповић 

Стручни савјетнк за односе с јавношћу  да 
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