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I – УВОД
У складу са Одлуком о годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања у институцијама БиХ („Службени гласник
БиХ“, број 94/14) те Упутством о начину припреме годишњег програма рада и извјештавања о раду у институцијама БиХ („Службени
гласник БиХ“, бр. 45/15 и 64/18) припремљен је Годишњи извјештај о раду Савјета министара БиХ за 2019. годину.
Годишњи извјештај о раду Савјета министара Босне и Херцеговине је скуп остварених планираних годишњих резултата Савјета
министара
Савјет министара је током 2019. године одржао укупно 36 сједница, од чега 17 ванредних, на којима су разматрана питања из
надлежности Савјета министара. На сједницама је укупно размотрено 935 тачака дневног реда те је припремљено и урађено 836
обавијести о закључцима.
У остваривању својих права и дужности у извјештајном периоду Савјет министара је:


утврдио 3 приједлога закона;



донио 149 одлука;



усвоо, односно дао сагласност на 23 правилника;



утврдио 42 приједлога уговора, споразума, протокола и меморандума;



утврдио 20 приједлога основа за закључивање међународних уговора;



утврдио 22 приједлога одлука о ратификацији међународних уговора;



усвојио 3 стратегије;



усвојио 180 информација из различитих области;
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усвојио 76 извјештаја;



утврдио 151 одговор на посланичка и делегатска питања и иницијативе;

С обзиром да је Босна и Херцеговина привржена принципима, циљевима и вриједностима Европске уније, пуноправно чланство у ЕУ
је један од стратешких приоритета Босне и Херцеговине, пут који нема алтернативе, па је Савјет министара БиХ и у 2019. години
наставио радити на напретку у свим процесима, с посебним освртом на социоекономске реформе, што је потврђено бројним
билатералним сусретима, сусретима на мултилатералним скуповима и активностима унутар процеса регионалне сарадње. Израда
секторских стратегија, као и ефикасна и професионална јавна управа, владавина права и борба против корупције, су кључни изазови
које требамо превазићи на том путу.
Захваљујући упорном и конзистентном раду Савјета министара, Босна и Херцеговина је у 2019. години окончала један веома битан
процедуралан корак на свом путу ка Европској унији. Наиме, Европска комисија, као једино експертско тијело које може дати став у
којој мјери БиХ испуњава критеријуме и у којој мјери се придржава европских стандарда те преузима и примјењује правну тековину ЕУ,
доставила је Мишљење о захтјеву Босне и Херцеговине за чланство у Европској унији са Аналитичким извјештајем као пратећим
документом. Мишљење и Аналитички извјештај требају бити смјернице, односно мапа пута политици и институцијама Босне и
Херцеговине у наредном периоду када је ријеч о процесу прикључивања Европској унији. Мишљење на сажет начин приказује однос ЕУ
и БиХ, односно процјену испуњавања критеријума за чланство у ЕУ, који обухватају низ од копенхашких критеријума, мадридских
критеријума до процјене испуњења услова процеса стабилизације и придруживања, као и процјену утицаја приступања Босне и
Херцеговине Унији. Одређени степен спремности је достигнут у 16 поглавља, док је у раној фази у 15 поглавља. У Мишљењу је
прецизирано 14 кључних приоритета који се односе на политички критеријум. Одговарајући напредак у овом критеријуму је основа за
отварање преговора. Ови критеријуми се односе на демократију, функционисање институција, владавину права, основна права и реформу
јавне управе.
На основу Мишљења, односно Аналитичког извјештаја Европске комисије, Савјет министара БиХ усвојио је Акциони план за
реализацију приоритета. Акциони план је цјелодржавни плански документ који садржи 729 планираних мјера за провођење 115
приоритета, које је одредила Европска комисија у оквиру политичког и економског критеријума, те 33 преговарачка поглавља, на којима
институције у Босни и Херцеговини требају радити, а што ће Комисија процијенити у наредном Пакету проширења у прољеће 2020.
године. У припреми овог документа учествовале су 233 институције са свих нивоа власти. Од 729 мјера, 331 ће реализовати институције
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БиХ, од чега је 88 заједничких мјера, 204 мјере планиране су за институције Федерације БиХ, од чега 93 заједничке мјере, 205 мјера
планирано је за институције Републике Српске, од чега 86 заједничких мјера, 118 мјера планирано је од институција Брчко Дистрикта
БиХ, од чега 61 заједничка мјера, док су 132 мјере планиране од институција у кантонима, од чега 29 заједничких мјера. За 17 приоритета
потребно је дефинисати додатне мјере, за шта су задужене радне групе за европске интеграције у систему координације.
Учествовање Босне и Херцеговине у регионалним процесима европских интеграција настављено је и у 2019. години. Годишњи састанак
на врху ЕУ – Западни Балкан (ВБ6+ЕУ8), шести по реду, који је одржан у оквиру Берлинског процеса у Познању, а на којем је учествовала
и Босна и Херцеговина, као и претходних година, бавио се питањима која утичу на европски пут региона, а то су: владавина права,
поштовање људских права, затим питања доброг управљања, регионалне сарадње, добросусједских односа и помирења. Босни и
Херцеговини је одобрен пакет од три инвестициона пројекта у области транспорта, у износу од скоро 100 милиона евра. Ријеч је о грант
средствима за дионице аутопута на Коридору 5ц (дијелови дионица Вукосавље - Добој, Зеница сјевер - Жепче југ и Жепче југ - Добој
југ). Укупна вриједност ова три пројекта износи 433,39 милиона евра.
Годишњи састанак Одбора гувернера Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) 2019. одржан је од 7. до 9. маја у Сарајеву и сматра се
једним од најзначајнијих догађаја у БиХ у оквиру којег су организовани пословни форуми, састанци, сесије и инвестициона
конференција, који су резултирали великим бројем изузетно важних инфраструктурних и других пројеката значајних за економску
обнову и развој Босне и Херцеговине. Презентовани су инвестициони и економски потенцијали БиХ, те представљен напредак који је
остварен у посљедње четири године. Конференција је резултирала и значајним иницијативама, као што је креирање инвестиционе
платформе путем које би земље западног Балкана могле наступати јединствено према трећим тржиштима. Оно што је од изузетне
важности за БиХ је потписивање уговора о финансирању изградње још једне дионице Коридора 5ц, у вриједности 210 милиона евра, као
и најава да ће се средства за БиХ удвостручити у односу на 2018. годину, те да ће досегнути 400 милиона евра, од чега ће 100 милиона
евра бити усмјерено ка приватном сектору, јачању малих и средњих предузећа, развоју комуналне инфраструктуре и зелене економије.
Свјесни значаја регионалне сарадње и јачања међусобног повјерења као кључа за унапређење политичких и економских односа,
привлачења иностраних инвестиција, очувања стабилности и унапређење процеса помирења, и у 2019. години настављена је динамична
сарадња са сусједним државама и државама региона с циљем заступања и заштите интереса БиХ, интензивирања политичког дијалога,
рјешавања отворених питања и политике добросусједства.
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Босна и Херцеговина је током 2019. године одржала макроекономску и фискалну стабилност, а у привреди је настављен тренд економског
раста. Иако током првих 11 мјесеци 2019. године није био донесен буџет институција БиХ, стабилност финансирања јавних услуга
осигуравана је тако да је Савјет министара благовремено доносио одлуке о привременом финансирању. Фискални циљ Босне и
Херцеговине и у 2019. години био је остваривање примарног суфицита уз контролу јавне потрошње како консолидована јавна потрошња
на нивоу Босне и Херцеговине не би прелазила 40% БДП-а. Усвајање Глобалног оквира фискалног биланса и политика у Босни и
Херцеговини осигурава усаглашеност основних макроекономских и фискалних претпоставки које се користе при сачињавању
докумената оквирних буџета на свим нивоима власти. Овако дефинисани фискални циљеви чине основну претпоставку за буџетско
планирање свих носилаца фискалних политика у БиХ, што је важно за остварење фискалне координације у Босни и Херцеговини.
Савјет министара БиХ усвојио је Програм економских реформи (ЕРП) за период 2019 – 2021. године, састављен од пет тематских цјелина,
укључујући приоритете структурних реформи, макроекономски и фискални оквир. Реформе се усмјеравају на унапређење стратешког и
законодавног оквира у складу с Уговором о успостављању Енергетске заједнице, стварање одрживог система финансирања жељезничке
инфраструктуре, унапрјеђење пољопривредне производње, јачање система инфраструктуре квалитета БиХ по моделу ЕУ. Радиће се на
даљњем унапређењу сектора комуникација и информационог друштва, уз усклађивање регулаторног оквира са стандардима ЕУ,
интензивирању сарадње у образовању и повећању ефикасности тржишта рада, успостављању ефикасног система потрошње у здравству
и унапређењу система социјалне заштите.
Босна и Херцеговина у 2019. години остварила укупан обим робне размјене у износу од 31.746.327.000 милијарди конвертибилних марака
(КМ), од чега извоз чини 11.869.563.000 милијарди, а увоз 19.876.764.000. Смањење извоза од око три посто на годишњем нивоу, те
повећање увоза од 1,5 посто резултирали су смањењем покривености увоза извозом за 4,5 посто, а самим тиме повећањем дефицита од
девет посто, чија вриједност је на крају године износила осам милијарди КМ.
Увоз у БиХ је благо повећан за око 280 милиона КМ, а узрок повећања увоза је резултат привредне активности у земљи, односно
повећаном домаћом потрошњом и варирањем цијене нафте и нафтних деривата у протеклом периоду. Добру покривеност увоза извозом
БиХ остварује са Њемачком и Италијом, док суфицит остварује у размјени са Аустријом.
БиХ је у спољнотрговинској размјени са Европском унијом учествовала са 72,1 посто извоза и 68 посто увоза. Тако су на тржиште ЕУ
извезено робе у вриједности од 8.554.657.000 КМ, док је увоз износио 13.520.320.000 КМ. Најзначајнији партнер по обиму
6

спољнотрговинске размјене из ЕУ је Хрватска. Обим спољнотрговинске размјене с Хрватском у 2019. години износио је 4,97 милијарди
КМ, од чега је извоз износио 1,45 милијарди КМ, а увоз 3,51 милијарди КМ. Покривеност увоза извозом пала је на 41 посто (минус
четири посто у односу на прошлу годину). Након ЕУ, у спољнотрговинској размјени БиХ са ЦЕФТА-ом учествује са 17,4 посто извоза и
15,4 посто увоза. Најзначајнији спољнотрговински партнер из ЦЕФТА региона по обиму размјене је Србија. Само забраном извоза на
Косово, БиХ је изгубила тржиште од 132 милиона КМ.
У периоду 1.1.2019. – 31.12.2019. на Јединствени рачун укупно је прикупљено 7 милијарди и 987 милиона КМ прихода, што је за око 390
милиона КМ или 5,14 % више у односу на исти период 2018. године. У структури укупно прикупљених прихода од индиректних пореза
и осталих прихода уплаћених на Јединствени рачун највише је прикупљено од пореза на додану вриједност (ПДВ), у износу од 5
милијарди и 436 милиона КМ, који у укупним приходима учествује са 68,07 %, затим од акциза на увозне производе у износу од 1
милијарде и 388 милиона КМ (17,38 %), од путарина на нафтне деривате у износу од 651 милион КМ (8,15 %), од царинских дажбина у
износу од 311 милиона КМ (3,89 %) и од акциза на домаће производе у износу од 156 милиона КМ (1,95 %). Прикупљени нето приходи
за расподјелу корисницима прихода у 2019. години износили су 6 милијарди и 543 милиона КМ, што значи да су за 5,15%, (321милиона
КМ) већи у односу на 2018. годину, када су износили 6,222 милијарди КМ.
Свјесан ситуације, Савјет министара БиХ је и у 2019. години континуирано пратио, те разматрао 19 информација о стању у области
миграција у Босни и Херцеговини. Проблематика нерегуларних миграција на глобалном и регионалном нивоу због нових појавних облика
и трендова се и даље усложњава као рефлексија на одређена кризна подручја. Босна и Херцеговина због свог геостратешког положаја
представља подручје транзита преко којег држављани разних земаља покушавају и све теже успијевају доћи до земаља западне Европе,
дакле, тренд раста миграционог притиска на границу Босне и Херцеговине настављен је и током 2019. године.
Институције Босне и Херцеговине (Гранична полиција БиХ, СИПА, Служба за послове са странцима, Дирекција за координацију
полицијских тијела БиХ...) имајући у виду да су сарадња и размјена информација предуслов за ефикасну превенцију као и борбу против
тероризма, илегалних миграција, кријумчарења, трговине људима и других облика организованог криминала, током 2019. године
предузеле су појачане редовне и ванредне активности како би одговорили миграционом притиску и растућем тренду илегалних улазака
у Босну и Херцеговину држављана земаља високог миграционог ризика. Као резултат тих активности, Гранична полиција БиХ је
евидентирала 13.251 лице спријечено у покушају илегалног преласка на територију БиХ са територије сусједних земаља. У илегалном
преласку државне границе откривено је 5.859, број лица враћених у БиХ по споразумима о реадмисији је 727, тако да проценат
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откривених илегалних прелазака у односу на укупан број лица, укључујући лица у реадмисији, износи 89%. У периоду од 1.1. до
31.12.2019. године 27.769 лица је исказало намјеру да затражи азил.
У складу с надлежностима, Савјет министара је у 2019. години утврдио и неколико стратегија.
- Стратегија провођења права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини за период 2018 - 2022. године представља основ за
дефинисање и успостављање цјеловитог и ефикасног система провођења права интелектуалне својине у складу са захтјевима
приступања Свјетској трговинској организацији (ВТО) и Европској унији (ЕУ). Дакле, доношењем стратегије БиХ испуњава још
једну обавезу зацртану Акционим планом за реализацију приоритета из ранијег извјештаја Европске комисије за Босну и
Херцеговину. Стратегија утврђује смјернице и мјере које подразумијевају развој и унапређење легислативног и институционалног
оквира у БиХ те успостављање међуинституционалне сарадње, што ће допринијети економском, социјалном и културном развоју
БиХ у складу с досезима модерног, на знању заоснованог друштва.
-

-

Савјет министара БиХ усвојио је Средњорочну стратегију управљања дугом Босне и Херцеговине за период 2018 – 2021. године.
Ова стратегија садржи преглед структуре дуга, процјену стања задужености те дефинише средњорочне циљеве управљања дугом
и даје смјернице за достизање постављених циљева. Основни циљ стратегије је осигурање средстава за финансирање потреба
државе, ентитета и Брчко Дистрикта, уз прихватљив ниво трошкова финансирања и ризика. Додатни циљ представља развој
домаћег тржишта папира од вриједности, будући да развијено тржиште представља основни предуслов за ефикасно управљање
дугом. Усвајањем Стратегије испуњена је још једна обавеза из Акционог плана за провођење Реформске агенде на нивоу Савјета
министара БиХ.
Стратегија противминског дјеловања Босне и Херцеговине 2018 – 2025 с Финансијским планом за њено провођење омогућиће
развој ефикасног и дјелотворног државног програма противминског дјеловања с циљем смањивања и потпуног елиминисања
опасности од мина за становништво у Босни и Херцеговини. Стратегија садржи пет стратешких циљева који су усмјерени на
успостављање цјеловитог и ефикасног система противминског дјеловања у Босни и Херцеговини. Ослања се на три кључна
принципа: одговорност, континуирано унапређење и транспарентност, а двије од пет претпоставки за њено провођење су да се
финансирање из међународних извора одржи на истом нивоу или се повећа, уз повећање финансирања из домаћих извора. У
финансијском плану наводи се да је потребно око 336 милиона КМ за реализацију Стратегије противминског дјеловања БиХ до
2025. године.

У 2019. години Босна и Херцеговина преузела је контролу ваздушног саобраћаја у свом цјелокупном ваздушном простору, што значи
да је окончан вишегодишњи процес транзиције одговорности за пружање услуга контроле ваздушног саобраћаја у горњем слоју
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ваздушног простора Босне и Херцеговине, односно реализована је Фаза 2 Стратегије развоја система за управљање ваздушним
саобраћајем у Босни и Херцеговини (АТМ Стратегија БиХ). Извршено је детаљно планирање свих активности и корака у процесу
транзиције, проведена ригорозна процјена безбједности, а промјену у АТМ функционалном систему прихватила је Дирекција за цивилно
ваздухопловство БиХ. Извршена је набавка најсавременије опреме, дакле, створили су се технички, кадровски и сви други предуслови
да Босна и Херцеговина у цијелости надзире ваздушни саобраћај изнад своје територије.
Током 2019. године Савјет министара БиХ припремио је и утврдио Нацрт закона о Буџету институција Босне и Херцеговине и
међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2019. годину, Приједлог закона о електронској идентификацији и услугама повјерења за
електронске трансакције. Уз приближавање стандардима који важе у Европској унији, овим приједлогом закона желе се поједноставити
услуге грађанима и пословној заједници у БиХ, као и олакшати промет електронских докумената у јавној управи.
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о систему државне помоћи у Босни и Херцеговини такође је Савјет министара утврдио
у 2019. години. Измјене и допуне Закона о систему државне помоћи у Босни и Херцеговини се односе на неопходно усклађивање система
државне помоћи са обавезама преузетим међународним уговорима које је потписала и ратификовала Босна и Херцеговина, а посебно
обавезама које слиједе из процеса европских интеграција, односно ступања на снагу Споразума о стабилизацији и придруживању. Наиме,
током примјене Закона установљено је да су неке његове битне одредбе само дјелимично усклађане с основним одредницама правне
тековине ЕУ.
У извјештајном периоду закључено је више од 40 кредитних и грант уговора са међународним финансијским институцијама.
Најзначајнији партнери Босне и Херцеговине и даље су били Европска банка за обнову и развој, Европска инвестициона банка, КфВ Франкфурт на Мајни, Развојна банка Савјета Европе, те Свјетска банка и Међународни фонд за рурални развој. Уколико пројекте
посматрамо по намјени средстава, можемо рећи да су предњачили пројекти друмске инфраструктуре, енергетске ефикасности, пројекти
водоснабдијевања, те унапређења здравственог сектора.
У оквиру својих надлежности Савјет министара је, дакле, радио на имплементацији постојећих међународних споразума, као и
закључивању нових, па је утврђен Приједлог основа за вођење преговора ради закључивања Додатног протокола 7 о рјешавању спорова
Споразума о измјени и приступању Централоевропском споразуму о слободној трговини (ЦЕФТА 2006). Циљ Додатног протокола је
унапређење система рјешавања спорова између чланица ЦЕФТА-е и пружање боље могућности заштите легитимних трговинских
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интереса земаља. Обавеза доношења овог протокола прописана је Вишегодишњим акционим планом (МАП – РЕА), усвојеним на
састанку премијера земаља западног Балкана 2017. године у Трсту, у оквиру Берлинског процеса.
Савјет министара БиХ утврдио је и Приједлог основа за вођење преговора ради закључивања Споразума између Савјета министара БиХ
и Владе Републике Србије о одржавању и реконструкцији путних међудржавних мостова. Закључивање овог споразума омогућиће
отклањање досадашњих препрека и потешкоћа у вези са одржавањем и реконструкцијом мостова на граници Босне и Херцеговине и
Србије. Ради се о 11 међудржавних мостова за чије одржавање је, према прелиминарној процјени, потребно 6.600.000 евра, односно на
БиХ треба обезбиједити 2.125.000 евра.
-

Приједлог уговора о гранту (Пројекат регионални водовод Плава вода) између БиХ и Европске банке за обнову и развој који се
односи на инвестициони грант из СИДА – ЕБРД II програма за комуналну околиону и климу, чија вриједност је два милиона евра,
које СИДА донира као подршку пројекту. Укупна вриједност овог пројекта износи 24 милиона евра, јер су раније из зајмова ЕБРДа и Развојне банке Савјета Европе осигурана по 22 милиона евра,

-

Приједлог основа за приступање БиХ Мултилатералној конвенцији о узајамној административној помоћи у пореским питањима
(МАЦ). Конвенција представља најопширнији мултилатерални инструмент који омогућава све облике пореске сарадње потребне
у борби против пореске евазије и избјегавања плаћања пореза.

Савјет министара је током 2019. године усвојио или донио низ важних докумената (подзаконских аката, развојно-инвестиционих
пројеката/програма, правилника, извјештаја, информација и анализа), који су наведени у табеларном прегледу:
- Правилником о изгледу и начину кориштења заштићеног знака ознаке поријекла, ознаке географског поријекла и ознаке
гарантовано традиционалног специјалитета прехрамбених производа, који је усвојио Савјет министара, уређују се изглед и начин
кориштења заштићеног знака ознаке у Босни и Херцеговини, као и начин издавања знака, што је усклађено са Правилником о
системима квалитета за прехрамбене производе, првенствено у погледу термина заштићених ознака.
Такође, између осталог, усвојени су Правилник о измјени Правилника о сировом млијеку и Правилник о допуни Правилника о
производима од млијека и стартер културама с циљем њиховог усаглашавања са уредбама Европске уније. Измјене и допуне правилника
ће омогућити домаћим произвођачима равноправан третман на тржишту. Ради се о усаглашавању националних прописа са Уредбом ЕУ
из 2013. године, којом се прописује да конзумно млијеко има тачку смрзавања приближно једнаку просјечној тачки смрзавања сировог
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млијека забиљежену у подручју подријетла прикупљеног конзумног млијека. „Просјечна тачка смрзавања сировог млијека“ одређује се
на националном нивоу држава чланица и представља националну одредбу.
Остали материјали о којим се Савјет министара БиХ изјашњавао или се требао изјашњавати су наведени у табеларном прегледу.
Осим табеларног прегледа, извјештај садржи и кратко образложење рада и постигнутих резултата сваког министарства. Поред
образложења рада и резултата рада, министарства су такође доставила и податке о полној структури запослених (број запослених жена
и мушкараца, те позиције на којима раде), што је у складу са закључком 73. сједнице Савјета министара БиХ, одржаном 15. 9. 2016.
године. Извјештај о раду Савјета министара Босне и Херцеговине за 2019. годину садржи и дио који се односи на активности у процесу
интеграције Босне и Херцеговине у Европску унију - реализација закључка Савјета министара са 62. сједнице, одржане 29.6.2016. године,
а у вези са закључком Дома народа Парламентарне скупштине БиХ са 20. сједнице, одржане 16.6.2016. године

АКТИВНОСТИ И СТАЊЕ У ОБЛАСТИ ИЗ ДЈЕЛОКРУГА МИНИСТАРСТАВА БИХ

1. МИНИСТАРСТВО СПОЉНИХ ПОСЛОВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Министарство спољних послова Босне и Херцеговине (Министарство) је у извјештајном периоду наставило водити активну спољну
политику у складу са интересима и циљевима дефинисаним у документу Предсједништва Босне и Херцеговине „Општи правци и
приоритети за вођење спољне политике Босне и Херцеговине“, као и другим релевантним одлукама и закључцима Предсједништва БиХ
који су били полазна основа за израду Програма рада Министарства за 2019. годину.
У 2019. години настављена је динамична сарадња са сусједним и државама региона с циљем заступања и заштите интереса БиХ,
интензивирања политичког дијалога, рјешавања отворених питања, јачања регионалне сарадње и политике добросусједства, као и
проширења сарадње на пољу економије.
Сарадња на политичкој равни потврђена је кроз бројне службене посјете и радне билатералне сусрете, сусрете на мултилатералним
скуповима и активности унутар процеса регионалне сарадње и процеса реформи на путу ка европским и НАТО интеграцијама те је
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исказана спремност за даљње јачање политичког дијалога у правцу унапређења укупних односа и сарадње. Министарство спољних
послова БиХ активно је учествовало у раду Комисије за НАТО интеграциони процес БиХ којим је руководио замјеник министра спољних
послова. Подршка и помоћ европским и НАТО интеграционим процесима у БиХ настављене су кроз пројекте развојне сарадње, а крајем
године Предсједништво БиХ је усвојило Програм реформи, чиме је финализиран договор о формирању власти на државном нивоу.
Углавном, настављено је развијање политичког дијалога са ЕУ, укључујући сарадњу у области Заједничке спољне и безбједносне
политике ЕУ, затим редовно извјештавање ЕУ о процесу европских интеграција БиХ, укључујући у оквиру тијела основаних по основу
ССП-а, као и редовно извјештавање надлежних институција БиХ о активностима, позицијама, одлукама и дешавањима у ЕУ који се
односе на процес европских интеграција БиХ и на најважније аспекте активности и дјеловања ЕУ уопште.
Током 2019. године Министарство је учествовало у радним групама у оквиру Система у раду Радне групе за спољну, безбједносну и
одбрамбену политику (Поглавље 31), ради финализирања одговора на додатна питања Европске комисије.
У оквиру сарадње са НАТО-ом, нарочита пажња је посвећена контроли наоружања у региону, активностима у борби против тероризма
и екстремизма, те учешћу у Глобалној коалицији за борбу против ИСИЛ-а.
Министарство је у 2019. години наставило да координише учешће БиХ у активностима Америчко-јадранске повеље (А5). Посебан
акценат је стављен на интензивирање односа са НАТО-ом и промовисању мирне и стабилне регије југоисточне Европе. БиХ је на
Министарском састанку А5, одржаном у децембру 2019. године у Тирани, преузела једногодишње предсједавање Америчко-јадранском
повељом. У октобру 2019. године одржано је предсједавање БиХ Сигрупом (SEEGROUP), које је успјешно финализирано посјетом
земаља чланица Босни и Херцеговини. Министарство је пратило реализацију активности у оквиру осталих механизама сарадње које БиХ
и НАТО тренутно користе.
У складу са принципима спољне политике припремљен је и достављен Годишњи извјештај о имплементацији Споразума о глобалној
трговини оружјем (АТТ), предузете су активности на приступању БиХ Васенар (Wassenaar) аранжману, а у складу са законском
надлежношћу на плану контроле извоза наоружања и војне опреме и активности на примјени Споразума о субрегионалној контроли
наоружања.
Министарство је координидало припреме и слање припадника ОС и полиције у мировне операције, те у складу са захтјевима давало и
спољнополитичко мишљење за наставак ангажовања.
Процес провјера за добијање дозвола за приступ тајним подацима је у 2019. години вршен у складу са прописима и извршена је
безбједносна провјера за додатних 25 дипломата. Такође, континуирано је организована обука из области заштите повјерљивих
информација за све запослене прије њиховог упућивања у ДКП-е.
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Припремљен је наступ делегације БиХ на 74. засједању Генералне скупштине УН за период септембар 2019 – 2020, учешће на генералној
дебати 74. Генералне скупштине УН у септембру 2019. године. Такође су припремљене делегације БиХ на 40. Генералној конференцији
Унеска, 72. сједници Скупштине држава чланица ВХО-а, те 144. и 145. засједању Извршног одбора у Женеви, 69. засједању Регионалног
комитета ВХО-а за Европу у септембру 2019. године у Копенхагену, 18. самиту Покрета несврстаних земаља у Бакуу, 18. засједању
Скупштине земаља уговорних страна Римског статута у децембру 2019. године у Хагу, на генералној конференцији ИАЕА-е у јуну 2019.
године у Бечу и неколико састанака на високом нивоу ОИЦ-а. Министарство је пратило кандидатуре за тијела унутар система УН, давало
инструкције за гласање, те у координацији са Сталном мисијом БиХ при УН у Њујорку сачинило приједлог плана могућих кандидатура
БиХ за период 2019 - 2040, који је достављен на мишљење Предсједништву БиХ .
Министарство је и у 2019. години наставило да координише активности надлежних институција БиХ с циљем праћења извршења пресуде
Европског суда за људска права у предмету Алишић и други (стара девизна штедња у Љубљанској банци, Инвест банци и Гик банци).
Министарство је дипломатским активностима према Савјету Европе и земљама чланицама успјело да издејствује доношење релевантне
одлуке Комитета министара Савјета Европе у децембру 2019. године, којом се наглашава да је још преурањено доносити оцјене о
успјешности механизма поврата старе девизне штедње од стране Србије, те се потврђује наставак супервизије Комитета министара СЕ
над извршењем поменуте пресуде од стране Србије.
БиХ је у протеклом периоду 2018 - 2019. године предсједавала Регионалном иницијативом за миграције, азил и избјеглице (МАРРИ) и
Процесом сарадње у Југоисточној Европи под мотом Better Connectivity for Better Life. На министарском састанку Регионалног форума
МАРРИ у Сарајеву 14.6.2019. усвојена је Сарајевска декларација, којом је окончано предсједавање БиХ. Предсједавање БиХ СЕЕЦП-ом
је завршило предсједничким самитом на Јахорини, одржаним 9. 7. 2019. године, на којем је усвојена Сарајево-Јахорина декларација.
Министарство је активно координисало и активности БиХ у ОЕБС-у, Унији за Медитеран, Цетралноевропској Иницијативи (ЦЕИ),
Стратегији ЕУ за Јадранско-јонску регију, Фонду за Западни Балкан и Међународној организацији за франкофонију.
Министарство је у координацији са Предсједништвом БиХ покренуло иницијативу за именовање представника БиХ у упражњене
комитете/експертска тијела Савјета Европе: Венецијанску комисију, Европску комисију за борбу против расизма и нетолеранције,
Савјетодавни одбор Оквирне конвенције за заштиту националних мањина, Европски комитет за спречавање мучења и нељудског или
понижавајућег поступања или кажњавања, Групу експерата за борбу против трговине људима, Експертски комитет за имплементацију
Конвенције о борби против насиља над женама и насиља у породици.
Годишњи састанак ЕБРД-а, одржан почетком маја 2019. године у Сарајеву, сматра се највећем дипломатским догађајем у вези са за
једном међународном финансијском организацијом који је одржан у БиХ.
Унапређење постојеће сарадње и добросусједских односа са земљама регије било је на врху агенде спољнополитичких приоритета БиХ.
У извјештајном периоду драстичан пораст броја миграната и избјеглица у БиХ је наметнуо потребу изналажења рјешења и координације
са сусједним земљама.У оквиру Берлинског процеса настављене су активности на извјештавању о добросусједским односима и
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отвореним билатералним питањима, те рјешавању питања особа несталих у сукобима на подручју бивше Југославије. У том контексту,
најзначајнија активност је одржавање Семинара о резултатима напретка (Stocktacking Seminar) у Сарајеву 3.12.2019. године у
организацији Министарства спољних послова БиХ.
Подршка земаља западне Европе БиХ настављена је и пројектима у оквиру развојне сарадње, те програмима билатералне сарадње. Било
је активности на заокруживању преостале уговорне регулативе са земљама западне Европе, као и иницијатива за закључивање нових
уговора. Министарство је наставило редовно да информише надлежне институције БиХ о унутрашњој и спољнополитичкој ситуацији у
земљама западне Европе, као и о ставовима тих земаља о свим питањима важним за БиХ.
Током 2019. године у сједишту Уједињених нација у Њујорку успостављени су дипломатски односи БиХ са Републиком Маршалска
Острва, Барбадосом, Бахамима и Светим Китсом и Невисом (Saint Kitts and Nevis).
Активности Министарства у области економске дипломатије као приоритета у спољнополитичком дјеловању биле су усмјерене на
реализацију основних циљева - унапређење и подстицање извоза и привлачење страних инвестиција у БиХ. Кроз дипломатску мрежу се
појачао рад на на представљању фирми из БиХ у сарадњи са Спољнотрговинском комором БиХ, ентитетским коморама, те је посредовано
у успостављању пословних контаката произвођача из БиХ са партнерима у иностранству. У 2019. години се посебно истичу активности
око Иницијативе Кина+17 земаља централне и источне Европе (ЦЕЕЦ), те укљученост на припремним састанцима за Самит, као и на
самом 8. самиту у Дубровнику 11. и 12.4.2019. године.
Министарство је током 2019. године имало успјешну сарадњу са Министарством правде БиХ, Агенцијом за идентификационе документе,
евиденцију и размјену података БиХ, Министарством за људска права БиХ, Министарством цивилних послова БиХ, Министарством
безбједности БиХ, Тужилаштвом БиХ, Ф МУП-ом, МУП-ом РС и Одјељењем за јавни регистар Брчко Дистрикта БиХ, Службом за
послове са странцима, Граничном полицијом БиХ и другим органима и институцијама БиХ, као и са страним дипломатско-конзуларним
представништвима у БиХ.
Министарство је у извјештајном периоду било ангажовано с циљем закључивања споразума о либерализацији визног режима између
БиХ и сљедећих држава: Аргентине, Азербејџана, Тајланда, Чилеа, Бангладеша, Уједињених Арапских Емирата, Кувајта, Шри Ланке,
Индије, Киргистана и Перуа. Представници Министарства су у сарадњи са другим институцијама доприносили изради Закона о
измјенама и допунама Закона о странцима, рјешавању питања повратка држављана БиХ који су учествовали на страним ратиштима и
њихових породица, те моделима рјешавања мигрантске кризе.
Настављене су процедуре у припремама и закључењу међународних споразума, на начин да је нацрт сваког међународног уговора (и
већине споразума који немају карактер међународних споразума) анализиран са становишта њихове усклађености са одредбама Бечке
конвенције о уговорном праву, те уобичајеним правилима међународног уговорног права и достављана су званична мишљења
министарставима у чији дјелокруг рада спадају питања која су уређивана конкретним међународним уговорима. Поступајући на овај
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начин, а на основу одредбе члана 4. став (5) тачка д) Закона о поступку закључивања и извршавања међународних уговора, сачињена су
83 мишљења на текстове нацрта међународних уговора, у дијелу усклађености са одредбама међународног уговорног права.
У истом периоду запримљена су 53 нацрта одлука, односно приједлога одлука о ратификацији међународних уговора и достављени су
Предсједништву Босне и Херцеговине и Савјету министара.
Представници Министарства учествовали су у раду Државне комисије за интегрисано управљање границом, Међудржавне комисије за
праћење и примјену пловидби пловним путевима на унутрашњим водама и њихово техничко одржавање, Правној групи Међународне
комисије за слив ријеке Саве, те у преговарачким делегацијама БиХ за вођење преговора с циљем закључивања Споразума између Савјета
министара БиХ и Владе Републике Хрватске о преносу надлежности за пружање оперативних услуга у ваздушном саобраћају, Споразума
између Савјета министара БиХ и Владе Републике Србије и Владе Црне Горе о преносу надлежности за пружање оперативних услуга у
ваздушном саобраћају итд.
У области правних и кадровских и преводилачких послова осигурана је благовремена израда аката који су неопходни за несметано
функционисање МСП БиХ. У извјештајном периоду, у оквиру својих надлежности и у складу са позитивним правним прописима,
запримљено је и ријешено преко 3.207 аката различите садржине. Настављена је сарадња са Правобранилаштвом БиХ и дата су
изјашњења по свим споровима који се воде пред судом.
Настављена је реализација започетих пројеката из 2018. године у области информационо-пословног окружења. Урађено је одржавање
информационог система у Амбасади БиХ у Хагу те повезивање инфомационог система амбасада БиХ – Кувајт, Доха, Исламабад, Тела
Авив и Кулала Лумпур са Агенцијом за идентификациона документа, евиденције и размјену података Босне и Херцеговине и
Министарством безбједности БиХ. Амбасада БиХ у Загребу и Амбасада БиХ у Хагу су увезани са сједиштем у локалну телефонску
мрежу. Настављени су имплементација и одржавање Система управљања документима у Министарству (ДМС – Document Management
System).
У сарадњи са Министарством безбједности БиХ пуштен је у рад нови Информациони систем за миграције (ИСМ). Успостављени су
ВПН-ови у дипломатско-конзуларним представништвима који су до сада приступали апликацији путем интернета због новог ИСМ
система.
Канцеларија за односе са јавношћу је посебну пажњу посвећивала активностима на реализовању спољнополитичких циљева БиХ и
промовисала приоритете у раду Министарства: приступање БиХ Европској унији, регионална сарадња и економска дипломатија, а
посебна пажња је посвећена активностима Министарства и осталих институција реализованим у оквиру предсједавања БиХ Процесом
сарадње у Југоисточној Европи (СЕЕЦП).
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Канцеларија за дипломатску обуку је реализовала припреме именованих амбасадора, генералних конзула, конзула, дипломата и
запосленика распоређених на рад у ДКП-има БиХ за укупно 89 учесника, од којих 32 шефа ДКП-а и то 29 амбасадора, 3 генерална
конзула, 3 конзула, 12 министара - савјетника, 15 савјетника, 18 секретара /I - III/, 8 конзуларних радника /I - II/, 1 технички секретар
коресподент.
У оквиру образовне, научне и техничке сарадње интензивирани су постојећи програми сарадње у области размјене истраживача,
предавача и студената босанскохерцеговачких универзитета, високошколских установа и института. У 2019. години сарадњу су понудиле
владе Брунеја, Египта, Грчке, Индије, Индонезије, Италије, Јапана, Катара, Малезије, Словачке, Словеније, Турске, Уједињених
Арапских Емирата и 6 нордијских земаља у оквиру пројекта Секло (SECCLO).
Имајући у виду значај културне дипломатије за побољшање имиџа БиХ и развој туризма, поновно су активиране иницијативе
организовања изложбе Повеље Кулина Бана, 7. међународног фестивала „Дани словенске културе“, укључујући традиционалне
манифестације „Сарајево филм фестивал“, и „Сарајевска зима“.

Државни службеници
Назив организ.
јединице

1 Кабинет
министра
2 Кабинет
замјеника
министра
3 Кабинет
секретара
4 Канцеларија
за односе са
јавношћу
5 Јединица
интерне
ревизије

Руковећи
државни
службениц
и
М
Ж

Шеф
орган.
јед.
М

Ж

Стручни
савјетник

Виши
стручни
сарадник

Стручни
сарадник

М

М

М

Ж

Ж

Ж

Министар
савјетник
М

Ж

Запосленици
Савјетник

I
секретар

II
секретар

М

M

М

Ж

Ж

Ж

III
секретар
M

Ж

Шеф кабинета и
савјетник
руководиоца
М

Ж

Остали
запосленици
M

Ж

M

Ж

1

0

1

1

4

1

1

1

2

2

0

0

1
3
1
1

1

1

1

1

УКУПНО

16

5-1
Канцеларија
за контролу
дипломатских
и конзуларних
активности
6 Сектор за
билатералне
послове
7 Сектор за
мултилатералн
е послове
8 Сектор за
међународноп
равне и
конзуларне
послове
9 Сектор за
опште послове
10 Одјељење
за планирање
и
информисање
11 Одјељење
за
дипломатски
протокол
12 Одјељење
за научнотехничку и
културну
сарадњу
15
Канцеларија
за
дипломатску
обуку
УКУПНО

2

2

0

1

2

4

2

1

5

4

3

2

3

1

3

14

17

1

6

2

2

2

6

5

2

10

2

1

2

18

23

1

3

1

1

3

2

1

4

1

3

1

6

2

3

2

1

1

1

1

1

2

1

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

4

17

3

1

9

7

20

1

6

4

16

15

3

2

29

6

32

27

5

3

5

6

2

4

2

2

10
1

104

1

2

1

13

1

2

19

11

23

3

11

4

9

1

3

36

14

НАПОМЕНА: У сједишту Министарства спољних послова Босне и Херцеговине запослено је десет лица – приправника, по основу уговора о раду на одређено
вријеме до дана 31. јануара 2020. године, од којих је шест лица женског, а четири лица мушког пола. Поред наведеног, у сједишту су, у оквиру рада Канцеларије за
посебне дипломатске активности, запослена три именована лица мушког пола – амбасадори at large.
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Именована лица
Назив ДКП
БиХ
Амбасада
БиХ у
Аустралији
(Канбера)
Амбасада
БиХ у
Аустрији
(Беч)
Амбасада
БиХ у
Белгији
(Брисел)
Амбасада
БиХ у
Бугарској
(Софија)
Амбасада
БиХ у
Чешкој
(Праг)
Амбасада
БиХ у Црној
Гори
(Подгорица)
Амбасада
БиХ у
Данској
(Копенхаге)
Амбасада
БиХ у Египту
(Каиро)
Амбасада
БиХ у
Француској
(Париз)

Државни службеници

Амбасадор

Генерал
ни
конзул

Министа
р
савјетник

Савјетник

Конзул
/вице
конзул

I
секретар

II
секрета
р

III
секретар

Конзулар
ни
радник I

М

М

М

М

М

М

М

М

М

Ж

Ж

Ж

1

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

Ж

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Запосленици
Технички
Конзуларни
секретар радник II
коресподе
нт
М
Ж
М
Ж

1

2

Возач домар

Возач

М

М

1

1

1

1

1

1

М

Ж

4

1

1

7

6

1

1

3

1

5

0

1

3

3

2

2

2

2

1

5

2

1

1

1

Ж

1

1

1

2

1

1

УКУПНО

1

Ж
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Амбасада
БиХ у Грчкој
(Атина)
Амбасада
БиХ у
Холандији
(Хаг)
Амбасада
БиХ у
Хрватској
(Загреб)
Амбасада
БиХ у
Индији (Њу
Делхи)
Амбасада
БиХ у
Индонезији
(Џакарта)
Амбасада
БиХ у Ирану
(Техеран)
Амбасада
БиХ у
Италији
(Рим)
Амбасада
БиХ у
Израелу
(Тел Авив)
Амбасада
БиХ у Јапану
(Токио)
Амбасада
БиХ у
Јордану
(Аман)
Амбасада
БиХ у
Канади
(Отава)
Амбасада
БиХ у Катару
(Доха)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

3

1

1

6

4*

1

1

2

0

2

0

3

1

1

0

2

0

3

0

3

0

0

1
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Амбасада
БиХ у Кини
(Пекинг)
Амбасада
БиХ у
Кувајту
(Кувајт)
Амбасада
БиХ у
Либији
(Триполи)
Амбасада
БиХ у
Мађарској
Амбасада
БиХ у
Македонији
(Скопље)
Амбасада
БиХ у
Малезији
(Куала
Лумпур)
Амбасада
БиХ у
Норвешкој
(Осло)
Амбасада
БиХ у
Њемачкој
(Берлин)
Амбасада
БиХ у
Пакистану
(Исламабад
)
Амбасада
БиХ у
Пољској
(Варшава)
Амбасада
БиХ у
Румунији
(Букурешт)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

4

1

1

1

2

2

0

3

0

5

6

2

0

1

2

3

1

4

0

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

2

1
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Амбасада
БиХ у Русији
(Москва)
Амбасада
БиХ у САД
(Вашингто)
Амбасада
БиХ у
Саудијској
Арабији
(Ријад)
Амбасада
БиХ у
Словенији
(Љубљана)
Амбасада
БиХ у
Србији
(Београд)
Амбасада
БиХ при
Светој
столици
(Ватикан)
Амбасада
БиХ у
Шпанији
(Мадрид)
Амбасада
БиХ у
Швајцарској
(Берн)
Амбасада
БиХ у
Шведској
(Штокхолм)
Амбасада
БиХ у
Турској
(Анкара)
Амбасада
БиХ у УАЕ
(Абу Даби)

1
1

2

2
1

1

1

1

1

1

4

2

5

2

1

0

3

3

1

4

5

1

2

2

2

2

3

2

4

0

4

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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Амбасада
БиХ у
Великој
Британији
(Лондон)
Генерални
конзулат
БиХ у Чикагу
Генерални
конзулат
БиХ у
Франкфурту
Генерални
конзулат
БиХ у
Истанбулу
Генерални
конзулат
БиХ у
Милану
Генерални
конзулат
БиХ у
Минхену
Генерални
конзулат
БиХ у
Штутгарту
Стална
мисија БиХ
при ЕУ,
Брисел
Мисија БиХ
при НАТО-у,
Брисел
Стална
мисија БиХ
при ОЕБС-у,
УН, Беч
Стална
мисија при
УН, Женева
Стална
мисија БиХ

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

3

1

3

3

1

7

2

1

2

3

1

3

3

3

4

1

1

2

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

6

1

1

4

3

2

3

2

3

3

1

1

1

1
1

1

22

при Савјету
Европе
цСтразбур
Стална
мисија БиХ
при УН,
Њујорк
УКУПНО

1
36

10

5

1

1

1

1

17

13

19

25

4

8

1

1

13

14

7

4

1

1

16

5

9

12

4

6

19

1

5

2

14

161

102

* Caња Taнчица, државна службеница y Mиниcитарству вањских послова БиХ, y Амбасади БиХ у Хрватској (Загреб) oбнаша дужност аташеа за културу.

2. МИНИСТАРСТВO СПОЉНЕ ТРГОВИНЕ И ЕКОНОМСКИХ ОДНОСА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Програмска опредјељења и главне активности Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине (у даљњем
тексту: МСТЕО) за 2019. годину су се односили на развој макроекономске стабилности и унапређење спољнотрговинске политике,
унапређења развоја конкурентног економског окружења и повећања индустријске конкурентности, развоја енергетских потенцијала,
посебно обновљивих извора енергије и повећање енергетске ефикасности, побољшање управљања животном средином и развој
инфраструктуре у области заштите животне средине, уз повећање отпорности на климатске промјене, бржи и ефикаснији развој
пољопривреде и рурални развој.
Постигнути резултати Сектора за спољнотрговинску политику и страна улагања и Испектората у вези са Годишњим програмом рада
Савјета министара Босне и Херцеговине за 2019. годину односе се на реализацију програма и пројеката из области надзора над
производњом и спољнотрговинским прометом наоружања, војне опреме, те роба посебне и двојне намјене, програма и пројеката из
области спољнотрговинске политике, унапређења политике директних страних улагања, промоције извоза, као и процеса европских
интеграција Босне и Херцеговине у Европску унију из надлежности МСТЕО.
Планирани пројекти из области надзора над производњом, спољнотрговинским прометом и инспекцијским надзором наоружања и војне
опреме су у потпуности реализовани у складу са Програмом рада Савјета министара Босне и Херцеговине за 2019. годину и законским
оквиром који регулише ову област, што подразумијева да је МСТЕО поступило у складу са захтјевима странака и на основу добијених
сагласности издало прописане дозволе за бављење производњом наоружања и војне опреме, вршило надзор над спољнотрговинским
прометом оружја, војне опреме и робе посебне намјене, као и надзор над спољнотрговинским прометом робе двојне намјене, прекурсора
за дроге, провело потребне активости у складу са одредбама Закона о проведби Конвенције о забрани развоја, производње, гомилања и
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употребе хемијског оружја и о његовом уништавању, те провело инспекцијске надзоре предузећа која се баве производњом наоружања
и војне опреме.
Планирани пројекти из области провођења спољнотрговинске политике, страних улагања и промоције извоза су реализовани у смислу
обављања административних поступака у складу са Законом о спољнотрговинској политици Босне и Херцеговине и Законом о политици
директних страних улагања у Босни и Херцеговини. Проведена је процедура именовања новог (петог) сазива Извозног савјета Босне и
Херцеговине, успостављен је Организациони одбор Босне и Херцеговине за припрему учешћа на Експо 2020 Дубаи, потписан је Уговор
између Босне и Херцеговине и организатора Експо 2020 Дубаи, припремљена је и прихваћена Тематска изјава Босне и Херцеговине о
учешћу на Експо 2020 Дубаи.
У току 2019. године вођене су активности на даљњем уговорном уређењу билатералних односа, те активности које се односе за
имплементацију закључених међународних споразума, међу којима посебно са: Републиком Албанијом, Азербејџаном, Исламском
Републиком Иран, Републиком Италијом, Републиком Корејом, Руском Федерацијом, Републиком Сјеверном Македонијом, Републиком
Турском и др. У циљу праћења имплементације актуелних споразума и других аката из области економских односа и трговине са другим
државама, као и унапређења сарадње у овим областима, у 2019. години, на приједлог МСТЕО, Савјет министара Босне и Херцеговине је
усвојио Информацију о провођењу закључака Анализе ефеката споразума о унапређењу и заштити инвестиција које је закључила Босна и
Херцеговина. Припремљена је и кинеској страни достављена листа роба за које је бх. страна заинтересована за проналажење купаца у
Народној Републици Кини.
Остварен је даљни напредак у процесу приступања Босне и Херцеговине Свјетској трговинској организацији. У том погледу је у оквиру
билатералних преговора о приступу тржишту роба и услуга са Руском Федерацијом знатно редукован обим преосталих захтјева руске стране.
Међутим, због неусвајања Одлуке о квалитету течних нафтних горива, преговори са Руском Федерацијом нису окончани, тако да у току
2019. године није заказана завршна сједница Радне групе за Босну и Херцеговину.
У извјештајном периоду су извршене све планиране активности у вези са обавезама према трговинским споразумима (ССП, ЦЕФТА, ЕФТА).
Према закључку Савјета министара Босне и Херцеговине, разматран је и усвојен Извјештај са састанка ЦЕФТА Заједничког одбора. Када су
у питању обавезе према ССП и релевантни извјештаји са састанака са Европском комисијом који се односе на трговинска питања, МСТЕО
је пружило пуну подршку привреди и другим институцијама у Босни и Херцеговини у вези са прописима ЕУ који се односе на секторска
питања.
Обавезе према ЦЕФТА споразуму које су и ЕУ обавезе укључене у МАП РЕА за Западни Балкан, који су чланице ЕУ усвојиле Берлинским
процесом у августу 2015. године, извршене су у планираном периоду, при чему посебно издвајамо прихватање ЦЕФТА Додатног протокола
6 о трговини услугама и покретање поступка преговора за ЦЕФТА Додатни протокол 7 о рјешавању спорова.
У извјештајном периоду урађене су годишња, полугодишња и двије кварталне анализе спољнотрговинске размјене Босне и Херцеговине,
информације о стању спољнотрговинске размјене Босне и Херцеговине са земљама чланицама ЕУ, ЦЕФТА-е, ЕФТА-е, те другим земљама.
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Један од програма кроз који се унапређује спољнотрговинска политика је развијање и унапређење мјера царинско-тарифне политике.
Као излазни резултат овог програма су три прописа које Савјет министара Босне и Херцеговине усваја на годишњем нивоу: Одлука о
утврђивању Царинске тарифе, Одлука о привременој суспензији и привременом смањењу царинских стопа код увоза одређених роба,
као и Одлука о понављању количина тарифних квота у 2019. години, које се односе на увоз сировог шећера од шећерне трске за
рафинисање. Такође, као активност обухваћену Програмом рада за 2019. годину, а која је реализована, истичемо Одлуку о условима за
стицање непреференцијалног поријекла робе на основу новог Закона о царинској политици у БиХ. Све донесене одлуке доприносе
побољшању спољнотрговинске политике и услова пословања.
У току 2019. године благовремено и квалитетно су извршене планиране расподјеле тарифних квота (кварталне, полугодишње и годишње)
према расписаним јавним позивима. Активности у вези са израдом осталих планираних прописа су текле континуирано.
Програмска опредјељења и главне активности у вези са економским развојем и предузетништвом за 2019. годину односиле су се на
унапређење система инфраструктуре квалитета у складу са ЕУ легислативама и добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у
сврху обезбјеђења слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције, као и повећање индустријске конкурентности кроз
развој малих и средњих предузећа, индустријске политике и заштиту потрошача у Босни и Херцеговини побољшањем рада Савјета за
заштиту потрошача у Босни и Херцеговини.
У области енергетике припремљен је Нацрт закона о регулатору електричне енергије и природног гаса, преносу и тржишту електричне
енергије у Босни и Херцеговини. Приједлог одлуке о квалитету течних нафтних горива је достављен релевантним институцијама ради
давања мишљења. Достављен је први извјештај о имплементацији Националног плана смањења емисија (НEРП) попуњавањем
формулара на страници Европске агенције за животну средину. Припремљен је и достављен Секретаријату Енергетске заједнице Трећи
извјештај о напретку о имплементацији Директиве о промоцији кориштења енергије из обновљивих извора 2009/28/ЕК (Извјештај
објављен 31.7.2019.), а такође је припремљен и достављен Трећи годишњи извјештај о имплементацији Директиве о енергетској
ефикасности (EED) 2012/27/ЕУ (Извјештај објављен 31.7.2019.). Усвојена је Одлука о успостављању Система енергетског менаџмента и
Информационог система енергетске ефикасности у институцијама Босне и Херцеговине. Достављени су коментари на Студију о
циљевима уговорних страна Енергетске заједнице за 2030. годину (циљ енергетске ефикасности, циљ доприноса обновљивих извора
енергије и циљ смањења емисије гасова стаклене баште), израђен је модел LEAP за потребе развоја пројекција и сценарија развоја
енергетског сектора у складу са захтјевима Секретаријата Енергетске заједнице, БХАС-у је достављен приједлог за унапређење и измјену
енергетских биланса Босне и Херцеговине, у складу са ЕУРОСТАТ методологијом, у дијелу који се односи на биомасу. Израђени су први
нацрти за свих пет димензија Енергетске уније (декарбонизација, енергетска ефикасност, енергетска безбједност, унутрашње енергетско
тржиште и истраживање, иновације и конкурентност), израђен је Нацрт каталога критерија за одрживи развој у сектору малих
хидроелектрана у Босни и Херцеговини, израђен је Извјештај о провођењу Оквирне енергетске стратегије за Савјет министара Босне и
Херцеговине.
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Координацијска обавеза МСТЕО у обављању задатака у области пољопривреде у Босни и Херцеговини подразумијева висок ниво
сагласности надлежних институција. У складу са тим, парцијални приступ и одсуство договора свих надлежних институција око
основних питања у вези са развојем пољопривредног сектора у Босни и Херцеговини директно утичу на реализацију постављених
задатака МСТЕО, које без активног приступа и учешћа других нивоа надлежних органа није у могућности самостално радити и извршити
планиране задатке. То се, прије свега односи на давање мишљења на урађене нацрте закона из области пољопривреде. Интерресорна
радна група, састављена од представника свих релевантних институција из ове области, припремила је текстове преднацрта закона о
вину, закона о храни и закона о измјени Закона о пољопривреди, исхрани и руралном развоју и исте упутила надлежним институцијама
на мишљење, али иста нису достављена од свих. У априлу 2019. године је упућена ургенција Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске за достављање мишљења. Као наставак активности по овом питању, ова надлежна институција за
пољопривреду је затражила да им се поново доставе нацрти закона на мишљење. Нацрти закона су прослијеђени, али тражено мишљење
још увијек није запримљено, због чега није настављена процедура.
Израда и усвајање Стратешког плана руралног развоја Босне и Херцеговине - Оквирни документ је примјер да се координација може
ефикасно проводити када су све надлежне институције заинтересоване да се дође до реализације неке од планираних активности.
Усвајањем овог важног стратешког документа испуњени су услови за почетак кориштења ИПА претприступних средстава намијењених
пољопривреди, укључујући и грантове пољопривредним произвођачима.
МСТЕО је у 2019. години, у сарадњи са свим надлежним институцијама, припремило први Извјештај о реализацији Стратешког плана
руралног развоја.
Такође, у априлу 2019. године договорен је оквирни приступ за израду стратешког документа Програм развоја рибарства у Босни и
Херцеговини, у којем ће активно учествовати представници ентитета, Брчко Дистрикта и надлежног министарства – МСТЕО као главног
координатора. Припрема документа подразумијева прво израду стратешких докумената ентитета и Брчко Дистрикта, након чега ће се,
обједињавањем истих, израдити цјеловит програм аквакултуре и рибарства за Босну и Херцеговину. У септембру 2019. године од стране
међународне Eурофиш организације, достављен је оквирни преглед/садржај активности које ће бити обрађене овим документом у оба
ентитета и Брчко Дистрикту. Материјали су у раду код надлежних институција. У току је и реализација мјера и приоритета из Акционог
плана ЕУ, а по питању мишљења ЕУ о приступању Босне и Херцеговине. У вези с тим, приступило се изради Методологије за
прикупљање података за рибу и производе рибарства и утврђивање релевантних статистичких података.
МСТЕО је дало значајан допринос и у остваривању позитивних резултата у сектору пољопривреде, који се односе на добијање дозвола
за извоз пилећег меса, конзумних јаја, продужетак уговора са Турском о извозу пољопривредних производа, те обезбјеђењу услова за
продужење уговора за извоз воћа и поврћа.
У контексту припреме захтјева за Tаиекс техничку подршку у 2018. години, који су имплементирани у 2019. години, одржан је велики
број догађаја у областима пољопривреде и руралног развоја, ветеринарства, безбједности хране и заштите здравља биља и
26

пољопривредног инфомационог система. Овим догађајима је присуствовао значајан број учесника надлежних институција са свих нивоа
власти, те је припремљена Информација о кориштењу Tаиекс инструмената Европске комисије за пружање краткорочне техничке помоћи
у области пољопривреде и руралног развоја.
У току 2019. године током процеса програмирања у оквиру ИПА II припремљен је Акциони документ – АД 2018 чији је општи циљ:
„Модернизација пољопривредно-прехрамбеног сектора и јачање руралне економије у Босни и Херцеговини“. Цјелокупни процес је био
под вођством Канцеларије државног ИПА координатора (ДИПАК канцеларија). У оквиру пројекта „Локални интегрисани развој“, који
проводи УНДП, настављена је имплементација компоненти за пољопривреду и рурални развој из акције ИПА 2016 – Конкурентност и
иновације.

ИНФОРМАЦИЈА О РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У МСТЕО У 2019.ГОДИНИ

ИМЕНОВАНА
ЛИЦА

СЕКРЕТАР
МСТЕО

РУКОВОДИОЦИ
СЕКТОРА

Жена - 4
Мушкараца - 4
Укупно: 8

Жена - 0
Мушкараца-1
Укупно: 1

Жена - 2
Мушкараца-8
Укупно: 10

ШЕФОВИ
УНУТРАШЊИХ
ОРГАНИЗАЦИОНИХ
ЈЕДИНИЦА
Жена - 19
Мушкараца-14
Укупно: 33

СТРУЧНИ
САВЈЕТНИЦИ
Жена -40
Мушкараца-17
Укупно: 57

ВИШИ СТРУЧНИ
САРАДНИЦИ

Жена - 12
Мушкараца-8
Укупно: 20

СТРУЧНИ
САРАДНИЦИ

ТЕХНИЧКИ
СЕКРЕТАРИ

РЕФЕРЕНТИ

Жена – 13
Мушкараца-3
Укупно: 16

Жена - 9
Мушкараца-0
Укупно: 9

Жена - 20
Мушкараца-10
Укупно: 30

Укупно запослених на дан 31.12.2019. године – 184 лица

Управне организације МСТЕО
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-

КАНЦЕЛАРИЈA ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Канцеларија за ветеринарство БиХ (у даљњем тексту: Канцеларија) основана је у децембру 2000. године Одлуком Савјета министара
БиХ као координационо тијело које има за циљ осигуравање уједначеног рада ветеринарске службе БиХ, а првенствено када је у питању
међународна трговина. Канцеларија је формирана као организациона јединица у склопу Министарства спољне трговине и економских
односа БиХ, а правни оквир за његов рад дат је кроз сљедеће акте: Одлука о оснивању Канцеларије за ветеринарство БиХ („Службени
гласник БиХ“, бр. 31/00 и 10/02), Закон о ветеринарству у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, број 34/02), Закон о државној
служби у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 19/02, 35/03, 4/04,17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07,
43/09, 8/10, 40/12 и 93/17), Закон о управи БиХ („Службени гласник БиХ“, бр. 38/02, 102/09 и 72/17), Закон о управном поступку БиХ
(„Службени гласник БИХ'', бр. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09,41/13 и 53/16), Закон о раду у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ", бр.
26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), Закон о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 39/14), Закон о храни БиХ
(„Службени гласник БиХ“, број 50/04), Закон о пољопривреди, прехрани и руралном развоју БиХ („Службени гласник БиХ“, број 50/08),
Одлука о оснивању Агенције за означавање животиња („Службени гласник БиХ“, број 32/02), те низом подзаконских аката, одлука,
наредби и упутстава који је издао Савјет министара БиХ и КЗВ БиХ а тичу се области рада КЗВ БиХ.
Организациону структуру Канцеларије чине: Кабинет директора, Одјељење за здравље и добробит животиња, Одјељење за безбједност
хране и услове у објектима, Одјељење ветеринарске инспекције, Одјељење граничне ветеринарске инспекције, Агенција за означавање
животиња и Одјељење за правне, финансијске и административне послове. У складу с наведеном одлуком о оснивању Канцеларије за
ветеринарство БиХ, у оквиру своје надлежности КЗВ БиХ континуирано проводи сљедеће активности:
-

-

предлагање прописа и координисање примјене/провођења јединствених мјера, метода и поступака контроле/надзора заразних и
паразитарних болести животиња са листа прописаних Међународним зоосанитарнх кодексом О.И.Е.-а;
предлагање ветеринарских услова за међународни промет (извоз/увоз из/у БиХ) животиња, сировина, отпадака и
производа/приправака животињског поријекла у складу с међународно признатим стандардима за исту област;
предлагање услова за регистровање објеката за клање животиња и примјену јединственог поступка регистровања објеката за
производњу, прераду, обраду, дораду или чување производа и сировина животињског поријекла намијењених извозу, односно
увозу;
предлагање прописа и координисање примјене и провођења јединственог програма мониторинга и контроле резидуа за животиње,
производе и сировине животињског поријекла;
организовање и координисање рада одјељења граничне ветеринарске инспекције и предлагање прописа за утврђивање јединствене
документације за увоз, односно извоз животиња, сировина, отпадака и производа животињског поријекла те успостава
28

јединственог информационог система одјељења граничне ветеринарске инспекције, а све у складу са међународно признатом
легислативом и оперативним оквиром за исту област;
- предлагање прописа за заштиту животиња од мучења и злоупотребе, осигурање предуслова за њихову добробит, те предлагање
оквира за примјену истих прописа;
- сарадњу са хомологним те другим међународним ветеринарским, здравственим и сличним институцијама и удружењима
(административно-ветеринарских институција у региону и шире, међународни субјекти – О.И.Е., ВХО, ФАО, ЕФСА, Европска
комисија и сл.)
- предлагање прописа и координисање примјене/провођења програма означавања животиња и контроле кретања животиња, све у
складу са међународно признатом легислативом.
Мисија Канцеларије за ветеринарство БиХ Министарства спољне трговине и економских односа БиХ – Канцеларија за ветеринарство
БиХ, проводећи политику и стратегију Савјета министара БиХ и Министарства спољне трговине и економских односа БиХ у области
ветеринарства и по основу обавеза из међународних споразума закључених од стране БиХ, кроз адекватну примјену закона и прописа
усклађених са правним насљеђем ЕУ, те уз сарадњу са надлежним ентитетским тијелима, привредним субјектима, другим органима
управе и међународним институцијама и организацијама, учествује у нормативном и институционалном уређивању амбијента за
осигурање високог нивоа заштите здравља људи и животиња, као и зе добробит животиња, несметану трговину живим животињама и
производима животињског поријекла и контролу кретања животиња.
Визија Канцеларије за ветеринарство БиХ Министарства спољне трговине и економских односа БиХ – Канцеларија за ветеринарство
БиХ настоји осигурати ефикасан систем очувања и осигурања здравља и добробити животиња уз минималну учесталост и број појава
болести животиња, као и зооноза и болести преносивих храном код људи, те несметан извоз живих животиња и производа животињског
поријекла, уз највиши степен повјерења јавности у ветеринарску службу.
Програмско опредјељење и главна активност Канцеларије за ветеринарство БиХ за 2019. годину је унаприједити систем заштите здравља
људи, животиња и биља путем успостављања ефикасног система безбједности хране, ветеринарске контроле и фитосанитарне области у
БиХ у оквиру принципа развоја Одржив раст.
АГЕНЦИЈА ЗА ОЗНАЧАВАЊЕ ЖИВОТИЊА

Агенција за означавање животиња континуирано штампа идентификационе ушне маркице за говеда и доставља их ветеринарским
организацијама. У 2019. години је одштампано и испоручено 74.217 ушних маркица за означавање говеда (58.150 редовних ушних
маркица и 16.067 замјенских ушних маркица), издато је 86.649 пасоша за животиње (говеда) и издат 3.251 цертификат о регистрованим
имањима. У току 2019. године извршено је означавање 370.488 оваца и 8.466 коза.
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С циљем унапређења система идентификације и контроле кретања животиња у склопу ИС Агенције за означавање животиња, покренут
је модул за идентификацију кућних љубимаца (паса, мачака и питомих вретица). Од момента успостављања модула до 31.12.2019. године
укупно је у ДБП-у регистровано 45.356 кућних љубимаца (43.513 паса, 1.840 мачака и 3 питоме вретице), од којих је микрочиповано
43.790 кућних љубимаца и издато 33.416 пасоша за кућне љубимце.
С циљем обезбјеђивања имплементације прописа, Агенција за означавање животиња у континуитету обезбјеђује обуке за ветеринаре и
ветеринарске инспекторе у БиХ. У 2019. години одржано је 6 обука на тему „Приступ и кориштење базе података Агенције за означавање
животиња“, на којим је учествовало 75 ветеринара и ветеринарских инспектора који наведену обуку нису завршили у претходном
периоду. По успостави модула за идентификацију кућних љубимаца, приступило се одржавању обука на тему „Приступ и кориштење
апликације за идентификацију кућних љубимаца“, гдје је од момента успостављања модула до 31.12.2019. године укупно одржано 9
обука, на којима су учествовала 533 ветеринара и ветеринарска инспектора. Наведена обука се наставља у континуитету одржавати.
Пројекат који се односи на област „Побољшање означавање и контрола кретања животиња“ није реализован из разлога што нису
осигурана средства за провођење нултог пописа говеда који је био планиран за 2019. годину. КЗВ БиХ је, без обзира на недостатак
потребних средстава, наставила да ради на припреми овог процеса кроз припремање потребног информатичког модула за попис,
припреме за одржавање обука и тестирање система.
ИНФОРМАЦИЈЕ О РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У 2019. ГОДИНИ У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ВЕТЕРИНАРСТВО БиХ

ПОЗИЦИЈЕ НА КОЈИМА СЕ НАЛАЗЕ

Директор
Замјеник директора
Секретар Канцеларије за
ветеринарство БиХ
Шеф одјељења
Стручни савјетник
Виши стручни сарадник
Стручни сарадник
Самостални референт
Референт за административнотехничке послове
Референт - благајник
Оператор за обраду података

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
МУШКАРАЦА

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
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Оператор с принтером за ушне
маркице
Спремачица
Курир
Возач
УКУПНО

5

1
3
1

2
44

37

Укупно запослених на дан 31.12.2019. године – 81 лица, и то: жена 37 и мушкараца 44.

-

УПРАВA БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА БИЉА

Извјештајем су обухваћене предузете активности и остварени резултати Управе Босне и Херцеговине за заштиту здравља биља (у
даљњем тексту: Управа) који су били предвиђени Програмом рада Управе за 2019. годину. У 2019. годину Управа је велики дио својих
ресурса усмјерила на имплементацију домаћих и међународних прописа из фитосанитарне области. Поред овог, акценат је дат и
активностима у оквиру међународних пројекта.
Управа редовно координирала цјелокупан процес у вези са имплементацијом Протокола за осигурање фитосанитарних захтјева између
Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине и Федералне службе за ветеринарски и фитосанитарни надзор
(Руска Федерација) приликом међусобних испорука производа високог фитосанитарног ризика с циљем омогућавања несметаног извоза
роба у Руску Федерацију.
Остварена је значајна сарадња и координација на међународном плану у оквиру активности и обавеза које по Босну и Херцеговину
проистичу из ИППЦ-а (International Plant Protection Convention) и ЕППО-а (European and Mediterranean Plant Protection Organization,
УПОВ-а (International Union for the Protection of New Varieties of Plants), ЦПВO-а (Community Plant Variety Office) и Ротердамске
конвенције, а настављене су и добра сарадња и координација са фитосанитарним службама држава у регији.
Управа је у складу са приоритима Аналитичког извјештаја Европске комисије усмјерила дио активности и на испуњавање услова с циљем
приступању ОЕЦД-у. Наиме, приступање ОЕЦД-у је неопходно како би се остварили услови за извоз сјемена на међународно тржиште.
Представници Управе активно учествују у раду различитих тијела именованих од стране Предсједништва БиХ и Савјета министара БиХ
(ЦЕФТА Пододбор за пољопривреду и СПС, мјешовитим комисијама за праћење о провођењу уговора о граничним и пограничним
прелазима са сусједним државама, преговарачким тимовима и друго).
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У континуитету се ажурирају и воде: Евиденција/регистар произвођача (фармера) и извозника производа високог фитосанитарног ризика
у Руску Федерацију, Јединствени регистар правних и физичких лица која примјењују поступак третирања и означавања дрвеног
материјала за паковање, Регистар лица која су брисана из Јединственог регистара правних и физичких лица која примјењују поступак
третирања и означавања дрвеног материјала за паковање, Евиденција издатих фитосанитарних цертификата и фитосанитарних
цертификата за реекспорт, Електронска сортна листа, Централни регистар минералних ђубрива и Регистар увозника минералних ђубрива,
подаци о броју прегледаних пошиљака, количинама прегледане робе и предузетим инспекцијским мјерама фитосанитарних инспекција
инспектората ентитета и Дистрикта Брчко БиХ на граничним прелазима у Босни и Херцеговини.
С циљем провођења мјера из фитосанитарне обалсти Управа у континуитету сарађује и пружа услуге правним и физичким лицима у
Босни и Херцеговини. С тим у вези, кроз управни поступак се издају: рјешење о дозволи употребе службене ознаке и додјели
непоновљивог регистарског броја1, рјешење о кориштењу облика увоза робе на основу дозволе „Д“ (за сјеме и садни материјал), рјешење
о посебном увозном одобрењу, рјешење о упису сорти у сортну листу2 и рјешење о кориштењу облика увоза робе на основу дозволе „Д“
(за пестициде).
У 2019. години одржан је велики број обука, радионица, предавања, састанака радних група, семинара (ФАРМА, БТСФ, Таиекс, пројекат
са Чешком развојном агенцијом) с циљем јачања капацитета надлежних органа и иституција у фитосанитарном сектору, од чега је око
90% учесника било из надлежних органа и институција ентитета и Дистрикта Брчко БиХ (службеници ентитетских министарстава
пољопривреде и Одјељења за пољопривреду Дистрикта Брчко БиХ, службеници инспектората ентитета и Дистрикта Брчко БиХ, особље
ентитетских лабораторија, пољопривредни произвођачи и др.).
Значајне активности су реализоване у оквиру пројекта са Италијанском развојном агенцијом и CIHEAM BARI „Нове активности за
подршку фитосанитарном сектору у Босни и Херцеговини с циљем усклађивања са стандардима ЕУ (PHYTO BiH)". У пројекат су
укључене лабораторије које раде у фитосанитарном сектору и то 4 лабораторије, по 2 из оба ентитета, и фитосанитане инспекције.
Пројекат укључује набавку опреме и обуку особља у лабораторијама и фитосанитарне инспекције.
Израђене су брошуре и постери о штетним организмима, инвазивним страним биљним врстама, и то: Prosopis juliflora, Cardiospermum
grandiflorum, Salvinia molesta, Hakea sericea, Gymnocoronis spilathoides, Ehrharta galicyna, Andropogon virginicus, Humulus scandens, Pistia
1

На дан 31.12.2019. године у Јединствени регистар правних и физичких лица која примјењују поступак третирања и означавања дрвеног материјала за паковање
било је уписано 79 субјеката.
2
На дан 31.12.2019. године на основу стручног мишљења чланова Заједничке комисије за сорте који су учествовали у раду у Сортну листу БиХ су биле уписане 674
сорте пољопривредног биља.
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stratiotes, Lygodium japonicum, а у складу са ЕППО препорукама у вези са информативним кампањама. Брошуре и постери за ове штетне
организме су постављени на веб страницу Управе и доступне су широком кругу корисника, што је значајан допринос афирмацији Управе
и фитосанитарне службе у БиХ.
Потешкоће у реализацији плана рада
Остварени резултати и брзина реализације одређених активности била би знатно побољшана уколико би се уредио систем усаглашавања
између Управе и ентитета и Дистрикта Брчко БиХ. Знатан дио активности и времена се утроши на усаглашавање и договор око
надлежности и овлаштења. И поред заједничког рада у радним групама, гдје су равноправно укључени сви представници надлежних
институција ентитета и Дистрикта Брчко БиХ, за накнадни рад се утроши још два пута толико времена. Ово истичемо јер заједнички рад
у радним групама најчешће представља научно-стручни дио који се релативно брзо усагласи.
Рад Управе је везан за знатан број институција - од завода, института, инспектората, па све до министарстава, што усложњава поједине
процедуре и умањује ефикасност рада Управе у појединим областима. Током процеса доношења одређених аката, морамо истаћи и честу
промјену ставова који долазе из ентитета или Дистрикта Брчко БиХ, што успорава и утиче на укупан исказани резултат рада Управе.
ИНФОРМАЦИЈЕ О РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА У 2018. ГОДИНИ У УПРАВИ ЗА ЗАШТИТУ ЗДРАВЉА БИЉА
ПОЗИЦИЈЕ НА КОЈИМА СЕ НАЛАЗЕ
Директор
Замјеник директора
Савјетник директора
Шеф одјељења
Стручни савјетник
Виши стручни сарадник
Стручни сарадник
Технички секретар
Рефepeнт
УКУПНО

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
МУШКАРАЦА
1
1

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЖЕНА
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2
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2
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Укупно запослених на дан 31.12.2019. године 26 лица, и то: жена 14 и мушкараца 12.
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КАНЦЕЛАРИЈA ЗА ХАРМОНИЗАЦИЈУ И КООРДИНАЦИЈУ СИСТЕМА ПЛАЋАЊА У ПОЉОПРИВРЕДИ, ПРЕХРАНИ И
РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ БИХ

Најважније активности које су реализоване у Канцеларији за хармонизацију и координацију система плаћања у пољопривреди, прехрани
и руралном развоју БиХ за 2019. годину биле су израда „Годишњег извјештаја о реализацији подршки у пољопривреди, исхрани и
руралном развоју БиХ за 2018. годину“ и активности на процесу хармонизације домаће пољопривредне политике. С обзиром да је у
оквиру Мишљења Европске комисије о чланству БиХ у ЕУ као један од приоритета у пољопривредном сектору назначена хармонизација
домаћих политика, Канцеларија је у складу са својим надлежностима предложила ове активности у оквиру Акционог документа за
реализацију приоритета из Мишљења ЕК. Приједлози Канцеларије су тако постали интегрални дио Акционог плана Савјета министара.
У складу са роковима који су постављени у акционом документу, Канцеларија је током 2019. године покренула ревизију нацрта раније
урађених докумената о хармонизацији. Процес хармонизације домаће пољопривредне политике са Заједничком пољопривредном
политиком (ЦАП) ЕУ је у иницијалној фази. Током 2019. године је урађена компаративна анализа пољопривредне политике БиХ и ЦАП
ЕУ. Такође су урађене анализе регулатива ЕУ у области ЦАП-а, те анализа буџета ЦАП-а ЕУ. Током 2019. године је израђен Оперативни
план за успостављање ИПАРД платне агенције у БиХ. Овај документ је требао бити полазна основа за израду регулаторног оквира за
ИПАРД платну структуру. Канцеларија је закључцима Савјета министара, као и Акционим планом за реализовање приоритета из
Извјештаја о БиХ за 2016. годину задужена за ревидирање и слање овог документа Савјету министара БиХ. План је прослијеђен МСТЕО
БиХ, али су затражена додатна мишљења ентитетских министарстава пољопривреде. Мишљења о Плану још увијек нису, нажалост,
добивена.
Канцеларија за хармонизацију такође активно учествује у реализацији неколико пројеката, и то:
Пројекат „Конкурентност и иновације: Локалне развојне стратегије – EU4Business“ има за циљ да допринесе економском расту и
отварању нових радних мјеста, кроз подршку конкурентности и иновацијама у извозно оријентисаним секторима (нпр. прерада дрвета,
метал, текстил, пластика или информационе и комуникационе технологије), као и у пољопривреди, производњи хране, туризму и
руралном развоју у Босни и Херцеговини.
Програм размјене знања и вјештина ЦЕИ-ја (КИП) - овај пројекат креиран је са циљем изградње и развоја капацитета у земљама западног
Балкана, за имплементацију претприступних средстава ЕУ, кроз пружање битних вјештина и знања за подршку подносиоцима захтјева
у припреми приједлога пројеката у оквиру ИПАРД позива.
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Пројекат ФАО канцеларије у БиХ - ТЦП/БИХ/3702/Ц2 – „Transforming and Adapting Policy Analysis in the Context of EU Accession in
Bosnia and Herzegovina“ - пројекат је имао за циљ изградњу и јачање административних капацитета за анализу пољопривредне политике
у бих на свим административним нивоима.
Информацијa о равноправности полова у 2019. години у Канцеларијa за хармонизацију и координацију система плаћања у
пољопривреди, прехрани и руралном развоју БиХ

Kabinet direktora
Odjeljenje za pravne, financijskomaterijalne i opće
poslove
Odjeljenje za usklađivanje poticaja u poljoprivredi,
sheme ruralnog razvoja i harmonizaciju platnih
sistema i registara
UKUPNO

BROJ ZAPOSLENIH
MUŠKARACA
3

BROJ ZAPOSLENIH ŽENA

2

2

4

2

9

6

2

3. МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ТРЕЗОРА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Министарство финансија и трезора БиХ тијеком 2019. године своје активности усмјеравало је на осигурање несметаног функционисања
институција Босне и Херцеговине, имајући у виду чињеницу да Буџет институција БиХ за 2019. годину није усвојен правовремено.
Финансирање институција БиХ на привременој основи цијелу претходну годину значајно је отежало рад како Министарства финансија
и трезора, тако и свих буџетских корисника. Ако се узме у обзир да се током привременог финансирања не могу реализовати издаци за
капитална улагања нити започињати нови пројекти, само по себи значи да су све институције 2019. године радиле са значајно смањеним
капацитетом. Закон о Буџету институција БиХ и међународних обвеза БиХ за 2019. годину усвојен је крајем децембра исте године. У
складу са Законом о финансирању институција БиХ, Савјет министара БиХ, на приједлог Министарства финансија и трезора, донио је
четири одлуке о привременом финансирању на кварталном нивоу. Слиједећи чињеницу да је основни задатак Министарства финансија
и трезора БиХ осигурање стабилног финансирања институција БиХ и оптимална алокација јавних средстава, Министарство је без обзира
на привремено финансирање институција БиХ успјешно испунило свој задатак, а то је стабилан и транспарентан систем финансирања
БиХ, управљање и контрола јавним финансијама и испуњење међународних финансијских обавеза, те тако омогућило несметан рад
институција БиХ.
35

Сложене политичке прилике у Босни и Херцеговини, које су за посљедицу имале неблаговремено формирање извршне власти, као и
нередовно засједање Парламентарне скупштине БиХ, имале су негативан утицај и на рад Министарства финансија и трезора у смислу
испуњавања законских надлежности. Позната је чињеница да Фискални савјет у БиХ није функционисао током 2019. године, па самим
тим, није правовремено усвојен документ Глобални оквир фискалног биланса и политика за период 2020 – 2022. године. Наведени
документ усвојен је тек крајем децембра 2019. године, што подразумијева да ни Документ оквирног буџета за исти период није усвојен
у складу са буџетским календаром, нити је Буџет за 2020. годину могао бити припремљен у складу са законским роковима. Резултат
наведних чињенца је да је 2020. година започела са финансирањем на привременој освови. Дакле, израда закона планирана Програмом
рада Министарства финансија и трезора није извршена због околности на које Министарство није могло утицати. Додатни разлог за
кашњење припреме Буџета за 2020. годину јесте и чињенца да Одлука о висини основице за обрачун плате за 2020. годину није усвојена,
иако је Савјету министара предложена од стране Министарства. Одлука о висини основице је свакако основа за планирање средстава на
позицији плата и накнада у институцијама БиХ, а иста се у складу са одредбама Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ
доноси до краја јуна текуће године за наредну годину.
У погледу извршавања програмских задатака у изради подзаконских аката током 2019. године, Министарство није било у могућности
испоштовати задате рокове, те у овом дијелу биљежимо јако низак степен провођења плана рада. Осим Одлуке о висини основице за
обрачун плата, Министарство није упутило у процедуру ни измјене и допуне Одлуке о поступку средњорочног планирања, праћења и
извјештавања у институцијама БиХ, као ни измјену и допуну Упутства о методологији у поступку средњорочног планирања, праћења и
извјештавања у институцијама БиХ. Разлог за неизвршавање овог задатка садржан је у чињеници да је Савјет министара БиХ тек
средином новембра 2019. године усвојио Анализу примјене ових подзаконских аката за период 2016 – 2018, што је полазни документ за
израду измјена и допуна Одлуке и Упутства. Такође, у сарадњи са Европском банком за обнову и развој, Министарство је планирало
израду подзаконских аката Закона о задуживању, дугу и гаранцијама, али током 2019. године нису израђени ови подзаконски акти, јер је
дошло до кашњења у реализацији пројекта. Пуну имплементацију ових задатака очекујемо током 2020. године.
У области закључивања међународних уговора Министарство финансија и трезора своје активности може подијелити на три цјелине које
укључују: кредитне и грант споразуме; споразуме о избјегавању двоструког опорезивања и сарадње у пореским стварима; и уговоре који
се односе на сарадњу са Европском комсијом у смислу финансирања државног програма, као прекограничних програма са сусједним
државама.
У извјештајном периоду закључено је преко 40 кредитних и грант уговора са међународним финансијским институцијама. Ако
посматрамо по кредиторима, најзначајнији партнери Босне и Херцеговине били су Европска банка за обнову и развој, Европска
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инвестициона банка, КфВ Франкфурт на Мајни, Развојна банка Савјета Европе, те Свјетска банка и Међународни фонд за рурални развој.
Уколико пројекте посматрамо по намјени средстава, можемо рећи да су предњачили пројекти друмске инфраструктуре, енергетске
ефикасности, пројеката водоснабдијевања, те унапређења здравственог сектора.
У области избјегавања двоструког опорезивања 2019. годину обиљежила је мултилатерална сарадња у овој области. Наиме, оквиру
активности са Групом за кодекс ОЦЕД-а, Босна и Херцеговина била је у обвези приступити Глобалном форуму, Инклузивном оквиру за
БЕПС и Конвенцији о узајамној административној помоћи у пореске сврхе (МАЦ), како не би била уврштена на листу некооперативних
јурисдикција Савјета Европске уније. Прва обавеза извршена је још током 2018. године, док је у 2019. години Босна и Херцеговина
приступила Инклузивном оквиру за БЕПС и започелу процедуру приступања МАЦ-у. Та конвенција представља најопширнији
мултилатерални инструмент који омогућава све облике пореске сарадње као што су размјена информација на захтјев, спонтана размјена
информација, симултане инспекције, обављање пореских истрага у иностанству, доставу докумената у другој држави, подршку у
прикупљању пореза, мјере обезбјеђења, аутоматску размјену пореских информација те заједничке инспекције, а све с циљем борбе
против пореске евазије и избјегавања плаћања пореза. С обзиром да је и посљедња обавеза у завршној фази, оправдано се може утврдити
да ће Босна и Херцеговина испунити своје обавезе у овом смислу и неће доспјети на листу некооперативних јурисдикција. Када говоримо
о билатералној сарадњи у области избјегавања двоструког опорезивања, евидентно је да већ дужи низ година постоји застој у изналажењу
заједничке платформе за преговоре унутар Босне и Херцеговине. Министарство финансија и трезора континуирано улаже додатне напоре
с циљем изналажења заједничких рјешења која предлажу ентитетска министарства у области директних пореза, као би се дошло до
полазне основе за преговоре са другим државама, али још увијек не можемо рећи да је постигнут значајан напредак.
Сарадња са Европском комисијом у погледу финансирања државног програма и прекограничне сарадње реализована је у складу са
планом рада, што подразумијева да су закључена три споразума и то државни програм за 2018. годину, те два прекогранична програма
између БиХ и Црне горе и између БиХ и Р Србије.
У претходној години Министарство је окончало вишегодишњи Пројекат обезбјеђења наставка пословања система након пада
узрокованог катастрофом – успостављање Плана за обезбјеђење наставка пословања система након пада узрокованог катастрофом, чиме
је заштита Информационог система финансијског управљања подигнута на виши ниво. Наиме, успостављена је резервна локација која
обезбјеђује наставак пословања информатичког система у случају евентуалних природних катастрофа. У посматраном периоду, све
трезорске операције благовремено су обављане у складу са правним оквиром који регулише област трезорског пословања. Такође, у 2019.
години реализован је пројекат „Унапређење рада на предметима ратних злочина – ИПА 2013“ и започет је нови који се такође финансира
из ИПА 2017 средстава. На основу потписаног грант споразума са Делегацијом Европске уније у БиХ, МФТ је имао улогу координатора
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пројекта, што подразумјева дистрибуцију донираних средстава крајњим корисницима (судови и тужилаштва у БиХ), те финансијско
извјештавање о утрошку средстава.
Поред наведених најзначајнијих активности које су извршене током 2019. године, Министарство је у свом редовном раду припремало
документа које усваја Савјет министара БиХ, као што су квартални извјештаји о извршењу буџета, информације о стању јавне
задужености, информације о утрошку буџетске резерве, анализе, процјене и друге акте.
Такође, један од најзначајних докумената које је на приједлог Министарства финансија и трезора усвојио Савјет министара БиХ, јесте
Програм јавних инвестиција/Развојно инвестициони програм. Овај докумет служи и као темељ за израду Капиталних расхода
институција БиХ, који садржи преглед капиталних пројеката који ће се реализовати у наредном планском периоду. Пројекти у ПЈИ/РИП
ИБиХ су класификовани по развојном критеријуму на основу којег је из ПЈИ/РИП ИБИХ издвојен Развојно-инвестициони програм
институција БиХ (РИП ИБиХ), који обухвата пројекте који директно доприносе социјалном или економском развоју Босне и
Херцеговине. Остали пројекти којима се у различитим аспектима унапређују услови рада институција БиХ кроз инвестиције у изградњу
административно-техничких капацитета, али немају директан утицај на социоекономски развој, обухваћени су збирним прегледом
Програма јавних инвестиција институција Босне и Херцеговине. Усвојени Програм садржи податке о 277 пројеката у укупној вриједности
3,946 милијарди КМ, од чега се готово 3,6 милијарди КМ односи на улагања у капиталне пројекте. Од овог износа, 2,8 милијарди КМ
улаже се у пројекте који директно доприносе социоекономском развоју. У току је провођење 133 пројекта укупне вриједности 1,209
милијарди КМ.
За све планиране програмске задатке Министарства је одобрено 9.707.387,00 КМ буџетских средстава, од чега је извршено 8.593.227,00
КМ или 88,5 % од одобреног износа. Разлог одступања утрошка средстава садржан је у чињеници да је Буџет за 2019. годину ступио на
снагу 25. децембра 2019. године, те Министарство није могло реализовати средства за капиталне издатке. Такође, направљене су уштеде
у потрошњи средстава на позицијама путних трошкова, телефонских и поштанских услуге, набавке материјала, услуга превоза и горива,
услуга одржавање и уговорених услуга, с акцентом на уштедама на средствима репрезентације и издацима на основу уговора о дјелу.
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Укупан број запослених у Министарству финансија и трезора БиХ у 2019. години, износио је 159 извршиоца, док је Буџетом одобрен
број од 173. Полна структура у Министарству исказана је у табели 1.
Р. број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Назив радног мјеста
Министар
Савјетник министра
Замјеник министра
Савјетник замјеника министра
Секретар Министарства
Помоћник министра
Шеф Одсјека
Стручни савјетник
Виши стручни сарадник
Стручни сарадник
Референти

Број запослених по
позицијама
1
4
1
3
1
10
28
55
19
5
32

Полна структура
1 мушки
3 мушки и 1 женски
1 мушки
1 мушки и 3 женски
1 женски
4 мушки, 6 женски
10 мушки, 18 женски
22 мушки, 33 женски
4 мушки, 15 женски
4 мушки, 1 женски
7 мушки 25 женски

4. МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
У оквиру Програма рада Савјета министара Босне и Херцеговине за 2019. годину Министарство комуникација и транспорта Босне и
Херцеговине (у даљњем тексту: Министарство) учествовало је у реализацији програмских задатака који су се односили на сљедеће опште
циљеве:
Паметан раст (стратешки циљ: повећати индустријску конкурентност – средњорочни циљ: унапређење сектора комуникација,
информационог друштва и поштанских услуга уз усклађивање регулаторног оквира са правним насљеђем Европске уније ) и
Одрживи раст (стратешки циљ: равномјеран регионални развој – средњорочни циљ: стварање услова за успостављање квалитетнијих,
ефикаснијих, безбједнијих и савременијих система транспорта и комуникација у Босни и Херцеговини).
У оквиру постављених циљева ово министарство је учествовало у њиховој реализацији кроз сљедеће програме:
- Комуникације, информационо друштво и поштанске услуге
- Међународни и међуентитетски транспорт и безбједност саобараћаја
- Израда законских и подзаконских прописа
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Инспекцијски надзор
Израда прописа, аката, уговора и споразума из области транспорта и усклађивање прописа са ЕУ законодавством - у циљу
стварања безбједног и јединственог жељезничког простора
Лиценцирање и праћење поштивања релевантних прописа, услова издатих лиценци и правила кориштења издатих дозвола
Развој међународне и међуентитетске транспортне инфраструктуре

У најширем смислу, постављени циљеви који се односе на Паметан раст (стратешки циљ: повећати индустријску конкурентност –
средњорочни циљ: унапређење сектора комуникација, информационог друштва и поштанских услуга уз усклађивање регулаторног
оквира са правним насљеђем Европске уније) остварени су дјелимично из разлога који се односе на недостатак финансијских средстава,
надлежности које се дијеле са другим нивоима власти итд.
Програм Комуникације, информационо друштво и поштанске услуге дјелимично је остварен: реализован је пројекат Стандардизација
корисничког софтвера и управљање софтверском имовином у употреби у институцијама БиХ, а реализација пројекта дигитализације
микроталасних веза јавних радиотелевизијских сервиса у БиХ је остварена у проценту 50%, те се и даље наставља рад на реализацији
овог пројекта. У вези са пројектима који се односе на реализацију израде законских прописа, истиче се да постављени циљеви нису
реализовани из разлога који се у најкраћем излажу у даљњем тексту.
Уопштено, у вези са активностима на реализацији програма Комуникације, информационо друштво и поштанске услуге, потребно је
истаћи да се ради о активностима које произилазе из Политике сектора електронских комуникација Босне и Херцеговине за период
2017 - 2021. године и Акционог плана за реализацију Политике развоја информационог друштва Босне и Херцеговине за период 2017 2021. године, те Политике сектора емитовања у Босни и Херцеговини, Политике информационе безбједности, као и главних стратешких
докумената и смјерница ЕУ. Основни проблеми и изазови су недостатак капацитета за израду одређених планских докумената, те
проблем обезбјеђивања финансијских средства када се за њихову израду планира ангажовање екперата. Такође, подијељене надлежности
у појединим областима и често многочлане радне групе састављене од представника различитих нивоа власти у БиХ, додатно отежавају
рад и координацију, што директно утиче на рокове имплементације зацртаног плана. Из наведених ралога није реализован већи дио
планираних активности из законодавне области, док се релаизација осталих пројеката из ове областо одвијала задовољавајућим темпом.
Све активности на припреми законских прописа се и даље проводе.
Одлуком министра комуникација и транспорта БиХ формирана је Радна група за израду Нацрта закона о електронским комуникацијама
и електронским медијима (у даљњем тексту: Нацрт закона). Овим нацртом закона ће се између осталог, уредити и област
„транспарентност власништва над медијима и ограничење концентрације власништва над медијима“ (не односи се на принтане медије).
До сада је Радна група одржала 38 (тридесет и осам) радних састанака, прелиминарно дефинисала дио текста Нацрта закона, који се
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односи на надлежности Парламентарне скупштине БиХ, Савјета министара БиХ, Министарства комуникација и транспорта БиХ и
Регулаторне агенције за комуникације у домену електронских комуникација, као и 95% осталих области које се уређују овим законом, а
односе се на електронске комуникације (нпр. изградња мреже, РФ спектар, анализа ТК тржишта, право пута, ...). Радна група због
обимности материјала и ширине области које покрива није завршила са радом, односно није припремила нацрт закона.
Oдлуком министра од 18.9.2018. године именована је Радна група за израду Закона о Јавном радиотелевизијском систему Босне и
Херцеговине. Чланови Радне групе, именовани од стране Одбора система Јавног РТВ система Босне и Херцеговине, били су обавезни
су да упознају све чланове Одбора система са садржајем дискусије и закључцима са састанка, те да најкасније до почетка фебруара 2019.
године доставе радни материјал који ће служити као полазна основа за израду текста Нацрта закона, како би се исти прилагодио новом
дигиталном добу. Наведени радни материјал треба садржавати недвосмислене одредбе о областима које се уређују овим нацртом закона
(нпр. Јавни РТВ систем, три јавна РТВ сервиса, заједнички правни субјекат или више појединачних правних субјеката који управљају
дигиталном мрежом, MUX A, MUX B, РТВ такса, маркетинг, евентуално нови модел финансирања јавних РТВ сервиса, Одбор система,
…). Поред ургенције Министарства, још увијек се Одбор система није одредио по питању принципа закона, односно исти није засиједао
будући да је неким од чланова истекао мандат, те управо због тога Одбор система не одржава сједнице, а што уједно представља и
проблем у наставку рада Радне групе.
Закључком Савјета министара БиХ са 125. сједнице, одржане 22.12.2017. године, задужено је Министасртво комуникација и транспорта
БиХ да формира радну групу од представника Министарства комуникација и транспорта БиХ, Агенције за поштански саобраћај,
ресорних ентитетских министарстава и три поштанска оператера у Босни и Херцеговини, те да Савјету министара Босне и Херцеговине,
до краја фебруара 2018. године, достави усаглашени текст приједлога новог Закона о поштанском систему. Поступајући по закључку
Савјета министара БиХ, формирана је Радна група која је одржала два састанка на којима се није постигао договор нити око Пословника
о раду. Током задњег састанка договорено је да ће на основу важећег Закона о поштама, своје приједлоге урадити Агенција за поштански
саобраћај БиХ, јавни поштански оператери и ентитетска министарства, те их доставити до краја мјесеца маја 2018. године како би Радна
група размотрила приједлоге и наставила са радом на изради нацрта закона. Пошто тражени приједлози нису достављени, нису се
стекли услови за наставак рада.
У вези са остваривањем циљева на које се односи овај програм, даље се истичу активности на релазацији сљедећих послова:
 Стратегија развоја ICT сектора: Одустало се од нацрта ове стратегије због планирања израде свеобухватне Стратегије развоја
информационог друштва Босне и Херцеговине, а која је планирана кроз Средњорочни програм рада министарства у 2021. години;
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Стратегија развоја широкопојасног приступа у БиХ: Документ Стратегије развоја широкопојасног приступа у БиХ је након
обављених јавних консултација и прикупљених мишљења ресорних ентитетских министарстава упућен у процедуру достављања
материјала на Савјет министара БиХ ради разматрања и усвајања. У овом документу урађен је и Акциони план за реализацију ове
стратегије и чини саставни дио документа Стратегије.

Програми и циљеви који се односе на Одрживи раст (стратешки циљ: равномјеран регионални развој – средњорочни циљ: стварање
услова за успостављање квалитетнијих, ефикаснијих, безбједнијих и савременијих система транспорта и комуникација у Босне и
Херцеговини) такође су дјелимично реализовани (осим програма 6.2.4. који је у цијелости реализован), и то:
- Међународни и међуентитетски транспорт и безбједност саобраћаја
- Израда законских и подзаконских прописа
- Инспекцијски надзор
- Израда прописа, аката, уговора и споразума из области транспорта и усклађивање прописа са ЕУ законодавством - с циљем
стварања безбједног и јединственог жељезничког простора
- Лиценцирање и праћење поштивања релевантних прописа, услова издатих лиценци и правила коришћења издатих дозвола
- Развој међународне и међуентитетске транспортне инфраструктуре
У оквиру програма Међународни и међуентитетски транспорт и безбједност саобраћаја у потпуности су реализовани сви предвиђени
пројекти.
У оквиру програма Израда законских и подзаконских прописа нису реализоване активности које се односе на израду закона (6.2.3.1
Покретање иницијатива и утврђивање приједлога и нацрта текста закона). Потребно је, међутим, истаћи да су сви планирани закони у
фази припреме: Текст измјена Закона о жељезницама БиХ није израђен, због захтјева Дирекције Европске уније у Босни и Херцеговини
за додатним усаглашавањем. Закон о основама безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини имао је посљедњу измјену
у 2018. години, те је у 2019. години, с обзиром на све претходне измјене закона, била приоритетно планирана израда пречишћеног
текста закона који је и урађен, али није прошао процедуру усвајања те је објављен на вeb страници министарства као неслужбена
верзија. Предложене измјене и допуне Закона о међународном и међуентитетском друмском превозу у претходном периоду нису добиле
подршку у Дому народа, те је припремљен нови текст закона који је послан на мишљења, након чега је потребно урадити додатне
консултације. Текст измјена Закона о радном времену, обавезним одморима мобилних радника и уређајима за евидентирање у друмском
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превозу у завршној је фази израде. У процесу израде консултовани су надлежни представници ентитетских органа, те ће након
прецизирања казнених одредби исти бити упућен на мишљења свим надлежним органима. Закон о безбједносним истрагама у цивилном
ваздухопловству је припремљен с циљем усклађивања бх. законодавства са Уредбом ЕУ 996/2010 Европског парламента и Савјета о
истрагама и спречавању несрећа и незгода у цивилном ваздухопловству. О преднацрту закона су обављене јавне консултације, потом је
исти дорађен и упућен на мишљења у складу са Пословником о раду Савјета министара Босне и Херцеговине, те накнадно дорађен по
сугестијама које су добијене приликом ИЦАО контроле. Међутим, Нацрт закона није добио позитивно мишљење Министарства
финансија и трезора БиХ. Нацрт закона о ваздухопловству је израђен, али је повучен из процедуре због захтјева БХДЦА да се због
доношења Уредбе (ЕУ) 2018/1139 о заједничким правилима у подручју цивилног ваздухопловства и оснивању Агенције Европске Уније за
безбједност ваздушног саобраћаја, одредбе Уредбе уграде у текст Нацрта закона о ваздухопловству. Активности које се односе на
пројекат Покретање иницијатива и доношење подзаконских прописа су у завршној фази, али се истиче да се ради о актима који ће
бити донесени по законском овлаштењу од стране министра комуникација и транспорта Босне и Херцеговине, те се ове активности
уопштено могу сматрати активностима које су проведене и налазе се у завршној фази.
У оквиру програма Инспекцијски надзор сви постављени циљеви су остварени у већем обиму од постављених.
У оквиру програма Израда прописа, аката, уговора и споразума из области транспорта и усклађивање прописа са ЕУ законодавством - с
циљем стварања безбједног и јединственог жељезничког простора и програма Лиценцирање и праћење поштивања релевантних прописа,
услова издатих лиценци и правила кориштења издатих дозвола, планиране активности су само дјелимично остварене, сходно табеларном
приказу. Дио нереализованих активности је узрокован недостајућим финансијским средствима, а дио пројекта реализован је у мањем
проценту од планираног.
У оквиру програма Развој међународне и међуентитетске транспортне инфраструктуре истиче се да је, и поред бројних проблема у овој
области, постигнут изузетан резултат у вези са реализацијом пројеката јавних инвестиција и постигнути препoзнатљиви резултати
евидентирани у табеларном приказу. Поред тога, истичу се и сљедеће карактеристике:
У оквиру овог програма Министарство, у оквиру годишњег програма рада Савјета министара, узимајући у обзир регионално и ЕУ
повезивање, проводи активности које су произишле из Оквирне стратегије транспорта Босне и Херцеговине 2016 - 2030, Берлинског
процеса и Уговора о транспортној заједници држава западног Балкана, а које се односе на транспортну инфраструктуру. С обзиром
на подијељену надлежност између различитих нивоа власти БиХ у области транспортне инфраструктуре, најважније активности у
овој области одвијале су се на општем нивоу, као активности на започињању пројеката од међудржавног интереса, те активности на
реализацији већ започетих пројеката оваквог типа. Ове се активности по свом карактеру могу подијелити на активности које спадају
у домен закључивања међународних уговора и њихову реализацију, провођење поступка набавки радова и услуга из области транспортне
инфраструктуре и активности у вези са процесом европских интеграција. Овај програм проводио се кроз неколико пројеката од којих
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је значајно набројати наставак израде главних пројеката на Коридору 5ц, изградњи међудржавног моста преко ријеке Саве код Свилаја
и прикључних граничних дионица аутопута на Коридору 5ц, изградњи међудржавног моста преко ријеке Саве код Градишке и
прикључних дионица, пројекат Израда планерско-студијске документације за Јадранско-јонски аутопут (Почитељ – Столац – Неум –
Требиње - граница Црне Горе), транспортни пројекат замјене и обнове ознака и друге саобраћајне сигнализације којом се означава
гранични прелаз и његово подручје, близина линије, као и начин постављања тих ознака и сигнализације. Надаље, истичу се:
 активности које се односе на провођење Споразума између Савјета министара БиХ (СМ БиХ) и Владе Републике Хрватске о
изградњи међудржавног моста преко ријеке Саве код Свилаја и прикључних граничних дионица аутопута, а огледају се у раду
Заједничког тијела које прати реализацију Уговора о изградњи моста, потписаног између наручиоцаа и извођача радова 15.7.2016. год.
Крајњи рок за изградњу моста је 14.4.2020. године;
 активности које се односе на провођење Споразума између СМ БиХ и Владе Републике Хрватске о изградњи међудржавног
моста преко ријеке Саве код Градишке, при чему је босанскохерцеговачка страна обезбиједила финансијска средства, а огледају се у
раду Заједничког тијела које прати реализацију Уговора о изградњи моста, потписаног између наручиоца и извођача радова 16.7.2019.
године. Извођач радова и надзор над радовима уведени су у посао на градилишту будућег моста 11.10.2019. године;
 активности које се односе на провођење Споразума између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Србије
о сарадњи на реализацији пројекта аутопута/брзе саобраћајнице Сарајево - Београд – Сарајево. Предмет овог споразума је изградња
међудржавног моста преко ријеке Саве на локацији Рача/Сремска Рача. Споразум је потписан 13.12.2019. године у Београду. Надлежни
орган за провођење овог споразума је Заједничко оперативно тијело.
 активности које се односе на покретање Иницијативе за припрему Споразума између Савјета министара Босне и
Херцеговине и Владе Црне Горе о изградњи међудржавног моста преко ријеке Таре на магистралном путу М-18 на локацији Хум (БиХ)
– Шћепан поље (Црна Гора) и прикључних граничних дионица. За овај пројекат траже се финансијска средства како би се споразум
могао реализовати у наредном планираном периоду;
 активности које се односе на Израду планерско-студијске документације за Јадранско-јонски аутопут (Почитељ – Столац
– Неум – Требиње - граница Црне Горе). Овај пројекат има посебно значење у оквиру стратегије за јадранско-јонску регију, а налази се
и у Оквирној стратегији транспорта БиХ за период 2016 - 2030. годину. Уговор је реализован;
 активности које су се одвијајале у склопу Апликација за грант средства техничке помоћи (ТА) и инвестицијски грант (ИНВ)
у склопу ВБИФ кроз редовне позиве у 2019. години за пројекте на основној путној мрежи (Коридор 5ц) у сарадњи са надлежним
ентитетским институцијама.
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Информација о стању равноправности полова
Преглед запослених према родној структури на дан 31.12.2019. године:
НАЗИВ РАДНОГ МЈЕСТА / ПОЗИЦИЈА /
Министар
Замјеник министра
Директор Регулаторног одбора
жељезница Босне и Херцеговине
Шеф Кабинета министра
Шеф Кабинета замјеника
Савјетник министра и замјеника министра
Секретар
Секретар с посебним задатком
Руководилац интерне ревизије
Помоћник министра
Шеф унутрашње организације (2)
Стручни савјетник
Виши стручни сарадник
Стручни сарадник
Виши референт ССС
Референт специјалист ССС, ВКВ
Самостални референт ВШС
Укупно запослени

ЖЕНЕ
-

1
5
12 (1)
5 (1)
7 (1)
13 (1)
43 (4)

МУШКАРЦИ
1
-

УКУПНО
1
-

(1)

(1)

1
5
5 (2)
15 (1)
8 (1)
5
3 (1)
1(1)
43(7)

1
1
5
10 (2)
27 (2)
13 (2)
12 (1)
16 (2)
(1)
86(11)

НАПОМЕНА: У загради је поред броја запослених у Министарству комуникација и транспорта Босне и Херцеговине, наведен и број запослених у Регулаторном
одбору жељезница Босне и Херцеговине као управној организацији у саставу Министарства, па укупан број запослених у Министарству, који укључује и Регулаторни
одбор жељезница Босне и Херцеговине, износи: 97, од којих су 47 жене и 50 мушкарци.
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5. МИНИСТАРСТВO ЦИВИЛНИХ ПОСЛОВА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине у 2019. години извршавало је активности у складу са надлежностима које су
утврђене: Уставом; Законом о министарствима и другим органима управе; Законом о Савјету министара; Правилником о унутрашњој
организацији Министарства цивилних послова БиХ; те Стратегијом интеграције БиХ у Европску унију.
Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине на дан 31.12.2019. године имало је укупно 142 запослена, од чега 46
мушкарца и 96 жена. Од укупног броја запослених двије су функционерске позиције - 1 мушкарац и 1 жена, и једанаест
руководећих државних службеника, од којих су 7 мушкарци и 4 жене. На позицији државног службеника запослене су 92 особе,
од који су 27 мушкарци и 65 жене. Од укупног броја запослених у Министарству 37 особа ради на позицијама запосленика - 11
мушкараца и 26 жена.
Континуирано се врши праћење прописа о заштити личних и тајних података у информационом систему, те примјена прописа о заштити
и тајности података.
У области држављанства и путних исправа током 2019. године, Министарство цивилних послова БиХ обављало је послове који се
тичу поступака стицања држављанства Босне и Херцеговине за лица од нарочите користи за БиХ; поступака одређивања, поништења и
евидентирања матичних бројева за странце; поступака из области путних исправа; поступака у области ревизије одлука о натурализацији
страних држављана натурализованих између 6.4.1992. и 1.1.2006. године, те поступке одрицања од држављанства Босне и Херцеговине,
као и контролу наплате административних такси уз примјену важећих прописа.
Послови у области држављанства: сагласност на гаранцију - 51 предмет (ФМУП - 45 предмета, МУЛС - 6 предмета); сагласност на пријем
по основу гаранције – 59 предмета (ФМУП - 58, МУЛС - 1 предмет); закључци о обустави поступка пријема у држављанство БиХ по већ
датој сагласности МЦП на гаранцију – 10 предмета – (ФМУП); пријем у држављанство БиХ – 508 предмета; пријем у држављанство БиХ
и ФБиХ – 271 предмет (сагласност МЦП на пријем у држављанство БиХ и ФБиХ – 39 предмета); пријем у држављанство БиХ и Републике
Српске – 237 предмета (сагласност МЦП на пријем у држављанство БиХ и Републике Српске – 17 предмета); пријем у држављанство
БиХ по члану 13 - запримљена 23 захтјева у 2019. години; 18 лица стекло држављанство у 2019. години (укључујући и лица која су раније
предала захтјеве); накнадни упис у матичне књиге – 1.600 предмета; одбијени захтјеви за стицање држављанства БиХ (ФМУП) - 7
предмета; одређивање и поништење ЈМБ за странце - 532 предмета (405 одређивање, а 127 поништење); одрицање од држављанства БиХ
– 4.059 предмета; одузимање држављанства БиХ – 1 предмет; предмети по жалбама на рјешења другостепених органа у области личне
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карте, ЈМБ и пребивалишта 9 предмета. У области ревизије одлука о натурализацији страних држављана натурализованих између
6.4.1992. године и 1.1.2006. године донесено је 5 рјешења којима се потврђује држављански статус.
У области путних исправа Министарство цивилних послова је редовно издавало службене пасоше, поморске и бродарске књижице, те
продуживало службене визе. Укупно је издато: 331 службени пасош; 1.151 службена виза, 30 поморских књижица и 2 бродарске
књижице. Такође је урађена измјена Правилника о издавању службених пасоша и виза, као и Правилника о поморској и бродарској
књижици.
Према изводу из конта главне књиге Министарства финансија и трезора БиХ, остварени приходи у Одсјеку за држављанство за 2019.
годину су 1.357.375,00 КМ и односе се на таксе уплаћене за предмете одрицања од држављанства БиХ, као и на таксе на мишљења. Према
интерној евиденцији Одсјека за путне исправе укупно остварени приходи за 2019. годину износе 3785,00 КМ и остварени су од такси
уплаћених за издавање службених виза, бродарских и поморских књижица као и виза за бродарске и поморске књижице.
У области рада, запошљавања, социјалне заштите и пензија активности покривају два стратешка циља Средњорочног програма рада
за период 2019 – 2021, и то: Повећање могућности за запошљавање и Смањивање сиромаштва и социјалне искључености. У складу са
наведеним, Сектор је радио на реализацији два средњорочна циља који се односе на унапређење политика у области рада и запошљавања
и политика у области социјалне заштите и пензија. Приоритети Одсјека за рад и запошљавање у 2019. години су били припрема Нацрта
закона о измјенама и допуни Закона о Агенцији за рад и запошљавање БиХ, Приједлога одлуке о годишњој квоти радних дозвола за
запошљавање странаца, Приједлога одлуке о усвајању Плана о смјерницама политика тржишта рада, те припрема обједињених извјештаја
о ратификованим међународним стандардима рада, координација активности на изради стратешких докумената и др. Реализација
планираних активности Одсјека, које се углавном односе на њихову координацију, носи собом потребу што ефикасније сарадње са
надлежним институцијама у области рада и запошљавања на благовременом извршавању задатака. Тако је препознат значај даљњег
унапређења координације активности са ентитетима на хармонизацији ентитетских планова, као и усклађености активности припрема и
израда стратешких докумената, те извјештаја и других докумената који се достављају међународним институцијама (ЕК, МОР и др.) у
складу са дефинисаним роковима.
У оквиру своје координирајуће улоге у области социјалне заштите и пензија, Одсјек за социјалну заштиту и пензије редовно је одржавао
консултације са надлежним тијелима у Босни и Херцеговини и реализовао приоритетне активности у области социјалне заштите и
пензија. Имајући у виду број босанскохерцеговачких грађана који живе и раде у другим државама, реализоване су планиране активности
за закључивање међународних билатералних споразума о социјалном осигурању између Босне и Херцеговине и Чешке Републике,
Савезне Републике Њемачке, Аустралије и Руске Федерације. За осигурање примјене ових споразума закључују се и административни
споразуми, којима надлежна тијела држава уговорница, тијела за везу и носиоци осигурања уређују међусобне односе и обавезе.
Преговарање о социјалном осигурању је сложен и вишегодишњи процес и у том смислу извршење планираних активности зависи и од
услова, процедура и спремности друге стране уговорнице.

47

У области здравства је већина планираних активности реализована, без обзира на недостатак кадра у Сектору, у коме је тренутно
запослено 8 државних службеника и 1 запосленик. Настављена је успјешна сарадња са Свјетском здравственом организацијом кроз
различите активности: дата је сагласност СЗО-у за кориштење података у оквиру Глобалног извјештаја о стању превенције насиља над
дјецом, учешћем на састанцима, координисањем експертске мисије СЗО-а и БиХ у процјени здравствених система као одговору на велики
прилив миграната у БиХ, учешћем делегације Босне и Херцеговине на 69. сједници Регионалног комитета СЗО-а за Европу, током које
је изабран регионални директор СЗО-а за Европу, итд.
Такође, успјешно су настављене активности у области јачање система планирања и извјештавања кроз континуирану сарадњу са
надлежним институцијама и радом радних група, које су благовремено доставили извјештаје међународним организацијама, као и
активности на испуњавању обавеза БиХ у процесу приступања ЕУ: учешћем на састанку Пододбора за унутрашње тржиште и
конкуренцију, укључујући заштиту здравља и потрошача, кроз припрему Документа за дискусију за састанак Пододбора, дефинисањем
мјера из Акционог плана за реализацију приоритета из Аналитичког извјештаја ЕК, одржавањем Таиекс радионица (четири радионице
из области здравства).
Успјешно је настављена имплементација Споразума између Босне и Херцеговине и Европске комисије о приступању БиХ „Трећем
програму за дјеловање Уније у подручју здравства (2014-2020)“. У складу са потписаним споразумом, а с циљем веће промоције овог
програма, Министарство је 2019. године, уз подршку Извршне агенције за потрошаче, здравље, пољопривреду и храну (CHAFEA)
Европске комисије, организовало инфодан с циљем упознавања потенцијалних апликаната са циљевима програма и тематским областима
које ће бити финансијски подржане у складу са Годишњим програмом рада за 2019. годину.
Такође, у посљедњем кварталу 2018. и у току 2019. године Министарство је учествовало у планирању активности и буџета, те
имплементацији активности из Заједничке акције „Јачање приправности у ЕУ против озбиљних прекограничних пријетњи и подршка
имплементацији Међународних здравствених прописа (ИХР)“, чији је фокус на побољшању приправности и планирању одговора на
озбиљне прекограничне пријетње и имплементацији ИХР-а и унапређењу капацитета лабораторија јавног здравља у земљама
учесницама.
Министарство се пријавило за учешће у три заједничке акције из Трећег здравственог програма ЕУ за 2019. годину: Заједничка акција за
имплементацију потврђених најбољих пракси (BestReMap), Заједничка акција за јачање здравствене приправности и одговора на
биолошке и хемијске терористичке нападе и Заједничка акција за имплементацију дигиталне, интегрисане бриге усмјерене на особу.
Очекује се да ће укључивање институција из Републике Српске у Трећи здравствени програм ЕУ значајно допринијети бољем провођењу
активности из наведеног програма у Босни и Херцеговини.
У складу са Програмом здравствено-статистичких извјештавања у БиХ, припремљени су релевантни извјештаји, те је одржано низ
састанака са здравственим властима у Босни и Херцеговини, с циљем размјене информација, боље координације и комуникације.
У току 2019. године, континуирано је рађено на унапређењу организационе структуре и система Сектора за здравство кроз побољшање
презентације, рада на изради стратешких планских докумената и путем медијске промоције и обиљежавања значајних датума у области
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здравства. Министарство још увијек није добило сагласност свих релевантних институција из сектора здравства у БиХ, на иницијативу
за приступање Босне и Херцеговине Протоколу за елиминисање илегалне трговине духанским производима, и надамо се да ћемо наведене
сагласности добити почетком сљедеће године.
Такође, ЕУ је позвала БиХ да учествује у процјени надзора и контроле заразних болести коју ради ЕЦДЦ (Европски центар за спречавање
и контролу болести), те је Сектор за здравство започео активности процјене капацитета у области надзора и контроле над заразним
болестима у Босни и Херцеговини, односно идентификовао је релевантне актере са којима је одржан састанак. Министарство је
затражило сагласност релевантних здравствених власти (Федерација БиХ, Република Српска, Брчко Дистрикт) за почетак ове активности,
међутим тражену сагласност су доставили Федерално министарство здравства и Одјељење за здравство и остале услуге Брчко Дистрикта,
док је Министарство здравља и социјалне заштите у Влади Републике Српске доставило образложење става њихове институције, без
достављања тражене сагласности. Сектор за здравство чини напоре да превазиђе овај проблем и да се започне са радом и на овој
активности.
У области образовања приоритети у 2019. години су били координација реформских процеса с надлежним образовним и другим
институцијама у Босни и Херцеговини, унапређење области образовања и младих, хармонизација планова ентитетских тијела власти на
основу провођења оквирних закона и развијања недостајућих стратешких докумената, те наставак сарадње на међународном плану у
области образовања и младих, а с циљем достизања ЕУ стандарда и убрзања процеса европских интеграција у овим областима. С тим у
вези, Сектор за образовање, између осталог, активно учествује у регионалној сарадњи, кориштењу средстава из ЕУ (ИПА, ЕРАСМУС +)
и других међународних фондова, те у сарадњи на билатералној основи са владама појединих земаља.
У провођењу својих активности овај сектор има добру сарадњу са учесницима у образовном процесу на свим нивоима образовања, са
међународним организацијама и са невладиним сектором. Такође, образовање и млади су недовољно препознати као кључни фактор
економског раста и развоја, а успјешност провођења реформских процеса у великој мјери зависи од политичких прилика.
У области науке и културе у току 2019. године у Сектору за науку и културу приоритети су били унапређење координације активности
у Босни и Херцеговини у области науке и културе, унапређење међународне сарадње у овим областима, испуњавање међународних
обавеза, подршка пројектима у области науке и културе, реализација обавеза из процеса европских интеграција и Система координације
у области европских интеграција, реализација обавеза из Оквирног закона о основама научноистраживачке дјелатности и Координација
унутрашње и међународне научноистраживачке сарадње Бих (,,Службени гласник БиХ”, број 43/09), имплементација обавеза по основу
ратификованих конвенција и међународних уговора, посебно уговора о приступању БиХ програм ХОРИЗОНТ и програму ЕУ Креативна
Европа.
Посебна важност је дата анализи учинка додијељених грант средстава и анализи извјештаја о утрошку средстава од стране крајњих
корисника. У области науке и културе у протеклом период континуирано се радило на унапређењу међународне сарадње кроз
имплементацију већ постојећих међународних споразума и кроз закључивање нових.
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У области културе Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине континуирано пружа подршку за учешће у ЕУ програмима,
укључујући и ЕУ програм Креативна Европа, што је дефинисано Споразумом између Европске уније и Босне и Херцеговине о учешћу
Босне и Херцеговине у програм Уније за културу и кративне секторе ,,Креативна Европа“. На основу Протокола о моделу представљања
Босне и Херцеговине на Венецијанском бијеналу савремене умјетности и Венецијанском бијеналу архитектуре за период 2017 - 2019 и
закључка Савјета министара БиХ, Јавна установа ,,Музеј савремене умјетности АРС АЕВИ Сарајево” је организовала овогодишњи
павиљон Босне и Херцеговине, у период од 11. маја до 24. новембра 2019. године.
Такође, успјешно је организован састанак Савјетодавног савјета за имплементацију Проширеног парцијалног споразума Савјета Европе
о успостављању културних рута за Босну и Херцеговину и припрему апликација за приступање културној рути EHTTA и Винској рути.
У области спорта приоритети су 2019. години били: унапређење међународне сарадње у области спорта, унапређење координације и
сарадње са надлежним ентитетским и кантоналним тијелима власти, те јачање капацитета и већег степена успјешности учешћа Босне и
Херцеговине у програмима Европске уније за спорт; унапређење међународне сарадње остварило се кроз имплементацију већ постојећих
међународних споразума, као и кроз наступе спортиста и спортских селекција на међународној сцени; унапређење координације и
сарадње с надлежним ентитетским тијелима власти остварило се кроз редовне састанке и размјене информација, те кроз заједнички
координисани рад на стратешким документима и испуњавању услова и обавеза из процеса европских интеграција БиХ; јачање капацитета
и већи степен успјешности учешћа БиХ у програмима ЕУ за спорт остварили су се кроз организацију низа састанака на којима су
заинтересованим субјектима пружене потребне информације и помоћ у припреми пројеката.
Остварени су значајни резултати у сва три дефинисана приоритета у односу на досадашње резултате. Проблеми који су се јавили, а самим
тим и ризици, везани су углавном на спремност за сарадњу других институција од којих зависи реализација постављених приоритета.
У области за геодетске, геолошке и метеоролошке послове најважније реализоване активности у 2019. години су:
Координација активности на Пројекту "Flood Hazard and Flood Risk Maps Project of BiH" - дио који се односи на ЛИДАР снимање. Овај
пројекат је био приоритет јер ће се резултати добијени овим пројектом користити за израду мапа опасности и мапа ризика од поплава у
Босни и Херцеговини. Планиране активности које се тичу геодетских послова су завршене у 2019. години. Коначни завршетак Пројекта
се очекује у априлу 2020. године. Пројекат "Инфраструктура просторних података Босне и Херцеговине - фаза 3 - Нивелман високе
тачности" - реализацијом пројекта Босна и Херцеговина добија могућност да се укључи у Европски систем висина (UELN - United
European Lavelling Network). У извјештајном периоду вршене су припремне активности. Ентитетске геодетске управе и донатор Пројекта
- Шведска геодетска управа завршили су у 2019. години 1. и 2. фазу пројекта. Очекујемо да се одобре буџетска средства како би се
наставила реализација пројекта, фазе 3, 4, 5 и 6.
Координација са надлежним тијелима власти из области геодезије, приликом које је на основу урађеног Секторског планског документа
(СПД) 2018 - 2020 за Сектор демократија и управљање у оквиру ИПА-е 2 предложен усаглашени пројекат Лидар снимање Босне и
Херцеговине кроз фонд ИПА 2 - 2019. Пројекат је у фази одобравања од стране Европске комисије, а вриједност је 2,5 милиона евра.
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Координација активности на закључивању Споразума између Босне и Херцегвине и Европског центра за средњорочне временске
прогнозе (ЕЦМВФ)-Потписивањем Споразума Босна и Херцеговина ће користити податке Европског центра за средњорочне временске
прогнозе (ЕЦМВФ) ради бољег моделирања временске прогнозе. Споразум је усаглашен са ЕЦМВФ-ом и надлежним ентитетским
тијелима власти, али није разматран на сједници Савјета министара јер је Одбор за унутрашњу политику скинуо са дневног реда због
негативног мишљења од стране Министарства финансија и трезора БиХ. Израђена је допуна разлога за приступање БиХ ЕЦМВФ-у, те
је поново упућен на мишљење Министарству финансија и трезора БиХ. Програмом рада за 2020. годину планиран је наставак активности.
Координација активности са ентитетским хидрометеоролошким заводима на ажурирању веб странице Свјетске метеоролошке
организације (ВМО), дијела који се односи на Босну и Херцеговину. Именован је стални представник БиХ при ВМО и савјетник за
хидрологију. На основу Споразума са Владом Јапана, испоручен је агреметеоролошки систем за посматрање (АМОС) ентитетским
хидрометеоролошким заводима и организована је церемонија примопредаје опреме ентитетским хидрометеоролошким заводима.
Потписан је Записник о примопредаји агрометеоролошког система за посматрање (АМОС) са ентитетским хидрометеоролошким
заводима. Потписан је Протокол о одређивању тромеђне граничне тачке између Босне и Херцеговине, Црне Горе и Републике Србије.
Израђен је пројектни задатак за маркацију (обиљежавање) државне границе са Црном Гором. Учешће на завршној конференцији пројекта
„ДАРЛИНГе – Дунавски регион водећи у геотермалној енергији“, који је суфинансиран из Дунавског транснационалног програма
(ИНТЕРРЕГ Дунав 2014 - 2020). Координисане су активности одласка по једног учесника из ентитетских геолошких завода у Јапан на
обуку „Јачање капацитета за управљање у ванредним ситуацијама”, финансиране од стране Владе Јапана.
Координација групе у области геолошког хазарда на ажурирању документа „Процјене угрожености Босне и Херцеговине од
елементарних и других непогода”.
Учешће у Управном одбору Пројекта „ДРР – Смањење ризика од катастрофа у Босни и Херцеговини у сврху одрживог развоја”, који је
финансиран од стране Владе Швајцарске и УН. Вриједност пројекта је 4,5 милиона америчких долара. У 2019. години унапријеђена је
координација активности са надлежним институцијама у Босни и Херцеговини, хармонизовани су планови ентитетских тијела власти,
унапријеђена је сарадња са ВМО, учешће на 18. конгресу ВМО-а и успјешно је пружена административо-техничка помоћ Државној
комисији за границу Босне и Херцеговине.
Комисија за деминирање у Босни и Херцеговини: приоритети рада Комисије за деминирање у Босни и Херцеговини у 2019. години
су били: представљање Босне и Херцеговине на свим конференцијама које се односе на уклањање мина, а нарочито у међународној
кампањи за забрану копнених мина, те на стручним конференцијама; вршење надзора над радом Центра за уклањање мина Босне и
Херцеговине (БХМАЦ), укључујући одржавање централне базе података, свих сродних база података и капацитета за израду мапа;
усмјеравање влада ентитета и ресурса које донатори ставе на располагање; одобравање Стандарда за уклањање мина и неексплодираних
убојних средстава у Босни и Херцеговини; одобравање и координисање операције уклањања мина у подручјима која прелазе
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међуентитетску линију разграничења; предлагање, у сарадњи са Одбором донатора, финансијског плана и буџета Комисије за одобрење
Савјету министара Босне и Херцеговине; обављање осталих задатака који се односе на координацију активности на деминирању на
територији Босне и Херцеговине које одреди Савјет министара Босне и Херцеговине; на приједлог директора одобравање интерних
прописа БХМАЦ-а; побољшавње сарадње Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске;
подношење извјештаја Савјету министара Босне и Херцеговине и редовно извјештавање Одбора донатора о активностима Комисије, као
и напретку операција деминирања, сагласно извјештајима које достави Центар за уклањање мина, те обављање и других послова у складу
са Законом о деминирању у Босни и Херцеговини и закључцима и одлукама Савјета министара Босне и Херцеговине.
Међутим, реализација планираних активности носи собом ризике због неопходности што ефикасније сарадње са надлежним
институцијама БиХ, а што је неопходна претпоставка за благовремено извршавање задатака. Тако је препознат значај даљњег унапређења
координације активности са ентитетима и другим јавним колективитетима у БиХ на усклађивању заједничких активности у области
деминирања.

6. МИНИСТАРСТВО ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Министарство) је своје активности из Програма
рада за 2019. годину реализовало кроз сљедеће циљеве, програме и пројекте:
- Општи циљ/принципи развоја: Инклузивни раст
- Стратешки циљ: Смањити сиромаштво и социјалну искљученост
- Средњорочни циљ: 1. Побољшан систем заштите људских права и развој односа Босне и Херцеговине са исељеништвом
Програм - Заштита људских права и остваривање равноправности полова
- Смањење дискриминације и заштита људских права рањиве категорије становништва у Босни и Херцеговине
Програмски задаци у овој области за 2019. годину односили су се на активности усмјерене на унапређење система заштите личних и
колективних људских права и слобода, а везане су за реализацију програма који има за циљ смањење дискриминације, промоцију и
заштиту људских права дјеце, мањина, несталих особа, жртава рата, насиља, трговине људима, старих особа, особа са инвалидитетом и
других рањивих група грађана. Најважнија активност је израда и усклађивање закона и подзаконских аката из области људских права,
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континуирани рад на приступању међународним уговорима, усклађивање закона са међународним и ЕУ стандардима и са законом о
забрани дискриминације, те испуњење међународних обавеза Босне и Херцеговине у погледу извјештавања међународних тијела о
оствареном напретку, што укључује и континуирано учествовање у процесу европских интеграција и ИПА програмирања и различите
облике међународне сарадње.
У оквиру законодавних активности током 2019. године настављене су активности на усаглашавању текста Нацрта закона о правима
жртава тортуре у Босни и Херцеговини назначеног у извјештајима Европске комисије о напретку за Босну и Херцеговину.
На регионалном нивоу закључен је Протокол о сарадњи у тражењу несталих особа у Босни и Херцеговини између Босне и Херцеговине
и Владе Републике Црне Горе. Сачињен је и Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Њемачке о
гробовима жртава рата и упућен Предсједништву БиХ. Овим споразумима настоји се осигурати имплементација, прије свега Закона о
несталим особама и хумани аспект збрињавања посмртних остатака жртава рата. Припремљена је основа за вођење преговора око
усвајања измјена и допуна Споразума о преузимању улоге суоснивача Института за нестала лица у Босни и Херцеговини које су упућене
у Предсједништво БиХ.
Када су у питању промотивне и кординационе активности, усвојен је и имплементиран Програм обиљежавања значајних датума из
области људских права у Босни и Херцеговини за 2019. годину. Такође је усвојен Извјештај о раду Савјета за дјецу за 2018. годину и
провођење Акционог плана за дјецу 2015 – 2018, чија важност је продужена на 2019. годину, и Извјештај о раду Савјета особа са
инвалидитетом за 2018. годину.
У континуитету је настављено извршавање међународних обавеза: реализована је мониторинг посјета Европског комитета о превенцији
тортуре, усвојен је програм провођења препорука Комитета за права особа са инвалидитетом до 2020. године. Надлежним тијелима УН
достављени су одговори на додатна питања по Међународној конвенцији о елиминацији расне и свих облика дискриминације и
Међународној конвенцији о правима свих радника миграната и чланова њихових породица. Припремљена су и презентована пред
надлежним међународним тијелима четири извјештаја и то: Универзални периодични преглед - III циклус (УПР), Трећи периодични
извјештај по међународној конвенцији о правима миграната и чланова њихових породица, Пети и шести комбиновани извјештај о
правима дјетета и Девети извјештај по Европској социјалној повељи. Крајем септембра организована је мониторинг посјета специјалног
извјестиоца УН за људска права миграната.Упућени су на усвајање Савјету министара БиХ Информација о провођењу закључних
препорука комитета СЕ на Четврти извјештај по Оквирној конвенцији о правима националних мањина, информације о презентацији по
Међународној конвенцији о елиминацији расне и свих облика дискриминације и Међународној конвенцији о правима свих радника
миграната и чланова њихових породица. У континуитету су обрађивани предмети жалби, по основу којих Министарство прикупља
релевантне податке од надлежних институција и просљеђује надлежним комитетима УН, давана су мишљења на законске и подзаконске
акте, сачињавани одговори на посланичка питања и пружана је стручна помоћ Савјету за дјецу БиХ, Савјету за особе са инвалидитетом
и Одбору за Роме при СМ БиХ. Сачињена је анализа правног оквира за заштиту националних мањина са приједлозима за унапређење
постојећег Закона о правима националних мањина у БиХ и Нацрт средњорочног програма за сузбијање дискриминације у Босни и
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Херцеговини, који је обухватио Програм обука за промоцију и заштиту људских права у Босни и Херцеговини за период 2017 – 2020.
године, али исти није добио позитивно мишљење Владе Републике Српске. Мјешовите комисије за праћење Основног уговора између
Босне и Херцеговине и Свете столице нису имале значајнијих активности. Приједлог одлуке о формирању Мјешовите комисије за
праћење Основног уговора између Босне и Херцеговине и Српске православне цркве је у процедури доношења од стране Савјета
министара БиХ, док је Основни уговор између Босне и Херцеговине и Исламске вјерске заједнице у Босне и Херцеговине још увијек у
фази закључивања и тренутно се налази на усаглашавању у Предсједништву Босне и Херцеговине.
Обзиром да је буџет за 2019. усвојен у децембру 2019. године - због привременог финансирања - грантови по јавним позивима планирани
у Нацрту буџета за 2019. годину нису могли бити реализовани.
- Превенција и сузбијање насиља и свих облика дискриминације на основу пола
У 2019. години Агенција за равноправност полова Босне и Херцеговине Министарства за људска права и избјеглице БиХ (у даљњем
тексту: АРП БиХ МЉПИ) реализовала је већи број активности које доприносе постизању законских, институционалних и друштвених
предуслова за већу равноправност полова у Босни и Херцеговини. У извјештајном периоду пружена је стручна подршка релевантним
институцијама у доношењу стратешких докумената, прописа и провођењу мјера, дата су мишљења о усклађености аката са Законом о
равноправности полова у Босни и Херцеговини (ЗОРП БиХ), вршен поступак испитивања повреда ЗОРП-а и упућене препоруке за
отклањање повреда, реализоване активности промоције и унапређења капацитета у области равноправности полова и извјештавање о
провођењу релевантних бх. и међународних докумената.
Настављена је реализација обавеза из ЗОРП БиХ, те је започета имплементација треће генерације стратешких докумената: Џендер
акционог плана Босне и Херцеговине (ГАП БиХ) за период 2018 - 2022 и Акционог плана за имплементацију УНСЦР 1325 у Босни и
Херцеговини за период 2018 - 2022. године (АП УНСЦР 1325), што укључује успостављање надлежних тијела за праћење и координацију
ових докумената. С циљем финансијске подршке провођењу поменутих стратешких докумената, настављено је провођење Финансијског
механизма за провођење Џендер акционог плана у Босни и Херцеговини (ФИГАП II), а у мају 2019. године Савјет министара Босне и
Херцеговине је донио Одлуку о именовању Управног одбора ФИГАП II - програма. Реализација ФИГАП II - средстава за планиране
активности и грантове НВО-има је отпочела током 2019. године.
У оквиру пројекта „Јачање капацитета институција за рјешавање родно заснованог насиља у Босни и Херцеговини“, којег финансира
УСАИД, а проводи АРП БиХ МЉПИ, имплементирани су пројекти 9 невладиних организација с циљем превенције и заштите жртава
насиља над женама и насиља у породици. Израђена је анализа прикупљања података о насиљу над женама у правосуђу, те су упућене
Препоруке Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине с циљем унапређења постојећих система прикупљања података.
С циљем реализације обавеза предвиђених ЗОРП-ом БиХ, АРП БиХ је израдила и инситуцијама на бх. нивоу на даљње поступање
упутила: Водич за превенцију сексуалног узнемиравања у институцијама са закључцима Савјета министара Босне и Херцеговине и
Анализу о прикупљању и евидентирању података разврстаних по полу са појединачним препорукама за сваку институцију.
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Према захтјевима из Истанбулске конвенције, основан је Одбор за праћење провођења и извјештавање по Истанбулској конвенцији и
фемициду у Босни и Херцеговини. АРП БиХ МЉПИ је координисала прикупљање информација са свих нивоа власти у Босни и
Херцеговини с циљем израде одговора на Упитник ГРЕВИО комитета Савјета Европе о провођењу Истанбулске конвенције и
финализовала одговоре на Упитник. Закључна запажања на Шести периодични извјештај Босне и Херцеговинбе о провођењу УН ЦЕДАВ
конвенције са препорукама достављена су владама ентитета, кантона и Брчко Дистрикта БиХ на даљне поступање.
ПРОГРАМ: - Реализација права из Анекса VII Дејтонског мировног споразума, приступ правима лица под међународном заштитом у
Босни и Херцеговини и реадмисија
- Имплементација Анекса BII ДМС-а
С циљем реализације права из Анекса VII ДМС-а, Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине је координисало низ
активности у вези с имплементацијом препорука из Ревидиране стратегије за провођење Анекса VII ДМС, обновом и реконструкцијом
стамбених јединица избјеглица из Босне и Херцеговине, расељених лица и повратника, електрификацијом, обновом комуналне и
социјалне инфраструктуре на просторима гдје живе расељена лица и повратници, те активности на унапређењу мониторинга реализације
свих пројеката с циљем реализације Анекса VII ДМС-а.
У оквиру Државног пројекта стамбеног збрињавања у вези с Регионалним стамбеним програмом (ДПСЗ/РСП), до краја 2019. године
завршене су укупно 1.292 стамбене јединице, од којих 891 кућа и 401 стан (21 зграда). Од тога је у 2019. години завршено 480 стамбених
јединица, и то 280 кућа и 200 станова (13 зграда).
По Пројекту обнове стамбених јединица расељених лица у БиХ, који се финансира из кредитних средстава на основу потписаног
Међународног споразума о кредиту између БиХ и Саудијског фонда за развој (СФД 4/560), до сада је завршено 440 стамбених јединица.
Од тога је у 2019. години је завршено 89 стамбених објеката.
По Пројекту реконструкције стамбеног фонда Опек ОФИД 1376П, који се финансира из кредитних средстава Опек - ОФИД Развојног
фонда, до сада је завршено 440 стамбених јединица. Од тога је у 2019. години обновљено је 10 стамбених објеката.
По Програму помоћи Владе Републике Хрватске за подршку повратка Хрвата из Републике Хрватске у БиХ, од 2006. године испоручено
је 2.995 грађевинских пакета. Од тога је у 2019. години је испоручено 50 пакета грађевинског материјала за обнову стамбених јединица
повратника.
У оквиру заједничких пројеката кој се финансирају путем Фонда за повратак БиХ завршена су 73 пројекта обнове социјалне и комуналне
инфраструктуре и 20 пројеката електрификације стамбених јединица повратника.
У 2019. години је путем 4 регионална центра Министарства настављено праћење цјелокупног процеса реализације напријед наведених
пројеката у складу са процедурама дефинисаним Приручником за мониторинг. Праћена је изградња око 800 стамбених јединица, 250
пројеката електрификације и комуналне и социјалне инфраструктуре и обављено 416 теренских обилазака.
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Министарство је са надлежним ентитетским министарствима и Брчко Дистриктом БиХ потписало Споразум о удруживању средстава за
финансирање права из Анекса VII ДМС-а за 2019. годину. Средства осигурана у буџету Министарства за 2019. годину су Одлуком о
преносу средстава прераспоређена на рачун Фонда за повратак Босне и Херцеговине.
Консултативна радне групе за провођење Ревидиране стратегије Босне и Херцеговине за провођење Анекса VII ДМС-а, која је задужена
да координише активности из Ревидиране стратегије је припремила Извјештај о реализацији Ревидиране стратегије за провођење Анекса
VII ДМС за 2018. годину. Извјештај је упућен на разматрање Савјету министара Босне и Херцеговине.
Министарство је покренуло иницијативу и усагласило ТОР за кориштење средстава из фонда „EU integration facility“ у сврху провођења
процеса мапирања рањивих категорија, међу којима су и расељена лица и повратници. Мапирање ће се радити на цијелој територији
Босне и Херцеговине у сарадњи са надлежним институцијама ентитета Федерације БиХ, Републике Српске и Брчко Дистрикта Босне и
Херцеговине.
У 2019. години није именован нови сазив Комисије за избјеглице и расељена лица Босне и Херцеговине, те није донесена одлука о
именовању чланова Комисије и одлука о именовању посматрача у раду Комисије за избјеглице и расељена лица Босне и Херцеговине,
те због тога није донесена одлука о расподјели средства по намјенама и пројектима.
- Имплементација Споразума о реадмисији и заштита лица под међународном заштитом
Законом о министарствима и другим тијелима управе у Босни и Херцеговини, Министарство је надлежно за прихват и збрињавање, на
период до 30 дана бх. држављана који се враћају у БиХ по основу споразума о реадмисији. Лица која затраже асистенцију Министарства
за смјештај, збрињавају се у Реадмисиони центар у Мостару, гдје им се осигуравају смјештај, исхрана, хигијенске потрепштине,
систематски преглед приликом пријема, психо-социјална помоћ и бесплатна правна помоћ.
У Буџету Министарства за 2019. годину одобрен је износ од 150.000 КМ као грант средства за подршку општинама, укљученим у систем
прихвата и интеграције бх. држављана који се враћају по основу споразума о реадмисији. Одлука о реализацији наведеног гранта је
донесена и средства су распоређена на локалне заједнице и КЈУ Дом за дјецу без родитељског старања Сарајево.
Министарство је припремило Извјештај о прихвату и интеграцији босанскохерцеговачких држављана који се враћају у Босну и
Херцеговину по основу споразума о реадмисији за 2018. годину, који је усвојен на Савјету министара Босне и Херцеговине.
На дан 31.12.2019. године у ИПЦ Салаковац бораве 102 тражиоца азила и 22 странца са статусом избјеглице у Босни и Херцеговини, гдје
им се осигуравају основне потребе као што су смјештај, исхрана и хигијенске потрепштине, а проводе се разни програми у оквиру
окупационе терапије за дјецу и одрасле, што обављају невладине организација присутне у ИПЦ Салаковац.
Министарство је припремило Извјештај о збрињавању избјеглица и странаца под супсидијарном заштитом у Босни и Херцеговини за
2018. годину, који је усвојен на Савјету министара Босне и Херцеговине.
Министарство, у складу са Законом о азилу, имплементира подзаконске акте о приступу правима избјеглица у Босни и Херцеговини и
странаца под супсидијарном заштитом.
- Стамбена политика и социјално становање
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Министарство је надлежно за утврђивање основних начела координисања активности, усклађивања политика и планова органа власти
Босне и Херцеговине и међународне заједнице у области стамбене политике, обнове и развоја. Уз одговарајућа законска рјешења за
приступ правима на становање избјеглица и расељених лица као једне од најширих категорија босанскохерцеговачког становништва у
потреби за трајним рјешењима, укључујући и стамбено збрињавање, неопходно је проводити активности на стамбеном збрињавању
становништва у неповољној социјалној ситуацији.
У оквиру својих надлежности, Министарство је донијело Основна начела о начину располагања, управљања, одржавања и кориштења
стамбеног фонда непрофитног социјалног становања у Босни и Херцеговини.
Министарство координише провођење пројекта „Затварање колективних центара путем осигурања јавних стамбених рјешења“ Л/Д 1789
(2013), а имплементацију врше ресорна ентитетска министарства и Одјељење Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине. Пројекат се
проводи на територији 45 градова/општина у Босни и Херцеговини, а за циљ има затварање 121 колективног центра.
У оквиру пројекта до сада је изграђено 220 стамбених јединица, од тога у 2019. години завршена је изградња четири зграде (157 станова).
ПРОГРАМ: Развој политика према исељеништву и јачање сарадње са исељеништвом
ПРОЈЕКТИ:
- Развој политика према исељеништву
- Јачање сарадње Босне и Херцеговине са исељеништвом
У складу са надлежностима Министарства за креирање политике према исељеништву, Сектор за исељеништво је у 2019. години активно
радио на даљњем развоју политика према исељеништву и јачању сарадње Босне и Херцеговине са исељеништвом.
Израђен је Приједлог оквирне стратегије сарадње са исељеништвом за период 2020 - 2024 и Акциони план и исти је у поступку
прибављања мишљења од стране надлежних институција на нивоу Босне и Херцеговине, након чега ће бити упућен Савјету министара
Босне и Херцеговине на усвајање.
С циљем јачања капацитета организација у исељеништву, Министарство је у сарадњи са Министарством спољних послова Босне и
Херцеговине пружило даљну подршку раду Репрезентативног тијела дијаспоре у Њемачкој као самосталног независног тијела, у чији
састав су укључени представници различитих организација и истакнути појединци из исељеништва.
С циљем јачања капацитета јединица локалне самоуправе за сарадњу са исељеништвом, Министарство је остварило сарадњу и потписало
меморандуме о сарадњи у области исељеништва са нових 8 јединица локалне самоуправе и организовало обуке за координаторе за
дијаспору.
Министарство је кроз активност преноса знања из исељеништва у јавни сектор у Босни и Херцеговини реализовало ангажман 23
стручњака из исељеништва на преносу знања у институције у јавном сектору у Босни и Херцеговини, те договорило реализацију 27
преноса знања за 2020.годину. Такође, кроз додјелу грант средстава Министарство подржава „Дане Босанскохерцеговачко-америчке
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академије наука и умјетности у Босни и Херцеговини“, што је један од значајнијих примјера преноса знања академске дијаспоре у Босни
и Херцеговини.
Министарство је у току извјештајног периода припремило неколико докумената с циљем развоја политика према исељеништву и јачања
сарадње са исељеништвом:
- Оквирна стратегија сарадње са исељеништвом за период 2020 - 2024 и Акциони план
- Правила за пренос знања, вјештина и искуства из исељеништва у институције и јавне установе у Босни и Херцеговини
- Правилник о евиденцији научног и стручног исељеништва, привредника и истакнутих исељеника из Босне и Херцеговине
- Одлука о додјели признања исељеницима и организацијама исељеника из Босне и Херцеговине
- Информација о младима у исељеништву
- Информација о организацијама у исељеништву
- Проведено истраживање и припремљен извјештај о улози и потенцијалима исељеништва у развоју туризма у Босни и Херцеговини
Такође, у оквиру унапрјеђења привредне, културне, спортске, научне и сваке друге врсте сарадње са исељеништвом, у извјештајном
периоду Министарство је учествовало и подржало бројне научне скупове/манифестације/конференције, од којих издвајамо сљедеће:
Друга конференција дијаспоре: Млади и БиХ - Корачајмо заједно, 11. дани БХАААС-у Босни и Херцеговини, представљање писаца из
дијаспоре на Међународном сајму књига у Сарајеву, Округли сто за наставнике матерњег језика из исељеништва и многе друге у
организацији јединица локалне самоуправе, НВО у Босни и Херцеговини, као и скупове организација у исељеништву.
У сегменту праћења остваривања права и интереса исељеника у Босни и Херцеговини и земљама пријема, Министарство континуирано
прати и информише се о потребама исељеника, као и повратника из исељеништва, информише их о њиховим правима и одговара на
усмене и писмене упите из исељеништва – у извјештајном периоду је одговорено на око 40 упита, више иницијатива, путем
Интерактивног портала за дијаспору из Босне и Херцеговине и фејсбук странице објављено је 700 информативних чланака од интереса
за исељеништво, и постављен је инфо-пулт за дијаспору и на Међународном аеродрому Тузла.
С обзиром да је буџет за 2019. усвојен у децембру 2019. године - због привременог финансирања- грант подршке јединицима локалне
самоуправе у Босни и Херцеговини планиран у буџету за 2019. није могао бити реализован.
Табела полне структуре запослених у Министарству за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине
НАЗИВ РАДНОГ МЈЕСТА / ПОЗИЦИЈА /
Министар
Замјеник министра
Шеф Кабинета министра
Шеф Кабинета замјеника
Савјетник министра и замјеника министра
Секретар

ЖЕНЕ
----

МУШКАРЦИ
----

УКУПНО
----

------------1

1
--1
1
----

1
--1
1
1
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Секретар с посебним задатком
Руководилац интерне ревизије
Помоћник министра
Шеф унутрашње организације
Стручни савјетник
Виши стручни сарадник
Стручни сарадник
Виши референт ССС
Референт специјалист ССС, ВКВ
Самостални референт ВШС
Укупно запослени

5
---5
8
14
9
2
11
5
5
65

---1
1
5
8
8
6
3
4
---39

5
1
6
13
22
17
8
14
9
5
104

7. МИНИСТАРСТВO ПРАВДЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Извјештајем су обухваћене предузете активности и остварени резултати Министарства правде Босне и Херцеговине (МП БиХ)
предвиђени Програмом рада МП БиХ за 2019. годину.
У 2019. години провођени су приоритети садржани у стратешком оквиру за Босну и Херцеговину (БиХ), Стратегији за реформу сектора
правде у БиХ за период од 2014. до 2018. године (СРСП у БиХ), Државној стратегији за рјешавање предмета ратних злочина у БиХ,
Стратегији интегрисања БиХ у Европску унију (ЕУ), Споразуму о стабилизацији и придруживању, Стратешком оквиру за реформу јавне
управе, Средњорочном програму рада Савјета министара БиХ за период од 2019. до 2021. године (СПР СМ БиХ), као и Средњорочном
плану рада МП БиХ за период од 2019. до 2021. године (СПР МП БиХ).
Посебни циљеви којима МП БиХ доприноси провођењу стратешког оквира БиХ, СПР СМ БиХ, СПР МП БиХ и Програма рада МП БиХ
у 2019. години су:
1. Стварање претпоставки за активније учешће цивилног друштва, те даљње унапређење система управе и управне инспекције, као
и провођење успјешне координације јачањем улога и одговорности најважнијих институција у сектору правде и управе у БиХ
(14.2),
2. Даљње јачање и одржавање независности, одговорности, ефикасности, професионалности и усклађености правосудног система
који обезбјеђује владавину права и једнак приступ правди у БиХ (14.6а),
3. Даљни развој усклађенијег система извршења кривичних санкција у БиХ који, поштујући европске стандарде, који обезбјеђује
хуман и законит третман и ефикасну ресоцијализацију у затворима у БиХ (14.6б),
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4. Даљње унапређење система међународне правне помоћи (14.6ц).
У остваривању посебних циљева, МП БиХ је у 2019. години остварило сљедеће резултате:
СРСП у БиХ – Савјет министара БиХ (СМ БиХ) на 175. сједници, одржаној 27.3.2019. године, размотрило је и одобрило Извјештај о
провођењу СРСП у БиХ за 2018. годину. У складу са закључком 3. министарске конференције (МК) и планом за 2018. годину израђен је
ревидирани Акциони план за провођење СРСП у БиХ за период 2019. – 2020. године (АП СРСП у БиХ). Ревидирани АП СРСП у БиХ је
потврдила четврта МК која је задужила надлежне институције да исти упуте у процедуру усвајања. У складу са тим, припремљена је и
12.12.2018. године упућена је у процедуру усвајања Одлука о усвајању ревидираног АП СРСП у БиХ. Закључком четврте МК, одржане
у марту 2019. године, закључено је да се упути ургенција, што је и учињено, те је Одлука уврштена на дневни ред 175. сједнице. Закључак
СМ БиХ је био да се одложи разматрање за једну од наредних сједница, док се не изврше додатне консултације и евентуалне корекције.
До краја 2019. године Одлука није била на дневном реду СМ БиХ. У 2019. години су планиране двије министарске конференције, које су
одложене због успостављања власти, те су организована два круга састанака тијела за праћење и оцјену провођења СРСП у БиХ (пет
функционалних радних група и Технички секретаријат), састављена од представника БиХ, ентитета, кантона и Брчко Дистрикта БиХ, те
израђени извјештаји о провођењу АП СРСП у БиХ.
У вези са системским законима из области правосудног система (Закон о судовима БиХ, Закон о Високом судском и тужилачком савјету
БиХ, Закон о Тужилаштву БиХ) настављен је дијалог на политичком и техничком нивоу без коначног договора. По питању приступа
правди и пружања бесплатне правне помоћи успостављена је Канцеларија за бесплатну правну помоћ и проведене су конкурсне
процедуре. Током 2019. године извршена је примопредаја објекта Државног завода, при чему је СМ БиХ на својој 175. сједници донио
Одлуку о престанку рада Јединице за имплементацију пројекта и Надзорног одбора, као и Одлуку о утврђивању почетка рада Државног
завода („Службени гласник БиХ“, број 54/19). Министар правде БиХ је 12.8.2019. године рјешењем именовао в.д. управника Завода на
мандат од три мјесеца односно до окончања процедуре избора управника. Због неокончања процедуре уговор је продужен на додатна
три мјесеца. Током новембра и децембра 2019. године објављени су јавни позиви за запошљавање запосленика, заводских и државних
службеника.
У области међународних уговора настављено је приступање БиХ Евроџасту (EUROJUST) и у току су претпреговори за Споразум о
сарадњи између Евроџаста и БиХ. У вези с тим, а по питању испуњавања услова за ступање у преговоре о Споразуму израђен је Нацрт
закона о заштити личних података.
Државна стратегија за рјешавање предмета ратних злочина у БиХ - Надзорни одбор за праћење провођења предметне стратегије,
именован је одлуком СМ БиХ и информације о свом раду доставља СМ БиХ, укључујући и информације које се односе на праћење
провођења Меморандума о разумијевању између БиХ и ЕУ за грант средства додијељена посредством Министарства финансија и
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трезора. МП БиХ, као корисник ове помоћи, у складу са задатим циљевима, испуњава своје обавезе, о чему подноси извјештај Надзорном
одбору за праћење провођења стратегије и ИПА Надзорном одбору Европске комисије (ЕК).
Радна група за израду измјена и допуна Државне стратегије за рјешавање предмета ратних злочина у БиХ почетком 2018. године је
ревидирала Стратегију, те је, након прибављених мишљења, упутила у процедуру одобравања. Стратегија је у више наврата стављана на
дневни ред СМ БиХ, али је била повучена и није разматрана. У погледу провођења циљева Стратегије, формирана је Радна група за
унапређење прописа о парничном поступку по питању заштите права жртава ратних злочина. СМ БиХ је на 166. сједници, одржаној
16.2.2019. године, размотрио и усвојио Извјештај о раду Надзорног тијела за 2017. годину и у првом полугодишту 2018. године, као и
Анализу о провођењу Стратегије за 2017. годину. На 175. сједници, одржаној 23.7.2019. године, СМ БиХ је донио Одлуку о измјени
Одлуке о успостављању Надзорног тијела за праћење провођења Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина именујући
новог члана, те одложио разматрање Приједлога ревидиране Државне стратегије за рад на предметима ратних злочина.
На 175. сједници, одржаној 23.7.2019. године, СМ БиХ је размотрио и Информацију о ажурирању финалног радног нацрта Стратегије
транзиционе правде у БиХ и Акционог плана за њено провођење, којим је затражено усаглашавање нацрта документа између свих
нивоа власти у БиХ.
Обавезе МП БиХ које произилазе из Стратегије интегрисања БиХ у ЕУ, Споразума о стабилизацији и придруживању и Структурираног
дијалога о правосуђу између БиХ и ЕУ су садржане у СПР МП БиХ и Програму рада МП БиХ за 2019. годину, о чему се достављају
информације Дирекцији за европске интеграције (ДЕИ).
Активности које произилазе из Стратегије за реформу јавне управе су биле обухваћене СРСП у БиХ, СПР МП БиХ и Програмом рада
МП БиХ за 2019. годину, о чему се израђују извјештаји и достављају Канцеларији координатора за реформу јавне управе. МП БиХ је
током 2019. године остварило добру сарадњу са Канцеларијом координатора за реформу јавне управе на изради и усвајању новог
стратешког оквира за реформу јавне управе, радом у Заједничкој радној групи и тематским радним групама, те у пројектима реформе.
МП БиХ је активан учесник у раду Посебне радне групе за реформу јавне управе, као дијалога БиХ и ЕУ на провођењу обавеза из
Споразума о стабилизацији и придруживању.
СПР МП БиХ је усклађен са наведеним стратешким документима, те са програмским буџетом на начин изједначавања програма у
средњорочном плану и програма у програмском буџету, а разрађен је Програмом рада МП БиХ за 2019. годину, о чему се израђује
посебан извјештај и о томе информишу руководство МП БиХ и шира јавност.
МП БиХ у контексту праћења примјене Јединствених правила за израду правних прописа у институцијама БиХ и Правила за
консултације у изради правних прописа сарађује са организацијама цивилног друштва (ОЦД) приликом израде политика и прописа из
своје надлежности, о чему израђује извјештаје и доставља СМ БиХ и Парламентарној скупштини БиХ. СМ БиХ је на 174. сједници,
одржаној 2.7.2019. године, усвојио Извјештај о провођењу Правила за консултације у изради правних прописа за 2018. годину, док је на
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179. сједници, планираној за 3.12.2019. године, у дневни ред био уврштен Извјештај о примјени Јединствених правила за израду правних
прописа у институцијама БиХ, али је сједница одгођена.
У оквиру даљњег унапређења функције стратешког планирања, координације, развоја политика и система јавног управљања, у сарадњи
са Министарством финансија и трезора и Дирекцијом за економско планирање, вршена је процјена утицаја политике дугорочног
планирања и ревидирање политике средњорочног планирања. Раније је оцијењено да се ревидирање система годишњег планирања
изврши након што се донесу/измјене акти у вези са дугорочним и средњорочним планирањем, што није завршено у 2019. години.
СМ БиХ је на 174. сједници, одржаној 2.7.2019. године, донио Одлуку о измјени Одлуке о оснивању Савјетодавног тијела за сарадњу са
цивилним друштвом („Службени гласник БиХ“ број 55/19), чиме се стварају претпоставке за развој цивилног друштва.
У сарадњи са Канцеларијом координатора за реформу јавне управе вођен је процес координације и управљања радом Савјетодавног
тијела за провођење иницијативе Партнерства за отворену власт, уз помоћ којег је израђен Акциони план за провођење Иницијативе којег
је СМ БиХ на 171. сједници, одржаној 4.4.2019. године, усвојио и упутио Иницијативи. СМ БиХ је на 176. сједници, одржаној 5. 8. 2019.
године, донио Одлуку о оснивању Савјетодавног вијећа иницијативе „Партнерство за отворену власт“ („Службени гласник БиХ“, број
72/19).
Преглед полне структуре људских потенцијала МП БиХ – руководиоци и државни службеници на дан 31.12.2019. године
ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Назив организационе
јединице/назив радног
мјеста

РУКОВОДИОЦИ

М

1. Кабинет министра

1

2. Кабинет замјеника
министра
3. Канцеларија секретара
Министарства
4. Јединица интерне
ревизије
5. Сектор за кадровске,
опште и финансијскоматеријалне послове

1

Ж

Руководећи
државни
службеници

М

Ж

Шефови
унутрашњих
организацион
их јединице
М

Ж

Руководећи
службеници
интерне
ревизије
М

Ж

Интерни
ревизор

М

Ж

Главни
инспектор

М

Ж

Инспектор

М

Ж

Управници
/
Командир
и
М

Ж

Стручни
савјетници

М

1

Ж

Виши
стручни
сарадници

М

Ж

2
1
1

1

1
3

2

1

Стручни
сарадници

М

Ж

Приправни
ци

М

УКУПНО

Ж

М

Ж

3

1

3

1

/

1

2

1

1

3

5
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6. Сектор за правосудне
органе
7. Сектор за извршење
кривичних санкција и рад
казнене установе
8. Сектор за међународну и
међуентитетску правну
помоћ и сарадњу
9. Сектор за управу

1

2

1

1

1
1

1

2

1

1

2

10. Управни инспекторат

1

11. Сектор за стратешка
планирања, координацију
помоћи и европске
интеграције
12. Притворска јединица
Завода за извршење
кривичних санкција
13. Сектор за правну помоћ и
развој цивилног друштва
14. Сектор за кривичну
помоћ и едукацију у
кривичним стварима пред
Судом БиХ
15.Канцеларија за регистар
залога и информатизацију
16.Одјељење судске
полиције
17. Канцеларија за бесплатну
правну помоћ

УКУПНО

1

1

1

2

1

2

3

2

3

2

4

1

1

3

3

1

2

1
1

1

1

3

1

1

1

2

1

1

4

1

1
1

1
1
1

2

0

5

3

4

11

0

1

1

0

1

0

2

2

2

0

15

21

1

3

5

8

0

3

1

5

5

2

7

9

4
1

5
2

4

8

1

1

3

3

2

5

2

/

1

/

/

1

38
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Преглед полне структуре људских потенцијала МП БиХ - запосленици на дан 31.12.2019. године
ЗАПОСЛЕНИЦИ

Назив организационе
јединице/назив радног
мјеста

Шефови
кабинета и
савјетници
руководиоца

Командир
смјене

Судски
полицајц
и

Овлаштени
заводски
службеници

Љекар

Медицинск
и техничар

Хигијеничар

Самостал
ни
референт

Референт
/
Доставља
ч поште

ИТ
администрато
р

УКУПНО
Возач
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1. Кабинет министра
2. Кабинет замјеника
министра
3. Канцеларија секретара
Министарства
4. Јединица интерне ревизије

М

Ж

2

3

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

М

Ж

1

М

М

Ж

М

Ж

1

3

3

1

2

1

/

1

/

/

8

10

1

/

1

2

/

2

4

1

5

2
2

/
/

2
2

1

/

1

2

28

7

1

/

1

1

/

2

/

2

53

3

/

/

95

43

1

М

Ж

1

5. Сектор за кадровске, опште
и финансијско-материјалне
послове
6. Сектор за правосудне
органе
7. Сектор за извршење
кривичних санкција и рад
казнене установе
8. Сектор за међународну и
међуентитетску правну помоћ
и сарадњу
9. Сектор за управу

2

1

5

1

10. Управни инспекторат
11. Сектор за стратешка
планирања, координацију
помоћи и европске
интеграције
12. Притворска јединица
Завода за извршење
кривичних санкција
13. Сектор за правну помоћ и
развој цивилног друштва
14. Сектор за кривичну помоћ
и едукацију у кривичним
стварима пред Судом БиХ
15.Канцеларија за регистар
залога и информатизацију
16.Одјељење судске полиције
17. Канцеларија за бесплатну
правну помоћ
УКУПНО

Ж

3

25

2

1

2

1

1

8

1

2

2
4
2

4

7

46
0

45

3
3

1
24

4

0

1

0

2

0

1

2

2
6

8

26

1

0

4

0
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8. МИНИСТАРСТВO БЕЗБЈЕДНОСТИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Извјештај о раду Министарства безбједности БиХ (у даљњем тексту: Министарство) за 2019. годину, урађен је у складу са Одлуком о
годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања о раду у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ",
број 94/14) и Упутством о начину припреме годишњег програма рада и извјештаја о раду у институцијама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ", број 45/15, 64/18,7/19) и представља операционализацију Средњорочног плана Министарства за период 2019
- 2021. године, усклађеног са општим принципом развоја Савјета министара „Управљање у функцији раста“ и доприноси стратешком
циљу Савјета министара БиХ „Убрзати процес транзиције и изградње капацитета“, односно средњорочном циљу Министарства
безбједности БиХ „Унапређење безбједносног сектора у БиХ са аспекта одговорности и ефикасности“.
Када је ријеч о конкретним изазовима у провођењу Програма рада Министарства безбједности БиХ за 2019. годину, могу се навести:
мигрантска криза и свакодневни изазови које доноси3 темпо хармонизације прописа са европским правним насљеђем, побољшање
технологије у прикупљању потребних полицијских података и статистика и с тим у вези, јачање међународне сарадње, те недостатак и
спорост у доношењу законских, подзаконских аката и међународних уговора.

Реализација најважнијих обавеза Министарства безбједности БиХ у периоду јануар – децембар 2019. године
Скретањем руте кретања миграната кроз Босну и Херцеговину Министарство се суочавало са свим проблемима које носи мигрантска криза, међу
којим су недовољни смјештајни капацитети, те потреба за додатним људством и материјално-техничким средствима.
Реализацију Стратегије у области миграција и азила и Акционог плана 2016 - 2020 редовно је пратило Координационо тијело за питања
миграција у БиХ, које је у 2019. години одржало укупно 12 састанака4.
У 2019. години, Министарство безбједности је упутило 19 информација о стању у области миграција у Босни и Херцеговини у вези с
повећаним приливом миграната у Босну и Херцеговину ради разматрања и усвајања на сједницама Савјета министара БиХ. На основу
закључка са 165. сједнице Савјета министара БиХ, одржане 30.1.2019. године, Министарство безбједности је сачинило 8 мјесечних

3

Опширније на 4. и 5. страници Увода Извјештаја.

4

У плану је израда нове Стратегије у 2020. години са новим приступом у управљању илегалним миграцијама у БиХ.
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информација за Предсједништво Босне и Херцеговине о стању у области миграција у БиХ и упутило на разматрање и усвајање на Савјет
министара БиХ5.
У априлу 2019. године именована је Радна група за израду Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о странцима која је активно
радила на припреми Нацрта закона о измјенама и допунама Закона о странцима. Исти би требао према плану да се усвоји у 2020. години.
У области миграција у Министарству безбједности Босне и Херцеговине такође се, након што су све институције, организације и агенције
доставиле статистичке податаке, приступило аналитичкој обради података те изради Миграционог профила БиХ за 2018. годину. Савјет
министара БиХ је на 173. сједници 10.6.2019. године размотрио и усвојио Миграциони профил БиХ за 2018. годину, који је одштампан
и дистрибуисан свим релевантним организацијама, институцијама и амбасадама земаља ЕУ и региона. Миграциони профил БиХ за 2018.
годину је постављен на званичну веб страницу Министарства безбједности БиХ. Ово је до сада једанаести миграциони профил БиХ.
Када је ријеч о управним поступцима (рјешења по жалбама странака, одговори на тужбе Суду БиХ и одговори на апелације Уставном
суду БиХ), из 2018. године пренесене су 2 жалбе, а у 2019. години запримљена је 101 жалба, урађене су 94 жалбе, а у наредни период
пренесено је 9 жалби. Жалбе су ријешене тако да је 68 жалби одбијено, 25 жалби усвојено, 1 жалба одбачена.
Поред наведеног, из области миграција урађене су и сљедеће активности: урађено је 20 одговора на тужбе ка Суду БиХ и 2 одговора на
захтјев за преиспитивање судске одлуке ка Суду БиХ, Суд БиХ је донио 25 пресуда по тужби у управном спору. Није било одговора на
апелацију по захтјеву Суда БиХ. Запримљено је 150 предмета који се односе на акте пословања и гдје је било потребно, урађени су
одговори.
У 2019. години укупно је обрађивано 426 захтјева за реадмисију за 698 особа. Од тога је пренесен 21 захтјев за 31 особу из 2018. године.
Нових захтјева је било 405 за 667 особа. Од наведеног укупног броја захтјева у обради (426) ријешено је 409 захтјева за 655 особа, а 10

5

Савјет министара Босне и Херцеговине, између осталог, је на 167. сједници одржаној 11.3.2019. године донио Одлуку о одређивању привремених прихватних

центара за смјештај миграната. Овом одлуком се локација бивше творнице „Бира“ у Бихаћу, локација бившег ђачког дома „Борићи“ у Бихаћу, локација бивше творнице
„Мирал“ у Великој Кладуши и локација бившег хотела „Седра“ у Цазину одређују као привремени прихватни центри за смјештај миграната. Такође, Савјет министара
Босне и Херцеговине је на 172. сједници, одржаној 29.5.2019. године, донио Одлуку о одобравању уласка и боравка у БиХ под посебним условима. Приједлог Одлуке
о најмањем износу средстава потребном за издржавање странца за вријеме намјераваног боравка у БиХ је 27.12.2019. године достављен Савјету министара БиХ
ради усвајања.
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захтјева за 22 особе је остало у току обраде. Дана 2.7.2019. године донесен је закључак Савјета министара БиХ којим је одобрена употреба
Европског путног листа за повратак (EU-Laissez-Passer) држављана БиХ који незаконито бораве у СР Њемачкој и то у периоду од
30.6.2019. до 30.6.2020. године.
Тежишне активности Министарства у области азила у 2019. години биле су усмјерене ка стварању свих предуслова за прихват тражилаца
азила у БиХ у складу са релевантним међународним стандардима. Ова активност подразумијева прихват и смјештај особа - тражилаца
азила у БиХ у Азилантски центар, обезбјеђивање здравствене заштите, основног образовања, бесплатне правне помоћи, бесплатне услуге
преводиоца/тумача, обезбјеђивање анимација, обука, разних курсева који помажу тражиоцима међународне заштите у интеграцији.
Остварено је учешће у имплементацији пројекта подршке у раду Азилантског центра од стране УНХЦР-а, те је настављена сарадња са
невладиним организацијама. У Сектору за азил се у 2019. години евидентно повећао обим послова и радних задатака. У ситуацији
вишеструког повећања прилива странаца на територији БиХ, више од 90% њих је исказало намјеру за подношење захтјева за азил у БиХ,
што је резултирало потребом за повећањем капацитета Сектора за азил, у свим сегментима рада (у области запримања захтјева за азил и
регистрације тражилаца азила посебно, потом у погледу смјештајних капацитета, као и капацитета у вези са доношењем одлука по
запримљеним захтјевима за азил). У прилог наведеном говори податак да су у Центру за прихват и смјештај тражилаца азила Азилантском центру у Делијашу, током 2019. године укупно смјештена 552 тражиоца азила у БиХ (смјештајни капацитет Азилантског
центра је 154 особе). Тренд раста броја исказаних намјера странаца за подношење захтјева за азил у БиХ у 2019. години је у сталном
порасту и процјена је да ће се овај тренд наставити.
Током 2019. године запримљена су 333 захтјева за азил за 784 особе. Обављени су поступци регистрације за 784 тражиоца азила, издато
је 776 картона тражилаца азила, те замијењен је 171 због попуњености рубрика у картону тражилаца азила. Дате су 342 сагласности
теренским центрима Службе за послове са странцима за продужење важности картона тражилаца азила. Издато је 36 избјегличких
картона и 60 картона о супсидијарној заштити.
Обављено је 60 интервјуа са тражиоцима азила те донесена сљедећа рјешења по захтјевима за азил: 27 захтјева којим је обухваћено 38
особа ријешено је на начин да је донесено рјешење којим се захтјев за азил одбија; 19 захтјева којим је обухваћена 41 особа ријешено је
на начин да се захтјев за азил усваја и додјељује статус супсидијарне заштите те рјешење којим је признат избјеглички статус у Босни и
Херцеговини за 3 особе. Даље, донесено је 8 рјешења којим је продужен статус супсидијарне заштите, 14 рјешења којим је укинут/престао
избјеглички статус или статус супсидијарне заштите, те 16 рјешења о ограничавању кретања тражилаца азила, а 514 захтјева за азил
којим су обухваћена 1.004 лица ријешено је доношењем закључка о обустављању поступка по захтјеву за азил. Достављено је 19 одговора
на тужбе те 5 одговора на захтјев за преиспитивање судске одлуке. Исто тако, Сектор за азил упутио је 1.512 одговора на упите органа
који, у складу са својим надлежностима, имплементирају или врше надзор над правилном примјеном одредаба Закона о азилу и
Правилника о азилу. Посебно је потребно истаћи да је, у задњем кварталу 2019. године, овај сектор сачинио више од 50 одговора
Институцији омбусмена за људска права у БиХ, 30 одговора на жалбе упућене Жалбеном савјету при Савјету министара БиХ, те више
од 20 изјашњења на жалбе упућене Инспекторату Министарства правде БиХ. Издата су 52 увјерења о чињеницама из службених
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евиденција Сектора за азил. Редовно се вршио унос свих релевантних података о тражиоцима азила у базе којима располаже Сектор за
азил (РИЦС - Registration of Individual Cases, ИСМ - Информациони систем о миграцијама странаца), те о лицима са признатим статусом
избјеглице и признатим статусом супсидијарне заштите у БиХ те о издатим путним исправама за избјеглице у БиХ.
Превенција и борба против тероризма биле су и у 2019. години високо на листи приоритета Министарства. Тијело за надзор над
провођењем Стретегије БиХ за превенцију и борбу против тероризма, којим руководе и администрирају представници Министарства,
наставило је са испуњавањем и редовном евалуацијом провођења циљева. Анализа стања и израда смјерница за сузбијање говора мржње
и позивања на тероризам на интернету је обавеза која произилази из Стратегије за превенцију и борбу против тероризма и проводи се
континуирано с циљем јачања међуинституционалне сарадње и сарадње са цивилним друштвом и јавношћу.
У контексту сарадње са УН праћене су активности, посебно Савјета безбједности УН, на усвајању нових резолуција и одлука по питању
тероризма и борбе против страних терористичких бораца. Редовно су ажуриране тзв. црне листе особа и ентитета које се доводе у везу
са терористичким организацијама.
Сарадња са Савјетом Европе у области борбе против тероризма одвија се кроз учешће у раду Кодеркстера (CODERXTER) и Радне групе
за израду плана и провођење активности и мјера на ресоцијализацији и рехабилитацији осуђених лица за кривична дјела тероризма. У
сарадњи са Савјетом Европе и надлежним институцијама започета активност под називом Програм дерадикализације, рехабилитације и
ресоцијализације осуђених и процесуираних особа за кривична дјела тероризма.
Сарадња са ЕУ одвијала се у склопу активности пројекта Брдо Процес и створене су претпоставке за активнију оперативну сарадњу
земаља западног Балкана у борби против тероризма кроз успостављање ВБЦТ платформе.
Сарадња са ОЕБС-ом остварена је кроз Пројекат мониторинга злочина из мржње у БиХ. У склопу Пројекта, током 2019. године у Босни
и Херцеговини и земљама региона одржано је више радионица и округлих столова за различите интересне групе (младе, образовне
раднике, социологе, педагоге, тужиоце, полицијске службенике, невладине организације, представнике локалних друштвених заједница,
вјерске службенике и медије). Комуникациона стратегија у области борбе против тероризма је активност која се проводи у сарадњи са
међународним организацијама, у првом реду ОЕБС-ом, те се финализација исте очекује до краја првог квартала 2020. године.
Када је ријеч о Извјештају о имплементацији препорука Групе земаља Савјета Европе против корупције (ГРЕКО), Савјет министара БиХ
се на 165. сједници, одржаној 30. 1. 2019. године, упознао са Информацијом о усвајању Другог извјештаја о усклађености БиХ са
препорукама ГРЕКО у Трећем кругу евалуације. Савјет министара БиХ, на ванредној сједници одржаној 2. децембра 2019. године,
усвојио је Информацију сачињену од стране Министарства безбједности БиХ о припреми Додатне информације у вези са провођењем
преосталих препорука у Трећем кругу ГРЕКО евалуације, који је сачињен поводом Другог извјештаја о усклађености Босне и Херцеговине
са препорукама ГРЕКО у Трећем кругу евалуације. Такође, Савјет министара БиХ, на 170. сједници одржаној 28.3.2019. године, усвојио
је Информацију о испуњавању Упитника у Петом кругу евалуације у оквиру ГРЕКО Савјета Европе и одобрио достављање Упитника
Секретаријату ГРЕКО-а. Испуњен Упитник са припадајућим прилозима, достављен је електронским путем Секретаријату ГРЕКО-а,
5.7.2019. године.
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Министарство је радило и на праћењу провођења Стратегије за борбу против организованог криминала. Радна група задужена да
координише провођење активности предвиђених Стратегијом и акционим плановима израдила је Извјештај о реализацији Акционог
плана за имплементацију Стратегије за борбу против организованог криминала Босне и Херцеговине за 2018. годину, који је усвојен на
174. сједници Савјета министара Босне и Херцеговине, одржаној 2.7.2019. године.
Када је ријеч о ревизији импементације Конвенције УН против корупције у БиХ, Савјет министара Босне и Херцеговине је на 165.
сједници, одржаној 30.1.2019. године, усвојио Информацију о реализацији Другог прегледног круга имплементације УНЦАЦ-а у Босни
и Херцеговини, и прихватио Нацрт извршног сажетка Извјештаја о имплементацији УНЦАЦ-а (поглавља 2 - „Превентивне мјере“ и 5 „Поврат имовине“) за Босну и Херцеговину.
У 2019. години је одржано 11 састанака Комисије за уништавање опојних дрога. У 2019. години су проведена два уништавања одузетих
опојних дрога у постројењима фирме Б.С.И. д.о.о. Јајце. Прво је у јулу 2019. године извршено уништавање одузетих опојних дрога према
наредбама неколико судова из Средњобосанског кантона и том приликом је уништено око 500 килограма различитих опојних дрога.
Друго уништавање одузетих опојних дрога одржано је 23.12.2019. године према наредбама неколико судова из Тузланског кантона у
више од 1.300 предмета.
Комисија за сузбијање злоупотребе опојних дрога одржала је један састанак у 2019. години. Комисија је усвојила Приједлог одлуке о
допуни листе опојних дрога, психотропних твари, биљака из којих се може добити опојна дрога и прекурсора и 3.9.2019. године упутила
Савјету министара БиХ на усвајање. Листе се ажурирају са 29 нових супстанци и 2 прекурсора.
Радна група за израду Упутства о систему раног упозоравања на појаву нових психоактивних твари у БиХ је на састанку одржаном 5. 12.
2019. године усагласила текст Приједлога упутства о систему раног упозоравања на појаву нових психоактивних твари у БиХ и донијела
закључак да се исти, испред Министарства безбједности БиХ, достави на сагласност институцијама из којих долазе чланови Радне групе.
Упутство о систему раног упозоравања на појаву нових психоактивних твари у Босни и Херцеговини даје смјернице за сарадњу између
Комисије за сузбијање злоупотребе опојних дрога/Одсјека за сузбијање злоупотребе опојних дрога Министарства безбједности БиХ као
државне контакт-тачке за сарадњу Босне и Херцеговине са ЕМЦДДА-ом (системом раног упозоравања у ЕУ) и других контакт-тачки у
систему раног упозоравања на појаву нових психоактивних твари у БиХ.
Област међународне сарадње и европских интеграција
- Споразум између Савјета министара Босне и Херцеговине и Савезне Владе Аустрије о размјени и међусобној заштити
класификованих података.
- Министарство безбједности БиХ упутило је 14.11.2019. године Генералном секретаријату Савјета министара БиХ Приједлог
основа за вођење преговора и закључивање Анекса споразума између Савјета министара БиХ и Владе Црне Горе о провођењу
граничних провјера на зједничким граничним прелазима.
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На сједници Савјета министара БиХ, која је одржана 2.12.2019. године, донесен је закључак којим се утврђује Приједлог основа
за вођење преговора и закључивање Анекса споразума између Савјета министара БиХ и Владе Црне Горе о провођењу граничних
провјера на заједничким граничним прелазима.
Савјет министара БиХ је на 164. сједници, одржаној 22.1.2019. године, на приједлог Министарства безбједности БиХ, утврдио
Приједлог статусног споразума између БиХ и Европске уније о активностима које проводи Агенција за европску граничну и
обалску стражу на територији БиХ.
Савјет министара БиХ је на 167. сједници, одржаној 11.3.2019. године, на приједлог Министарства безбједности БиХ, утврдио
Приједлог за закључивање Меморандума о сарадњи између Министарства безбједности БиХ и Министарства унутрашње
безбједности Сједињених Америчких Држава о сарадњи у вези са употребом путничких информација.
Савјет министара БиХ је 15.1.2019. године утврдио Приједлог основа за вођење преговора ради закључивања споразума између
Савјета министара Босне и Херцеговине и Владе Републике Турске о сарадњи у области заштите од природних и других
катастрофа. Приједлог споразума упућен је Предсједнишву Босне и Херцеговине ради доношења Одлуке о покретању поступка
за вођење преговора.
Савјет министара БиХ усвојио је, на приједлог Министарства безбједности БиХ, на 170. сједници одржаној 28.3.2019. године,
Приједлог оцјене оправданости учествовања припадника полицијских служби из Босне и Херцеговине у стабилизационој мисији
Уједињених нација у Демократској Републици Конго.

Министарство безбједности БиХе и агенције за провођење закона у Босни и Херцеговини су, с циљем испуњавања и достизања европских
стандарда по питањима из њихове надлежности путем инструмента Европске комисије за техничку помоћ и размјену информација
(Таиекс) у 2019. години, доставили четири пројектна приједлога.
ИПА активности: реализоване су све потребне активности у процесу програмирања ИПА II, те координисана израда Акционог
документа за ИПА II - 2020 ЕУ подршка за унутрашње послове. Проведене су активности за почетак израде техничких спецификација и
пројектног приједлога за реализацију активности из акционих документа ИПА 2017 - Подршка у области унутрашњих послова у
сузбијању противзаконитих радњи, те ИПА 2018 - Набавка и инсталација опреме за систем аутоматизоване идентификације отисака
прстију АФИС/АПИС, односно завршена је процедура објављивања тендера за АД ИПА II 2015 - Подршка агенцијама за провођење
закона у БиХ.
Представници Министарствa безбједности БиХ учествовали су на 4. састанку Одбора за стабилизацију и придруживање ЕУ и БиХ, као
и на 4. састанку Пододбора за правду, слободу и безбједност.
Министарство безбједности БиХ уредно је реализовало обавезе из успостављеног Поствиза мониторинг механизма који подразумијева
да редовно тј. мјесечно/двомјесечно извјештава Европску комисију о предузимању конкретних мјера, те конкретним – статистичким
резултатима у провођењу тих мјера.
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У 2019. години формирана је Радна група за израду Стратегије у области трговине људима 2020 - 2023. Нацрт стратегије упућен је
надлежним институцијама за давање мишљења.
Министарство безбједности је у области опште и граничне безбједности у 2019. години реализовало активности у складу са својим
надлежностима утврђеним важећим прописима, као и оним које су планиране у Програму рада Министарства безбједности за 2019.
годину.
Усвојен је Извјештај о провођењу Закона о контроли кретања оружја и војне опреме. Између осталог, одржан је састанак са привредним
субјектима с циљем упознавања са измјенама подзаконских аката о контроли кретања оружја и војне опреме, те рјешавањем проблема
које имају у пословању, а везани су за поступак који проводи Министарство безбједности БиХ. Усвојен је Годишњи план редовног
надзора и контроле над провођењем Закона о контроли кретања оружја и војне опреме; извршено је 14 ванредних надзора и контрола
над кретањем оружја и војне опреме.
У 2019. години поднесен је 661 захтјев за издавање одобрења за кретање наоружања и војне опреме и у законском року је одобрено
кретање оружја и војне опреме за 661 захтјев. Издате су 353 сагласности за кретање оружја и војне опреме унутар Босне и Херцеговине.
Достављена су 52 седмична извјештаја ЕУФОР-у о одобреним кретањима оружја и војне опреме.
Вршено је досљедно провођење Закона о контроли спољнотрговинског промета оружја, војне опреме и роба посебне намјене и Закона о
контроли спољнотрговинског промета роба двојне намјене. С тим у вези, издате су 392 сагласности за увоз/извоз оружја и војне опреме
у складу са захтјевима Министарства спољне трговине и економских односа БиХ. На провјеру су мјеродавним полицијским агенцијама
упућена 64 захтјева за издавање сагласности за увоз/извоз. Издата су 2 рјешења којим се одобрава транзит оружја и војне опреме кроз
БиХ.
У извјештајном периоду одржано је пет радних састанака Координационог одбора за контролу малог оружја и лаког наоружања (КО
САЛВ). Усвојен је Извјештај о раду Координационог одбора за контролу малог оружја и лаког наоружања, а Извјештај је примљен к
знању од стране надлежне комисије Парламентарне скупштине БиХ.
Сачињена су два извјештаја о провођењу Мапе пута за одрживо рјешавање илегалног посједовања, злоупотребе и трговине малим и
лаким наоружањем (САЛВ) и припадајућом муницијом на Западном Балкану до 2024. године. Такође, сачињена је листа приоритета и
потреба у вези са провођењем Мапе пута за одрживо рјешење за сузбијање недозвољеног посједовања, злоупотребе и трговине малим и
лаким оружјем и припадајућом муницијом.
Проведене су активности у вези са уништавањем нелегалног оружја, односно прикупљањем података од судова, верификацијом, те
уништавањем 3.479 комада оружја и дијелова оружја. Извршено је 177 најава преласка државне границе и кретања кроз БиХ страних
оружаних снага и врло важних особа.
Припремљен је стратешки документ „Стратегија интегрисаног управљања границом и Акциони план провођења Стратегије интегрисаног
управљања границом у Босни и Херцеговини за период 2019 – 2023. година“. Исти је упућен Савјету министара БиХ на усвајање.
71

Извјештај о реализацији Акционог плана провођења Стратегије интегрисаног управљања границом за 2018. годину усвојен је на
сјединици Савјета министара БиХ. Покренуте су активности на формирању међуагенцијске Радне групе за израду Закона о граничној
контроли БиХ и затражена номинација представника надлежних институција и агенција, те затражено мишљење на текст актуелног
Закона о граничној контроли.
Донесено је 13 рјешења о одређивању привремених граничних прелаза. Враћен је један приједлог за одређивање привременог граничног
прелаза на допуну документације. Издате су двије сагласности за заједничке операције у дијеловима Босне и Херцеговине, Црне Горе и
Републике Србије. Издата су два рјешења у поступку о одређивању привременог граничног прелаза.
Најважније активности које су у надлежности Сектора за информатику и телекомуникационе системе Министарства безбједности БиХ,
а које је исти реализовао у току 2019. године су: успостављен је нови ИСМ – Информациони систем миграција, усклађен са законима и
подзаконским актима у области вођења, обраде, кориштења и заштите података о миграцији, који ће омогућити ефикасније прикупљање,
анализу и размјену података о миграционим кретањима. ИСМ систем ће користити више од 1.000 крајњих корисника, биће доступан на
свим граничним прелазима, користиће се у свим дипломатско-конзуларним представништвима БиХ у свијету. ИСМ је интегрисан са
системом за провјеру пријаве боравка странаца (систем еСтранац). Побољшање размјене података између релевантних институција, те
побољшање безбједности система; АФИС систем отисака пристију и дланова у Босни и Херцеговини – потписан Меморандум о
разумијевању о успостављању Система аутоматске идентификације отиска прстију и дланова – АФИС/АПИС између Министарства
безбједности БиХ и свих надлежних институција са државног, ентитетског и кантоналног нивоа; Евиденција о пријавама кривичних дјела
и прекршаја у вези са опојним дрогама – израђена је Инструкција о вођењу; Систем за електронску евиденцију рачунарске и друге опреме
Министарства безбједности Босне и Херцеговине; Регистар одређених странаца; Централна евиденција о контроли кретања оружја и
војне опреме; Систем за управљање документима у писарници Министарства безбједности БиХ; Електронска евиденција о казнама
изречених пресудама иностраних судова држављанима Босне и Херцеговине, а који нису рођени у Босни и Херцеговини у складу са
потребама корисника; Систем за издавање путних исправа за избјеглице према захтјевима, итд.
Такође, вршено је институционално јачање у области сајбер безбједности у Министарству безбједности БиХ (провођење мјера за
изградњу повјерења у области сајбер безбједности, учешће у Координационом одбору за имплементацију пројекта „Изградња капацитета
за практичаре кривичног права у борби против сајбер криминала и сајбер омогућеног криминала“, учешће у Комитету за Конвенцију о
сајбер криминалу, Измјене Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства безбједности Босне и Херцеговине,
имплементација активности у складу са Одлуком о успостављању Радне групе за провођење пројекта iPROCEEDS, учешће у
активностима неформалне радне групе за израду стратешког оквира за сајбер безбједност у Босни и Херцеговини, итд.).
У области заштите и спашавања Министарство је извршило хармонизацију Методологије за процјену ризика од природних или других
несрећа у Босни и Херцеговини; методолошки приступ за процјењивање ризика у БиХ усклађен са Смјерницама ЕУ, УН смјерницама,
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као и са методолошким приступом који примјењују земље у региону југоисточне Европе и нама сусједних земаља. Исти је хармонизован
између државног нивоа, ентитетских управа цивилне заштите и Брчко Дистрикта.
У сарадњи са УНДП-ом у Босни и Херцеговини успостављене су базе података о ресурсима заштите и спашавања у Босни и Херцеговини,
а у току су активности на усаглашавању модела размјене података.
Испуњене су обавезе које проистичу из интегрисања у НАТО-у домену цивилног планирања за ванредне ситуације. Ставке ИПАП/АНП
са циљевима у заштити и спашавању, кроз активности са институцијама Босне и Херцеговине и НАТО ушле у Програм реформи БиХ за
НАТО.
Проведене су активности на имплементацији НАТО НИЦС-СПС пројекта и оне укључују организовање теренске вјежбе „НИЦС Брчко
2019“, суорганизацију и учешће на међународној теренској вјежби „НИЦС Црна Гора 2019“, набавку техничке опреме за потребе
спасилачких тимова институција учесница у пројекту у укупној вриједности од око 100.000,00 евра и организовање радионице с циљем
обуке структура система заштите и спашавања за кориштење НИЦС система у одговору на природне или друге несреће.
Сектор за заштиту тајних података - Државни безбједносни орган БиХ је у области заштите тајних података током 2019. године
интензивно у континуитету радио на издавању безбједносних дозвола за запосленике државних органа и других институција у БиХ, као
и привредних компанија који обрађују тајне податке, као и дозволе за приступ НАТО тајним подацима. С тим у вези, укупно је издато
3.359 дозвола за приступ тајним подацима БиХ и НАТО тајним подацима. У складу са Правилником о индустријској безбједности
(„Службени гласник БиХ“, број: 55/17), у току 2019. године укупно је издато 13 индустријских безбједносних дозвола. У складу са
одредбама Закона о заштити тајних података, током 2019. године израђен је Редовни годишњи извјештај за 2018. годину о издатим
безбједносним дозволама и исти је достављен Заједничкој комисији за надзор над радом ОБА-е БиХ Парламентарне скупштине БиХ.
Број цертификованих безбједносних подручја за заштиту тајних података са аспекта персоналне, документационе и физичке безбједности
тајних података је повећан за још 2 (два) у 2019. години, тако да су до сада укупно цертификована 22 (двадесетдва) безбједносна подручја
за руковање тајним подацима БиХ, а од тога њих 6 (шест) је цертификовано и за руковање НАТО тајним подацима (овдје није узето у
обзир и Министарство безбједности БиХ – ДСО, као централни регистар тајних података).
Пројекат „Побољшање и унапређење система за размјену тајних података у електронском облику између агенција за провођење закона,
правосудних институција, обавјештајних агенција, институција одбране и других релевантних институција у Босни и Херцеговини“ је
финансијски одобрен кроз ИПА-у II. Техничка спецификација и „market research“ биће израђени почетком 2020. године и достављени
Делегацији ЕУ у БиХ, потребни за објаву тендера. У оквиру администрирања успостављених крипто заштићених веза за пренос
националних, НАТО и ЕУ тајних података у претходном периоду обављене су сљедеће активности: CHIASMUS систем за електронску
размјену националних тајних података степена ИНТЕРНО се редовно одржава и тренутно се налази инсталиран у 12 институција БиХ.
Израђени су крипто кључеви за CHIASMUS софтвер за 2020. годину и достављени институцијама. Пренос НАТО тајних података степена
ИНТЕРНО врши се помоћу PEM-HEART софтвера.
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Текст Приједлога правилника о поступку издавања безбједносног одобрења или акредитације система информационо-комуникационих
технологија за руковање тајним подацима је завршен, те ће исти бити упућен на Савјет министара БиХ.
Током 2019. године је настављено имплементирање билатералних споразума из области заштите тајних података, те је настављена
раније успостављена сарадња са државним безбједносним органима држава у регији. С тим у вези, вршене су активности реципрочног
пружања правне помоћи у поступцима безбједносног провјеравања, која се пружа у складу са закљученим међународним споразумима.
Тако је током 2019. године упућен 181 захтјев за пружање помоћи у поступцима безбједносног провјеравања. Од наведеног броја захтјеви
су упућени, како слиједи: 110 - Р Србији, 56 - Р Хрватској, 8 - Црној Гори, 2 – Р Сјеверној Македонији и 2 - СР Њемачкој.
У оквиру правних, кадровских, општих и финансијско-материјалних послова Министарство је у току 2019. године у обављању задатих
послова и задатака, реализовало законске и подзаконске активности (табеларни дио извјештаја), а радило је и сљедеће: израда
првостепених управних аката, издато је укупно 306 рјешења и 70 увјерења, евидентирано је и прокњижено у Централном информационом
систему (ИСФУ) 1.366 фактура и 798 налога.
У 2019. години проведен је један отворени поступак јавне набавке, три конкурентска поступка јавне набавке, један преговарачки
поступак без објаве обавјештења, три поступка набавке у складу са Анексом 2, дио Б Закона о јавним набавкама, те 21 поступак набавке
путем директног споразума. Поништена су два конкурентска захтјева и један поступак из Анекса 2, дио Б.
У извјештајном периоду запримљено је и заведено предмета или аката под основним бројем у: дјеловодник предмета и аката укупно
8.187 предмета, док је запримљено и заведено подбројева као допуна предмета укупно 11.499 аката, а као отпрема предмета укупно
14.131 аката, уписник првостепених предмета управног поступка укупно 7.156 предмета, уписник другостепених предмета управног
поступка укупно 101 предмет. Путем интерне доставне књиге надлежним организационим јединицама достављен је у рад 38.261 акт.
Инспекторат као основна организациона јединица Министарства из дјелокруга своје надлежности поступао је у обради предмета по
писаним захтјевима, представкама, приговорима, жалбама и другим поднесцима државних службеника, полицијских службеника,
грађана БиХ, удружења БиХ, управних организација у саставу Министарства безбједности БиХ, Генералног секретаријата Савјета
министара БиХ, Федералног министарства унутрашњих послова, МУП-а Републике Српске и кантоналних МУП-ова Федерације Босне
и Херцеговине. У 2019. години Инспекторат је обрадио 18 предмета (14 преставки, жалби и приговора и 4 дисциплинска поступка) у
предметима против запосленика и државних службеника. У складу са препорукама утврђеним Планом интегритета, Инспекторат је
сачинио Правилник о измјенама и допунама Правилника о интерном пријављивању корупције и заштити лица која пријаве корупцију у
Министарству безбједности БиХ, у дијелу дефинисања Инспектората као надлежне организационе јединице за провођење одредби. У
складу са препоруком из Плана интегритета Министарства у сарадњи са и у организацији Агенције за државну службу БиХ, 27.9.2019.
године организована је обавезна обука запослених на тему „Координација борбе против корупције“ .
Министарство безбједности БиХ је из домена рада Одсјека за политике и планове у попуности испунило своје обавезе планиране у
Програму рада Савјета министара за 2019. годину, према сљедећим активностима: Извјештај о раду Министарства безбједности БиХ за
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2018. годину, Извјештај о раду Министарства безбједности БиХ за 2018. годину за Савјет министара БиХ, Програм рада Министарства
безбједности БиХ за 2020. годину – прилог за Програм рада Савјета министара БиХ, Информација о стању безбједности у БиХ у 2018.
години, Средњорочни програм рада МБ БиХ 2020 - 2022. године.
У складу са закључком са 73. сједнице СМ БиХ, одржане 15.9.2016. године, презентујемо и податке о равноправности полова:
ПОЗИЦИЈА/
ПОЛ

ЗАПОСЛЕНИК СТРУЧНИ
ВИШИ
СТРУЧНИ
ШЕФ
ПОМОЋНИК МИНИСТАР/ САВЈЕТНИК УКУПНО/
САРАДНИК СТРУЧНИ
САВЈЕТНИК ОДСЈЕКА МИН/
ЗАМЈЕНИК
МИНИСТРА ПОЛ
САРАДНИК
СЕКРЕТАР
ЖЕНЕ
26
16
14
20
12
1
/
2
91
МУШКАРЦИ
31
10
9
9
13
8
1
3
84
УКУПНО
57
26
23
29
25
9
1
5
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9. МИНИСТАРСТВУ ОДБРАНЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Фнкционисање одбрамбеног система Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: БиХ) и рад у Министарству одбране Босне и Херцеговине
(у даљњем тексту: МО БиХ) током 2019. године били су оптерећени отежавајућим околностима које су онемогућиле да се постигне
највиши степен реализације програмских активности.
Активности МО БиХ и Оружаних снага Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: ОС БиХ) у 2019. години реализоване су у складу са
реалним могућностима финансијске подршке истих из разлога неусвајања Закона о Буџету институција БиХ за 2019. годину све до краја
године, па је функционисање МО и ОС БиХ егзистирало по основу одлука о привременом финансирању донесених од стране Савјета
министара БиХ. Недовољна буџетска средства су онемогућила развој инфраструктуре и опремање, те значајнија побољшања логистичке
функције одржавања. Због ових околности, техничко стање и старосна структура постојећих материјално-техничких средстава нису на
задовољавајућем нивоу, а нису постојале ни претпоставке за израду и реализацију значајних пројеката који би покренули процес
модернизације ОС БиХ.
И поред презентованих отежавајућих околности, достигнут је висок степен реализациje програмских активности, од укупно 18,14%.
Побољшање функционисања одбрамбеног система
Наставком активности на дефинисању и завршетку стратешких докумената побољшане су већ створене квалитетне основе за потпуније
и квалитетније уређење одбрамбеног система БиХ.
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Организован приступ планирању и реализацији планова довео је до даљњег напретка у функционисању МО и ОС БиХ. Поред наведеног,
МО БиХ је успјешно координисало планиране активности сарадње са другим институцијама, те јачало регионалну и билатералну
сарадњу.
У току 2019. године примљено је 28 кандидата у професионалну војну службу у почетном чину официра ОС БиХ, 63 кандидата у
професионалну војну службу у почетном чину подофицира ОС БиХ и 207 кандидата у професионалну војну службу у почетном чину
војника ОС БиХ.
Јачање системске основе
Током 2019. године настављена је реализација планова имплементације докумената „Преглед одбране“ и „План развоја и модернизације
ОС БиХ 2017 - 2027“. Реализација плана имплементације ових докумената доприноси јачању системске, организационе, структуралне и
материјалне основе одбрамбеног система.
Током 2019. године МО БиХ је израдило 12 системских докумената, од чега 5 правилника, једну политику, један стратешки план, једну
инструкцију, 2 упутства, једну смјерницу за израду Политике и Правилника за примјену научноистраживачког рада. Израђен је и усвојен
концепт МОБиХ – ЦЕРТ-а. Поред тога што су ове активности допринијеле јачању системске основе, створене су претпоставке да се, на
свим нивоима одбрамбеног система, интензивно настави са израдом свих категорија (концептуални, нормативни, доктринарни, плански)
и врста (правилници, политике, упутства, инструкције, приручници, планови итд...) системских докумената.
Поред израђених системских докумената, током 2019. године започете су и активности на изради 11 системских докумената који су у
различитим фазама израде (преднацрт, нацрт, приједлог).
Међународне активности
Настављене су активности на испуњавању обавеза које произилазе из чланства у ПфП-у и кориштења свих инструмената партнерске
сарадње са НАТО-ом, што је од изузетног значаја за БиХ и представља показатељ учињених напора БиХ на усвајању и примјени
одређених захтијеваних стандарда од НАТО-а.
Поред наведеног, наставља се снажан развој међународне, регионалне и билатералне војне сарадње.
Настављено је и учешће ОС БиХ у мировним операцијама. Учешће у таквим активностима представља конкретан допринос свјетском
миру и тест способности ОС БиХ, те најбољи начин међународне афирмације наших одбрамбених способности.
Заостале реформске активности - покретна и непокретна имовина
Настављене су активности на рјешавању вишкова покретне војне и остале имовине и неперспективних локација. Укупна количина
несигурне муниције је смањена за 1.592,43 тоне.
Министарство одбране БиХ очекује да надлежни нивои власти предузму мјере за преузимање неперспективних локација, јер се троше
ресурси на непланиране активности осигурања наведене имовине.
Редовне активности
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У оквиру редовних активности, тежиште је усмјерено на развој цивилно-војних односа и војне помоћи цивилним органима у БиХ, те
обуку и оперативне и функционалне задатке.
Током 2019. године реализоване су значајне активности помоћи цивилним органима:
- војна помоћ у природним и другим несрећама;
- ОС БиХ су деминирале површину од 3.220.504 м2 или 107,2 % од планираних 3.009. 447 м2;
- координација активности цивилно-војне сарадње у области ваздухопловства са цивилним стуктурама у БиХ, Еврокотролом и
НАТО-ом;
- реализоване су 622 активности пружања војне помоћи цивилним органима у БиХ кроз ангажовање ОС БиХ у изградњи и обнови
инфраструктуре, те кроз уступање на привремено кориштење објеката и МТС ОС БиХ цивилним структурама из владиног и
невладиног сектора;
- подршка церемонијалним и свечаним активностима институција власти;
- подршка у обуци са хеликоптерима ОС БиХ безбједносним агенцијама БиХ;
- сарадња са представницима међународне заједнице у БиХ и представницима других држава у погледу подршке њиховим
активностима;
- сарадња са представницима НАТО-а у БиХ и представницима земаља чланица НАТО-а, с циљем изградње капацитета у области
војне помоћи цивилним органима, те владиним и невладиним организацијама у широком спектру функција;
- одржавање Медевак способности и реализовање конкретних активности помоћи хеликоптерима ОС БиХ;
- планиране и реализоване активности обуке и вјежби здружених цивилно-војних структура у области цивилно војне-сарадње;
- остала помоћ цивилним органима власти у Босни и Херцеговини и општа цивилно-војна сарадњу (удружења грађана, спортска
друштва итд.).
Разне видове обуке током 2019. године похађало је 1.587 припадника МО и ОС БиХ, што је допринијело побољшању оперативних
способности за извршење законских задатака.
РОДНА СТРУКТУРА МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ И ОРУЖАНИХ СНАГА
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
КАТЕГОРИЈА
ПОЛ
МО БиХ
М
7
ИМЕНОВАНА ЛИЦА
Ж
4
М
9
РУКОВОДЕЋИ ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ
Ж
0
М
90
ДРЖАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ
Ж
60
ЗАПОСЛЕНИЦИ
М
32

ОС БиХ
0
0
0
0
0
0
0

УКУПНО
7
4
9
0
90
60
32
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ГЕНЕРАЛИ
ОФИЦИРИ
ПОДОФИЦИРИ
ВОЈНИЦИ
ЦИВИЛНА ЛИЦА
УКУПНО

Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж
М
Ж

49
1
0
54
1
0
0
0
0
0
0
193
114

0
7
0
1781
82
2862
125
3807
351
475
149
8932
707

49
8
0
1835
83
2862
125
3807
351
475
149
9125
821

ПОДАЦИ О АКТИВНОСТИМА У ВЕЗИ С ИНТЕГРАЦИЈОМ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ У ЕВРОПСКУ УНИЈУ ЗА 2019.
ГОДИНУ

Поводом расправе о Извјештају о раду Савјета министара Босне и Херцеговине за 2015. годину, Дом народа Парламентарне скупштине
Босне и Херцеговине је на 20. сједници усвојио закључак којим је позвао Савјет министара Босне и Херцеговине да при изради будућих
годишњих извјештаја припреми посебан документ који ће се односити на интеграцију Босне и Херцеговине у Европску унију и
садржавати податке о активностима свих тијела у процесу интеграције.
С овим у вези, важно је поменути како још не постоји свеобухватни плански документ у процесу интеграције Босне и Херцеговине у
Европску унију (Програм интегрисања) који би објединио све планиране активности, посебно у погледу усклађивања законодавства.
Такав би документ истовремено представљао најбољи алат за праћење и надзор реализације планираних активности и обавеза, те
омогућавао често извјештавање.
У недостатку таквог документа, Дирекција за европске интеграције је за реализацију наведеног закључка издвојила информације и
доступне статистичке податке из појединих докумената које је припремала или чију је израду координисала и које је Савјет министара
усвајао у 2019. години, настојећи на једном мјесту обухватити најзначајније податке о активностима у процесу интеграције у Европску
унију у 2019. години.
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***
У вези с провођењем Споразума о стабилизацији и придруживању, заједничка тијела Европске уније и Босне и Херцеговине за праћење
провођења Споразума састају се у складу са планираном динамиком. У фебруару 2019. године одржани су: 3. састанак Посебне групе за
реформу јавне управе и 3. састанак Пододбора за иновације и технолошки развој, чиме је закључен трећи циклус састанака заједничких
тијела. Четвртим састанком Одбора за стабилизацију и придруживање, који је одржан 7.11.2019. године, почео је четврти циклус
састанака заједничких тијела. До краја 2019. године одржани су: 4. састанак Пододбора за економска и финансијска питања и статистику,
4. састанак Пододбора за правду, слободу и безбједност и 4. састанак Пододбора за унутрашње тржиште и конкуренцију.
Европска комисија објављује, на годишњем нивоу, Пакет проширења. У оквиру Пакета проширења се објављује више докумената, а за
БиХ је кључан Извјештај о БиХ. Босна и Херцеговина припрема Прилог институција и допуну Прилога институција у БиХ за редован
годишњи извјештај о БиХ. За потребе Пакета проширења 2020 припремљен је Прилог институција БиХ и упућен надлежним
институцијама ради прибављања мишљења како би био достављен на усвајање Савјету министара БиХ. У току је припрема допуне
Прилога институција коју треба доставити Европској комисији до 17.2.2020. године.
Приоритети у раду институција Савјета министара Босне и Херцеговине у предстојећем периоду су утврђени Средњорочним програмом
рада Савјета министара Босне и Херцеговине 2020 – 2022, који је усвојен 12.11.2019. године на 178. сједници Савјета министара Босне и
Херцеговине.
Политички критерији, правда, слобода и безбједност, правосуђе и унутрашњи послови
-

Усвојена је Стратегија противминског дјеловања Босне и Херцеговине 2018 – 2025, с Приједлогом финансијског плана за њено
провођење.
Усвојен је Акциони план Савјета министара БиХ за провођење иницијативе Партнерство за отворену власт за период 2019 – 2021.
Усвојена је Одлука о оснивању Одбора за праћење провођења и извјештавање по Истанбулској конвенцији и фемициду у Босни
и Херцеговини.
Влада Федерације Босне и Херцеговине је донијела Уредбу о поступку пријема у радни однос у јавном сектору у ФБиХ, којом је
овај поступак уређен на јединствен начин, с намјером да особама које траже посао буду омогућени равноправан приступ
слободним радним мјестима и равноправна конкуренција, заснована на знањима и способностима. Од примјене ове уредбе изузете
су оне институције ФБиХ у којима се запошљавање обавља по Закону о државној служби.
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-

Влада Федерације Босне и Херцеговине је одобрила распоређивање средстава с подрачуна на Јединственом рачуну Трезора Заводу
за јавно здравство ФБиХ у износу 219.310,00 КМ - намијењених за рјешавање здравствене заштите Рома.
- Одлуком Уставног суда БиХ, број У-7/19, у складу са чланом 61. ставом 2. Устава Босне и Херцеговине, укинут је члан 11. став 2.
Устава Републике Српске који гласи: „Смртна казна може се изузетно прописати и изрећи само за најтеже облике кривичних
дјела“. Овиме је испуњен један од 14 кључних приоритета из Мишљења Европске комисије о захтјеву Босне и Херцеговине за
чланство у Европској унији.
- Влада Републике Српске је усвојила Акциони план за примјену Конвенције Савјета Европе о спречавању и сузбијању насиља над
женама и насиља у породици у Републици Српској у периоду 2019 - 2020.
- У Брчко Дистрикту Босне и Херцеговине је усвојен Закон о измјенама и допунама Закона о одузимању незаконито стечене
имовине којим је детаљније регулисан поступак управљања привремено одузетом имовином.
Економски критеријум
- Усвојен је Програм економских реформи Босне и Херцеговине за период 2019 – 2021.
- Усвојен је Програм јавних инвестиција/Развојно-инвестициони програм институција БиХ за период 2020 – 2022. године.
- Усвојена је Средњорочна стратегија управљања дугом Босне и Херцеговине за период 2018 – 2021. године, која је представљала
једну од обавеза из Акционог плана за провођење Реформске агенде на нивоу Савјета министара БиХ.
- Усвојена је Одлука о утврђивању форме и оквирног садржаја изјаве о одговорности за остваривање циљева институције, којом се
унапређује систем финансијског управљања и контроле у институцијама.
Способност преузимања обавеза чланства
- Централна банка Босне и Херцеговине (ЦББиХ) је од 3.6.2019. године почела са продукционим радом новога жиро клиринг
платног система. Нови жиро клиринг систем је усклађен са правилима СЕПА (Single Euro Payment Area), који се користи у ЕУ, и са
стандардом ИСО 2022. Ово представља значајан корак у модернизовању платних система ЦББиХ, те је овиме замијењен стари жиро
клиринг систем који је без прекида функционирао осамнаест година и пет мјесеци. Поруке и формати који се користе у овом платном
систему су у потпуности усклађени са порукама и форматима који се користе у СЕПА подручју, те је тиме направљен искорак и остварен
предслов за интегрисање платних система ЦББиХ у платне системе у ЕУ. Кроз овај унапријеђени платни систем врши се процесирање
кредитних трансфера, тј. међубанкарских трансакција вриједности до 10.000,00 КМ. Пројекат доградње жиро клиринга је подразумијевао
више фаза, гдје су пословне банке показале висок нивоу одговорности и компетенција, а што је на крају резултирало тиме да почетком
продукционог рада сви учесници буду спремни и систем буде у потпуности функционалан.
- Споразум о смањењу цијена услуга роминга у јавним мобилним комуникационим мрежама у земљама западног Балкана је
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потписан 4.4.2019. године. Одлука о цијенама услуга роминга у јавним мобилним комуникационим мрежама је донесена 20.6.2019.
године и њоме су дефинисане регулисане услуге роминга почев од 1.7.2019. године па до 30.6.2021. године.
- Усвојена је Одлука о дозволама за кориштење радиофреквентног спектра, за пружање услуга путем мобилних приступних
система. Овом одлуком практично се омогућава увођење 4Г мреже у БиХ, а мобилни оператери се обавезују на побољшање својих услуга,
које укључују бољу услугу и покривеност територије и путних комуникација у БиХ.
- У области интелектуалне својине, усвојена је Стратегија провођења права интелектуалне својине у Босни и Херцеговини 2018 –
2022.
- Усвојен је Државни годишњи програм за заштиту потрошача у Босни и Херцеговини за 2019. годину.
- На снагу је ступила Одлука о допуни тарифе административних такси, којом се први пут успостављају регистар и евиденција
за духанску индустрију, чиме се доприноси уређењу ове привредне гране и сузбија црно тржиште.
- Два објекта („Мади“ д.о.о. Тешањ и „Бровис“ д.о.о. Високо) који су поднијели захтјев и која испуњавају услове за извоз свјежег
меса живине у Европску унију, уписани су на листу објеката од којих је овлаштен/одобрен извоз свјежег меса живине у ЕУ.
- Усвојена је Одлука о овлаштеним тијелима за оцјењивање усаглашености за производе заштићене ознаком поријекла,
географског поријекла и гарантовано традиционалног специјалитета.
- Усвојена је Одлука о успостављању система енергетског менаџмента и информационог система енергетске ефикасности у
институцијама Босне и Херцеговине.
- Усвојена је Одлука о усвајању Интегрисаног плана подршке за нуклеарну безбједност (2019 – 2023).
- Усвојена је Одлука о формирању Савјета за безбједност саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини.
Током 2019. године, а у складу са захтјевом Европске комисије, БиХ је приступила сљедећим конвенцијама у области пореза:
- Глобални форум ОЕЦД-а о транспарентности и размјени информација у пореске сврхе,
- Инклузивни оквир БЕПС,
- Мултилатерал инструмент (МЛИ),
- Мултилатерална конвенција о узајамној административној помоћи у пореским стварима (МАЦ).
- Усвојена је Одлука о утврђивању царинске тарифе за 2020. годину, која је у потпуности усклађена са Комбинованом
номенклатуром Европске уније за 2020. годину.
- Постигнут је напредак у вези са компилацијом статистике владиних финансија у складу са ЕУ стандардима ЕСА 2010.
- Еуростату су достављени консолидовани подаци о владиним финансијама за БиХ за период 2015 - 2018, а који су припремљени
слиједећи класификацију и концепте који су прописани ГФС/ЕДП методологијама у ЕУ. Ови подаци омогућавају да се презентује и
анализира фискална позиција земље на исти начин као за земље чланице ЕУ. Еуростат ће наставити ревидирати урађено и дати повратне
информације за даљње дораде и унапређења.
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- Статистичке институције у БиХ су постигле сагласност у погледу мјера према утврђеним приоритетима Европске комисије из
Аналитичког извјештаја у вези са Мастер (главним) планом на националне рачуне.
- Централна банка Босне и Херцеговине (ЦББиХ) је направила методолошке измјене у вези са статистиком монетарног и
финансијског сектора, а у вези с класификовањем финансијских инструмената с девизном клаузулом, те тако побољшала квалитет и
међународну упоредивост података ЦББиХ. Европски статистички стандарди (ЕСА 2010) прописују да се инструменти с валутном
клаузулом требају класификовати као инструменти у страној валути. У кладу с тим је, почевши од јануарских података 2019. године,
направљено рекласификовање валутне структуре финансијских инструмента (кредита, вредносних папира, депозита) оригинално
исказаних у КМ, а који имају валутну клаузулу, с позиција домаће валуте у позиције стране валуте. Укупни износи кредита и депозита
се нису промијенили, али је дошло до измјене у валутној структури, па су депозити у страној валути увећани за око 1,9 милијарди КМ
(уз истовремено смањење у категорији депозита у домаћој валути). На страни кредита су учинци ових измјена још наглашенији, јер су
кредити с валутном клаузулом у износу од преко 10,5 милијарди КМ, од јануара класификовани као кредити у страној валути.
- Статистика сектора Осталих финансијских институција (сектор ОФИ) је унапријеђена увођењем компилације и објаве на
тромјесечној основи умјесто досадашње на полугодишњој основи. Све институције које су обухваћене статистиком ОФИ сектора (26
осигуравајућих друштава с друштвом за реосигурање, 35 инвестиционих фондова, 7 лизинг друштава, 24 микрокредитне организације,
8 брокерских кућа и двије берзе) су пружиле податке и подржале овај процес.
- Министарство комуникација и транспорта БиХ је у претходном периоду завршило активности у вези са уписом тијела у
Евиденцију овјерилаца у Канцеларији за надзор и акредитацију овјерилаца. У Регистар овјерилаца који води Министарство комуникација
и транспорта БиХ 3.10.2019. године уписано је приватно тијело „Халком“ д.д. Љубљана из Словеније, чиме су постали први овјериоци у
Босни и Херцеговини који испуњавају све законске и подзаконске услове.
- Ревидирани Уговор о слободној трговини између Босне и Херцеговине и Републике Турске потписан је у Анкари, 2.5.2019.
године. Циљ закључивања новог уговора био је уношење одговарајућих одредаба о трговини услугама (обавеза по ССП), те
модернизовање застарјелих одредаба Уговора. Уговор је након потписивања упућен у процедуру ратификације.
- На 13. састанку ЦЕФТА Заједничког одбора, одржаном у Тирани, 18.12.2019. године, усвојен је Додатни протокол 6 о трговини
услугама уз Споразум о измјени и приступању Централноевропском споразуму о слободној трговини.
- У Републици Српској су усвојени Закон о измјенама закона о привредним друштвима у РС и Закон о измјенама и допунама
Закона о регистрацији пословних субјеката у РС.
Програм интегрисања
Дирекција за европске интеграције је почетком 2019. године припремила Информацију о Програму интегрисања Босне и Херцеговине у
Европску унију, урађеним припремама и предусловима за почетак његове израде коју је Савјет министара усвојио на 167. сједници,
одржаној 26.2.2019. године. Савјет министара БиХ је закључком задужио Дирекцију за европске интеграције да информише Колегијум
за европске интеграције о неопходности израде Програма интегрисања Босне и Херцеговине у Европску унију. Дирекција за европске
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интеграције је доставила члановима Колегијума за европске интеграције Информацију о неопходности израде Програма интегрисања
БиХ у ЕУ, с циљем испуњавања обавезе из члана 70. Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових
држава чланица и Босне и Херцеговине. Иницирано је усвајање закључака Колегија о овој теми електронским путем 4.10.2019. године,
али закључци нису усвојени у предложеном облику.
Додатна питања из Упитника Европске комисије за припрему Мишљења о захтјеву за чланство Босне и Херцеговине у Европској
унији
Након што су одговори Босне и Херцеговине на Упитник Европској комисији достављени 28.2.2018. године, Европска комисија је Босни
и Херцеговини доставила додатна питања у јуну 2018. године. Финализација одговора на питања из Упитника те на додатна питања
Европске комисије обављала се у оквиру успостављеног система координације у складу са Одлуком о систему координације процеса
европских интеграција у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 72/16 и 35/18) и других важећих аката којима се остварује
систем координације. Дирекција за европске интеграције је у оквиру законских надлежности координисала рад свих тијела система
координације у својству секретаријата Колегијума за европске интеграције и Комисије за европске интеграције, те кроз активно учешће
у раду радних група за европске интеграције, старајући се да су све процедуре унутар система координације прописно проведене.
У процесу припреме одговора на додатна питања Европске комисије чланови тијела система координације углавном су комуницирали и
одлучивали електронски, што је олакшало овај процес. Радне групе за европске интеграције су финализовале одговоре на додатна питања
у оквиру Модула 1 Информационог система за подршку процесу европских интеграција Босне и Херцеговине. Закључно са 12.2.2019.
године, свих 35 радних група за европске интеграције доставило је све технички финализоване одговоре и сва спорна питања Дирекцији
за европске интеграције - Секретаријату Комисије за европске интеграције. Комисија за европске интеграције је усагласила сва спорна
питања. Све владе су потврдиле све одговора на додатна питања закључно са 7.2.2019. године, када је и суштински финализована
припрема свих одговора на језицима у службеној употреби у Босни и Херцеговини. Дирекција за европске интеграције је све одговоре
преводила на енглески језик и достављала у радне групе на стручну, правну и језичку редактуру превода одговора. Одговори Босне и
Херцеговине на додатна питања из Упитника достављени су Европској комисији 24.2.2019. године.
Мишљење Европске комисије о захтјеву Босне и Херцеговине за чланство у Европској унији
Европска комисија је 29.5.2019. године у оквиру Пакета проширења 2019 за Босну и Херцеговину објавила Мишљење о захтјеву за
чланство БиХ у Европску унију које је попраћено Аналитичким извјештајем.
ЕК је у Мишљењу истакла да би се преговори за приступање Босне и Херцеговине Европској унији требали отворити када земља постигне
потребан степен усклађености с критеријумима за чланство, а нарочито са политичким критеријима из Копенхагена којима се захтијева
стабилност институција које јамче демократију и владавину права. У Мишљењу стоји да ће Комисија поднијети извјештај о БиХ као дио
Пакета проширења 2020. године, у којем ће анализирати провођењу наведених кључних приоритета у свјетлу наредних корака
приступања БиХ у ЕУ.
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У Аналитичком извјештају, ЕК је детаљно анализирала испуњавање критеријума за чланство Босне и Херцеговине у Европској унији и,
међу осталим, навела 115 краткорочних приоритета у оквиру политичког, економског критеријума и 33 преговарачка поглавља, на којима
институције у Босни и Херцеговини морају убрзано радити. У Аналитичком извјештају је наведено да би краткорочне приоритете Босна
и Херцеговина требала реализовати за 12 мјесеци од објаве Мишљења.
У сврху реализације наведених приоритета, Дирекција за европске интеграције је припремила образац Акционог плана, у којем су
издвојени приоритети ЕК по критеријумима и преговарачким поглављима. Узимајући у обзир чињеницу да ће ЕК на прољеће 2020.
године, у оквиру Пакета проширења објавити Извјештај о Босни и Херцеговини у којем ће, између осталог, анализирати провођење
приоритета из Аналитичког извјештаја у свјетлу наредних корака Босне и Херцеговине на путу ка Европској унији, рокови за реализацију
мјера у обрасцу Акционог плана су ограничени на период јули 2019 - мај 2020. године.
У изради Акционог плана су учествовале 233 институције са свих нивоа власти, које су планирале и усагласиле 691 мјеру за реализацију
115 приоритета.
У девет (9) преговарачких поглавља је идентификовано 38 мјера у 14 приоритета за које није било могуће постићи заједнички став између
институција у БиХ. Такође, Дирекција за европске интеграције је упоредном анализом достављених мјера и захтјева Европске комисије
из Аналитичког извјештаја установила да би за провођењу 17 приоритета институције у БиХ требале дефинисати додатне мјере.
Узимајући у обзир претходно наведено, 10. 9. 2019. године Комисија за европске интеграције је усвојила сљедеће закључке:
1. Подржава се Акциони план за реализацију приоритета из Аналитичког извјештаја Европске комисије, Дио А – Усаглашене мјере
и Дио Б – Мјере које се настављају усаглашавати.
2. Задужује се секретаријат да Дио Б акционог плана достави релевантним радним групама.
3. Задужује се секретаријат да Приоритете за које је неопходно планирати додатне мјере упути релевантним радним групама за
европске интеграције.
4. Задужују се радне групе да у вези са закључцима 2 и 3 најкасније до 30. септембра 2019. године доставе адекватне мјере о којима
је постигнут консензус или да доставе захтјев за рјешавање спорних питања, у складу са Пословником о раду радних група за
европске интеграције.
5. Задужује се секретаријат да о реализацији закључака обавијести Комисију за европске интеграције.
Савјет министара БиХ је 15.10.2019. године усвојио Акциони план за реализацију приоритета из Аналитичког извјештаја Европске
комисије који садржи дио А – усаглашене мјере и дио Б – мјере које се настављају усаглашавати. Такође, задужена је ДЕИ да у оквиру
израде Прилога и Допуне прилога институција у БиХ за редовни годишњи извјештај Европске комисије о Босни и Херцеговини,
припреми извјештај о реализацији мјера из Акционог плана за реализацију приоритета из Аналитичког извјештаја Европске комисије и
достави га Савјету министара БиХ, Парламентарној скупштини БиХ и Европској комисији.
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У вези са закључцима Комисије за европске интеграције, у својству секретаријата Комисије, ДЕИ се неколико пута обратила
предсједавајућим и замјеницима предсједавајућих радних група да доставе информације о њиховој реализацији. До 17.1.2020. године
прикупљене су сљедеће информације:
 5 радних група је завршило посао и доставило Комисији за европске интеграције додатне мјере о којима је постигнут консензус
и/или су доставиле захтјев за рјешавање спорних питања у складу са Пословником о раду радних група;
 у 4 радне групе активности су у току;
 у 9 радних група предсједавајући нису доставили информације о активностима на реализацији закључака Комисије за европске
интеграције.
Поступајући по закључку Савјета министара БиХ, ДЕИ је припремила Извјештај о реализацији мјера из Акционог плана за реализацију
приоритета из Аналитичког извјештаја. Институције са свих нивоа власти у БиХ су позване да доставе информације за реализацију
приоритета за предметни период. Извјештај је израђен на основу информација које су институције доставиле и заједно са Прилогом
институција у БиХ за редовни годишњи извјештај ЕК о Босни и Херцеговини упућен надлежним институцијама ради прибављања
мишљења како би могли бити упућени Савјету министара на усвајање.
У складу са динамиком извјештавања према Европској комисији, Дирекција за европске интеграције се 17.1.2020. године обратила
институцијама на свим нивоима власти у БиХ да доставе информације за Допуну Прилога институција и Извјештај о реализацији мјера
из Акционог плана за период до фебруара 2020. године.
За разлику од краткорочних приоритета из Аналитичког извјештаја, у Мишљењу је изнесено 14 кључних приоритета. Већина тих
приоритета захтијева посебну пажњу и њихово испуњавање налаже ширу политичку расправу и усаглашавање одговарајућих активности.
Кључни приоритети из Мишљења Европске комисије о захтјеву БиХ за чланство су у прилогу овог документа.
Финансијска помоћ ЕУ
Током 2019. припремљени су годишњи државни програми ИПА 2019 и ИПА 2020 и достављени ЕК у задатом року. У оквиру ИПА 2019
програма припремљено је 8 акционих докумената (пројектних приједлога) вриједности 81.898.200,00 евра, а у оквиру ИПА 2020 програма
8 акционих докумената вриједности око 93.500.000,00 евра. Пакети су укључили пројекте из осам од девет ИПА 2 сектора (Демократија
и управљање, Правда и основна права, Унутрашњи послови, Конкурентност и иновације, Запошљавање, образовање и социјална
политика, Транспорт, Животна средина, те Енергија). Овим је БиХ завршила припрему пројеката за државни програм у оквиру
Инструмента претприступне помоћи 2014 - 2020, односно ИПА 2.
Процес припреме ИПА 2019 и ИПА 2020 пакета укључио је 11 радионица посвећених консултацијама и обуци 233 учесника
програмирања из институција са свих нивоа власти. У оквиру ИПА 2019 обезбијеђена су средстава за суфинансирање учешћа БиХ у
програмима ЕУ. Крајем 2019. Европска комисија је усвојила ИПА 2019 државни пакет за БиХ, те доставила Финансијски споразум ради
потписивања. Финансијски споразум за државни програм ИПА 2018 потписан је у децембру 2019., чиме су средства постала оперативна
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за уговарање од Делегације ЕУ. У сарадњи с Делегацијом ЕУ организоване су информативне сесије о ИПА 3 за око 270 учесника (у
Сарајеву, Бањој Луци, Мостару и Брчком, те за чланове Одбора за ИПА 2), те дистрибуисане расположиве информације о ИПА 3.
Организоване су прелиминарне консултације о програму Вишедржавне ИПА 2020 достављеном од Европске комисије, а касније и
консултације о комплетним акционим документима за програм Вишедржавне ИПА 2020. Организоване су консултације са надлежним
институцијама БиХ, Одбором за ИПА 2 и организацијама цивилног друштва, а прикупљени коментари достављени су Европској
комисији. Све информације од Европске комисије у вези с провођењом Вишедржавне ИПА дистрибуисане су надлежним институцијама,
Одбору ИПА 2 и цивилном друштву.
Припремљен је и одржан 4. састанак Одбора за праћење провођење ИПА-е.
Територијална сарадња
Настављена је имплементација програма територијалне сарадње 2014 - 2020. Током 2019. године, објављени су сљедећи позиви за
достављање пројектних приједлога: други у оквиру ИПА ЦБЦ Србија - БиХ, трећи у оквиру АДРИОН и Дунавског програма, те други
за хоризонталне пројекте, као и стратешки позив у области иновација у оквиру МЕД програма. Такође, завршено је уговарање одобрених
пројеката у оквиру првог позива ИПА ЦБЦ Србија - БиХ (осим три пројекта уговорена у децембру 2018, уговорено је још 6, што је укупно
9 пројеката), завршене су евалуације пристиглих пројектних приједлога у оквиру другог позива ИПА ЦБЦ БиХ - Црна Гора, Интеррег
ИПА ЦБЦ Хрватска – БиХ - Црна Гора и АДРИОН програма, као и трећег позива МЕД програма (који су били објављени у 2018. години).
Резултат ових позива је: 10 уговорених пројеката у оквиру ИПА ЦБЦ БиХ - Црна Гора, 30 пројеката у оквиру ИПА ЦБЦ Хрватска – БиХ
- Црна Гора (сви укључују бар по једног партнера из БиХ), 22 пројекта у оквиру АДРИОН програма од који 12 укључује партнере из
БиХ, 22 у оквиру Дунавског од којих 10 укључује бх. партнере.
Завршена је и евалуација позива за хоризонталне пројекте у оквиру МЕД програма (објављен у 2019. години), који је резултирао са 8
пројеката од којих један укључује партнера из БиХ. У вези са имплементацијом програмских средстава за техничку помоћ, током 2019.
године завршени су ТА сервисни уговори за ИПА ЦБЦ БиХ - Црна Гора (30. септембра) и ИПА ЦБЦ Србија - БиХ (31. октобра), те
закључени нови ТА грант уговори за програмска средства за техничку помоћ из алокације за 2017. годину. Имплементација осталих ТА
пројеката је у току.
Институционални оквир за Западни Балкан (ВБИФ)
У току 2019. године, ДЕИ (канцеларија ДИПАК-а) је координисала подношење апликација у оквиру два позива Инвестиционог оквира
за Западни Балкан (ВБИФ) за техничку помоћ (21. и 22. позив ВБИФ ТА), у оквиру којих Босни и Херцеговини нису одобрена средстава
ни за једну грант апликацију. ДЕИ је координисала активности у вези са аплицирањем у позивима за суфинансирање инвестиционих
грантова у 2018. години (4. позив ВБИФ ИГ), те је на Управном одбору ВБИФ-а у децембру 2019. усвојено 5 грант апликација у укупном
износу 102,02 милиона евра (4 у сектору транспорта и 2 у околишу). ДЕИ је координисала и 5. позив за суфинансирање инвестиционих
грантова ВБИФ-а, у којем је Босна и Херцеговина предложила дванаест грант апликација (осам нових и једну поновљену у сектору
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транспорта, 2 у животној средини и 1 у енергији) у укупном износу 361,85 милиона евра. У 2019. години одржане су 3 сједнице Државног
одбора за инвестиције.
Проведене су планиране активности на ревизији Јединствене листе приоритетних секторских пројеката за животну средину, те изради
Јединствене листе секторских приоритетних пројеката за енергију, које су услов за аплицирање на инвестиционе ВБИФ позиве.
Проведене су активности, те је БиХ приступила инструменту Џасперс (JASPERS) у августу 2019. године.
Комуникационе активности и обуке о интеграцији у ЕУ које организовала ДЕИ
У комуникационом смислу, приоритети Дирекције у 2019. години односили су се на реализацију активности планираних Акционим
планом за 2019. годину које се односе на младе, у сарадњи са билатералним партнерима, припрему нове структуре и садржаја за интернет
страницу Дирекције, израду Акционог плана за реализацију Комуникационе стратегије за информисање јавности о приступању Босне и
Херцеговине Европској унији за 2020. годину, у сарадњи са надлежним институцијама БиХ, јавне догађаје у вези са обиљежавањем Дана
Европе, Европског дана језика и Европске године културног насљеђа, те информисање јавности о процесу европских интеграција
припремом и објављивањем публикација Sui generis и ЕУ Палчић, летка о Мишљењу и инфографика. Дирекција је и 2019. комуницирање
о процесу европских интеграција усмјерила на онлајн комуницирање (интернет страница Дирекције, Facebook, Twitter и YouTube).
Дирекција је провела годишње истраживање јавног мнијења у БиХ о ставовима грађана о чланству у ЕУ.
У 2019. години одржано је 46 обука у области европских интеграција, односно 9 обука више у односу на 2018. годину. Обуке је похађало
711 полазника. 10 обука, на којима је учествовало 227 полазника, одржано је изван сједишта Дирекције: 2 у Травнику, 3 у Широком
Бријегу, 2 у Бихаћу и 3 обуке у Брчком. Поред овога, одржане су 3 обуке у сарадњи са билатералним партнерима из Словеније (ЦЕП) и
Луксембурга (ЕИПА), на којима су обрађене специфичне теме из поглавља acquisa. Забиљежено је 1108 посјета е-learning модулима.

ПРИЛОГ
Кључни приоритети из Мишљења Европске комисије о захтјеву Босне и Херцеговине за чланство у Европској унији
Комисија сматра да би преговоре о приступању Европској унији требало отворити с Босном и Херцеговином кад досегне потребан степен
усклађености с критеријумима за чланство, а посебно с политичким критеријумима из Копенхагена којима се захтијева стабилност
институција које гарантују понајприје демократију и владавину права. Босна и Херцеговина морат ће знатно побољшати свој законодавни
и институционални оквир како би могла остварити сљедеће кључне приоритете:
Демократија/функционалност
1. Обезбиједити да се избори проводе у складу с европским стандардима провођењом препорука ОЕБС-а/ОДИХР-а и одговарајућих
препорука Венецијанске комисије, уз транспарентност финансирања политичких странака и одржавање локалних избора у
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Мостару.
2. Обезбиједити резултате на свим нивоима функционисања механизама за координацију у питањима ЕУ, укључујући израду и
доношење националног програма за усвајање правне тековине ЕУ.
3. Обезбиједити правилно функционисање Парламентарног одбора за стабилизацију и придруживање.
4. Знатно побољшати институционални оквир, међу осталим на уставном нивоу:
a) како би се обезбиједила правна безбједност у погледу подјеле надлежности међу свим нивоима власти;
b) како би се увела клаузула о замјени којом би се држави при приступању омогућило привремено извршавање надлежности
других нивоа власти ради спречавања и уклањања повреда права ЕУ;
c) како би се загарантовала независност правосуђа, укључујући његову институцију за самоуправљање (Високи судски и
тужилачки савјет);
d) како би се реформисао Уставни суд, укључујући рјешавање питања међународних судија, и обезбиједило провођење његових
одлука;
e) како би се загарантовала правна безбједност, међу осталим оснивањем правосудног тијела којем је повјерено досљедно
тумачење закона у цијелој Босни и Херцеговини;
f) како би се обезбиједила једнакост и недискриминација грађана, посебно узимајући у обзир судску праксу Европског суда за
људска права у предмету Сејдић и Финци против Босне и Херцеговине;
g) како би се обезбиједило да се сва управна тијела са задатком да проводе правну тековину темеље само на стручности и да
укину право вета при доношењу одлука, у складу с правном тековином.
5. Подузети конкретне мјере са сврхом унапређења окружења погодног за помирење како би се превладале посљедице рата.
Владавина права
6. Побољшати функционисање правосуђа доношењем новог законодавства о Високом судском и тужилачком савјету те судовима
Босне и Херцеговине у складу с европским стандардима.
7. Јачати превенцију и борбу против корупције и организованог криминала, укључујући прање новца и тероризам, посебно:
a) доношењем и провођењем законодавства о сукобу интереса и заштити звиждача;
b) обезбјеђивањем дјелотворног функционисања и координације тијела за борбу против корупције;
c) усклађивањем законодавства и јачањем капацитета у подручју јавне набавке;
d) обезбјеђивањем дјелотворне сарадње међу тијелима за кривични прогон и с канцеларијама тужилаца;
e) показивањем напретка у постизању резултата проактивних истрага, потврђених оптужница, кривичног прогона и
правоснажних пресуда против организованог криминала и корупције, међу осталим на високом нивоу;
f) деполитизовањем и реструктурирањем јавних предузећа те обезбјеђивањем транспарентности процеса приватизације.
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8. Обезбиједити дјелотворну координацију капацитета за управљање границама и за управљање миграцијама на свим нивоима те
обезбиједити функционисање система азила.
Основна права
9. Јачати заштиту права свих грађана, посебно обезбјеђивањем провођења законодавства о недискриминацији и родној
равноправности.
10. Обезбиједити право на живот и забрану мучења, посебно а) укидањем упућивања на смртну казну у Уставу Републике Српске и
б) одређивањем националног превентивног механизма за борбу против мучења и злостављања.
11. Обезбиједити подстицајно окружење за цивилно друштво, посебно поштовањем европских стандарда о слободи удруживања и
слободи окупљања.
12. Гарантовати слободу изражавања и медија те заштиту новинара, посебно: а) обезбјеђивањем одговарајућег правосудног праћења
случајева пријетњи и насиља над новинарима и медијским радницима те (б) обезбјеђивањем финансијске одрживости јавног
радиотелевизијског система.
13. Побољшати заштиту и укључивање рањивих група, посебно особа с инвалидитетом, дјеце, припадника заједнице ЛГБТИ,
припадника ромске заједнице, задржаних особа, миграната и тражилаца азила те расељених особа и избјеглица, у складу с циљем
закључивања Прилога VII Мировном споразуму из Дејтона.
Реформа јавне управе
14. Довршити кључне мјере реформе јавне управе усмјерене на побољшање цјелокупног функционисања јавне управе
обезбјеђивањем стручне и деполитизоване државне службе те усклађеног приступа доношењу политика на нивоу цијеле земље.
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II – IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIJSKOG PLANA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA

Ostali izvori

Ukupno

Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)

6

Donacije

5

Kredit

4

Proračun

3

Planirani troškovi

Polazna
vrijednost (2018)

2

Komentar
(Ukoliko ostvarena
vrijednost nije
jednaka planiranoj
vrijednosti

Jedinica mjerenja
(%, broj ili opisno)

1

Ostvarena
vrijednost (2019)

Nositelj
provedbe
programa i
projekta

Ciljana vrijednost
(2019)

Program i
projekt

Pokazatelj
rezultata po
projektu

Opći cilj / načela razvitka: Integrirani rast
Strateški cilj: 1. Makroekonomska stabilnost
Srednjoročni cilj: 1.1 Stabilan i transparentan sistem financiranja BiH, upravljanje i kontrola javnih financija i ispunjenje međunarodnih financijskih obaveza
Pokazatelji
Troškov Realizirani troškovi sa izvorima financiranja
i

7

8

9

10

11

12

13

Realizacija neto
prihoda tekuće
godine

broj

Planirani
neto prihodi
2018.

Planirani neto
prihodi 2019.

Ostvareni neto
prihodi u 2019. godini
su za 5,16 % veći u
odnosu na neto
prihode ostvarene
2018. godine

49.851.000

Uprava za
indirektno
oporezivanje

bruto prihod
7.986.568.284,43

1.1.1.1
Prikupljanje i
naplata
indirektnih
poreza

neto prihod
6.541.816.703,73

1.1.1 Naplata indirektnih poreza
* Napomena:
Knjigovodstvo Uprave nema podatke o troškovima po
programima i projektima koji su navedeni u izvještaju
o radu.Budžet UINO se usvaja i prati njegovo
izvršenje u Glavnoj knjizi trezora BiH po ekonomskim
pozicijama, te podatke nije moguće iskazati.
Ukupni rashodi i izdaci Uprave za indirektno
oporezivanje u 2019. godini, iznose 83.735.367 KM ili
51,76 % u odnosu na raspoloživa sredstva u 2019.
godinu, i isti su manji za 16,5 % u odnosu na isti
period prethodne godine.
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2019.

74,07%

88,78%

Relizovana vrijednost
pokazatelja je 3,07%
bolja od ciljane.
U 2019. je prinudno
naplaćeno duga za
161.679.505,09 KM
više u odnosu na
2018. godinu

7.134.000

Realizovana
vrijednost
pokazatelja je za
0,78 % procenata
bolja od ciljane

95,12 %

Realizovana
vrijednost
pokazatelja je za
43,12% bolja od
ciljane

86,09 %

Realizovana
vrijednost
pokazatelja je
11,09% bolja od
planirane

96,72%

Realizovana
vrijednost
pokazatelja je
značajno bolja od
planirane odnosno
veća za 21,72%

8.752.000

100%

Realizovana
vrijednost
pokazatelja je 12%
bolja od planirane.

416.000

14.240.000

Procjena
naplate
Procjena
Naplata duga u
duga u
naplate duga
Uprava za
odnosu na
odnosu na
1.1.1.2 Prinudna
u odnosu na
indirektno
potraživanja
% i broj
potraživanja
naplata
potraživanja
oporezivanje
nastala tekuće
na kraju
na kraju 2019.
godine (%)
2018.
godine= 71 %
godine=70
%
(Planirani
(Planirani neto
neto efekat
Ostvareni Neto
efekat
kontrola u
efekti kontrola u
kontrola u
2018/
odnosu na
%
2019/
Realizirani
prethodnu
Planirani neto
neto efekti
godinu (%)
efekti kontrola
kontrola
2018)= 88%
2017)=85%
Broj
Broj
Procesuirani
procesuirani
procesuiranih
predmeti u
h predmeta
predmeta
odnosu na
2018/ broj
2019/ broj
1.1.1.3.
podnesene
%
Uprava za
podnesenih
podnesenih
Suzbijanje sive
krivične i
indirektno
prijava u
prijava u
ekonomije i
prekršajne
oporezivanje
2018.
2019. godini=
poreske evazije
prijave
godini=50%
52%
broj
riješenih
broj riješenih
Broj riješenih
upravnih
upravnih
upravnih
predmeta
predmeta
predmeta u
2018/broj
2019/ broj
odnosu na
%
zaprimljenih
zaprimljenih
zaprimljene
upravnih
upravnih
upravne
predmeta
predmeta
predmete
2018.
2019. godine)
godine) =
= 75%
70%
1.1.2 Upravljanje, održavanje i modernizacija kapaciteta za funkcioniranje graničnih prelaza i Uprave
Broj
Broj
realiziranih
realiziranih
Realizacija
preporuka i
preporuka i
1.1.2.1
preporuka i
mjera
mjera
Uprava za
Unaprjeđenje
mjera revizije i
2018/Predlo
2019/Predlože
indirektno
%
poslovnih
unutarnje
ženi broj
ni broj
oporezivanje
procesa UINO
kontrole za
preporuka i
preporuka i
tekuću godinu
mjera za
mjera za
2018.god
2019.god
=70%
=75%
Broj riješenih u
broj
broj riješenih
odnosu na broj
riješenih
primjedbi na
1.1.2.2
Uprava za
podnesenih
primjedbi na
kvalitet rada
Profesionalizacij
indirektno
%
primedbi na
kvalitet rada
zaposlenih u
a zaposlenih
oporezivanje
kvalitet rada
zaposlenih
2019./ broj
zaposlenih u
u 2018./broj
podnesenih
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1.1.2.4
Održavanje i
rekonstrukcija
postojećih
objekata UINO i
graničnih
prelaza

Uprava za
indirektno
oporezivanje

Automatizacija
poslovnih
procesa UINO

primjedbi na
kvalitet rada
zaposlenih u
2018. god) =
88%

broj

broj
automatski
obrađenih
obrazaca
2018.

broj
automatski
obrađenih
obrazaca
2019.

%

Realizirana
sredstva za
opravke i
sanacije
2018/
Odobrena
sredstva za
opravke i
sanacije u
2018.
god=100%
Realizirana
sredstva za
kapitalna
ulaganja
2018/
Odobrena
sredstva za
kapitalna
ulaganja
2018)=74%

Realizirana
odobrena
sredstva za
opravke i
sanacije (%)
Uprava za
indirektno
oporezivanje
Nivo realizacije
odobrenih
sredstva za
kapitalna
ulaganja

1.1.3 Kreiranje politike indirektnog oporezivanja (Upravni odbor)
Broj unijetih PDV
prijava i kretanje
%
krajnje potrošnje
(odstupa
u odnosu na
nje od
važeće
koeficijen
koeficijente
ata)
1.1.3.1
raspodjele
Obezbjeđivanje
Uprava za
efikasnog
indirektno
sistema
oporezivanje
raspodjele
Broj usvojenih i
/Upravni
prihoda od
realiziranih
odbor
indirektnih
odluka o
poreza
raspodjeli
broj
prihoda od
indirektnih
poreza

<1%

broj
usvojenih i
realiziranih
odluka o
raspodjeli
prihoda od
indirektnih
poreza u
2018.

Realizirana
sredstva za
opravke i
sanacije
2019/Odobren
a sredstva za
opravke i
sanacije u
2019.
god=100%

1.657.688
(-car.prijava
1.088.178;
-PDV prijava
566.783,
-PDA prijava
akcize 2.727)

11.985.000

1.1.2.3
Održavanje
informacionog
sistema i izrada
aplikativnih
softvera

podnesenih
primjedbi na
kvalitet rada
zaposlenih
u 2017.
god) =85 %

98%

Realizovana
vrijednost
pokazatelja je nešto
manja od planirane
jer je budžet za 2019.
godinu usvojen
krajem godine, u
decembru.

Realizirana
sredstva za
kapitalna
ulaganja
2019/Odobren
a sredstva za
kapitalna
ulaganja
2019)=76%

75%

Realizovana
vrijednost
pokazatelja je
neznatno manja od
ciljane (1%).

<1%

<1%

broj usvojenih
i realiziranih
odluka o
raspodjeli
prihoda od
indirektnih
poreza u
2019.

Odluka o
raspodjeli
sredstava broj:
02-17-35/17
("Službeni
glasnik BiH",
broj 42/17)

Raspodjela prihoda
od indirek.poreza se
vrši u skladu sa
Odlukom o raspodjeli
sredstava broj: 0217-35/17, donesena
od strane Upravnog
odbora na 20.
sjednici. Kojeficijenti
raspodjele prema
predmetnoj odluci

29.213.000

tekućoj godini
(%)

669.000
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Centralna harmonizacijska jedinica

iznose: FBiH
64,26%, RS 32,19% i
Brčko Distrikt BiH
3,55%.)
1.1.4 Razvoj i koordinacija pri uspostavi sistema finansijskog upravljanja i kontrole i funkcionalno nezavisne interne revizije u institucijama BiH
Procjena
uspostave FUKa na osnovu
1.1.4.1 Razvoj i
konsolidovanih
254.500
koordinacija pri
izvještaja i
uspostavi
procjene
sistema
kvaliteta u
Objašnjenje
finansijskog
institucijama BiH
navedeno u
upravljanja i
Opisno
Djelimično
Djelimično
Djelimično
tekstualnom dijelu
Procjena
kontrole i
Izvještaja
uspostave IR na
funkcionalno
osnovu
nezavisne
konsolidovanih
interne revizije u
272.500
izvještaja i
institucijama BiH
procjene
kvaliteta u
institucijama BiH

207.147

207.147

2019.

222.148

222.148

50.000

22.147

22.147

109.500

95.000

95.000

1.1.5 Uspostava sistema za finansijsko upravljanje i kontrolu institucijama BiH

Centralna harmonizacijska jedinica

Centralna harmonizacijska
jedinica

Objavljeni i
ažurirani
podzakonski akti
iz oblasti FUK-a
1.1.5.1
u skladu sa ZOF
Uspostava
sistema za
Godišnji
finansijsko
konsolidovani
Broj
0
upravljanje i
izvještaj o
kontrolu
sistemu FUK-a u
institucijama BiH
institucijama BiH
Organizovane i
održane obuke
iz oblasti FUK-a
1.1.6 Uspostava funkcionalno nazavisne interne revizije u institucijama BiH
Broj
uspostavljenih
18
jedinica IR
Godišnji
konsolidovani
izvještaj o
0
1.1.6.1
sistemu IR u
Uspostava
institucijama BiH
funkcionalno
Broj
nazavisne
Broj
interne revizije u
verifikovanih
0
institucijama BiH
certifikata
KPE internih
revizora (obuke
za IR u
0
institucijama
BiH)

1

0
Objašnjenje
navedeno u
tekstualnom dijelu
Izvještaja

2019.

1

1

4

4

95.000

90.000

90.000

18

18

68000

45.000

45.000

1

1

100000

90.000

90.000

20

44

3

3

Objašnjenje
navedeno u
tekstualnom dijelu
Izvještaja

2019.
30000

27.000

27.000

74500

60.148

60.148
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1.1.7.2
Upravljanje
trezorskim
operacijama u
institucijama BiH
u skladu sa EU
standardima

1.1.7.3 Interna
revizija

Ministarstvo
financija i
trezora BiH

Pripremljeni
budžetski
dokumenti u
skladu sa
izmjenom
Zakona o
finansiranju
institucija BiH

Ministarstvo
financija i
trezora BiH

Procenat
smanjenja
korisnika koji
nemaju pristup
ISFU
Procenat
pravovremeno
izrađenih
mjesečnih/
kvartalnih/
godišnjih
izvještaja u
zakonskom roku
u skladu sa
standardima

Ministarstvo
financija i
trezora BiH

Broj obavljenih
internih revizija u
odnosu na broj
planiranih
revizija

%

0

50

0

%

20

50

80

%

%

70

90

80

95

842.000

2.916.000

842.000

1.1.7.1
Priprema,
analiza i kontrola
izvršenja
budžeta
institucija BiH i
izvještavanje

Projektom IPA 2017.
čiji se početak
implementiranja
očekuje u prvoj
polovini 2020.
obuhvaćene su
aktivnosti koje se
odnose na usvajanje
budžeta i u
programskom
formatu, uključujući i
izmjene i dopune
Zakona o finansiranju
kao preduslov za
programski budžet.
Navedena aktivnost
je planirana i
Strategijom reforme
upravljanja javnim
finansijama institucija
BiH 2017-2020. S
tim u vezi aktivnost je
prolongirana zbog
kašnjenja u početku
implementacije IPA
projekta u koji će biti
uključeni svi nivoi
vlasti u BiH.

842.000

2019.

2.916.000

1.1.7. Politike i sistemi za upravljanje i kontrolu finansiranja institucija BiH

2.916.000

2019.

90

100

238.190

238.190

238.190

kontinuira
no u
skladu sa
godišnjim
planovim
a interne
revizije
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Ministarstvo
financija i
trezora BiH

Stepene
realizacije
projekta

%

1.1.7.5
Provedba
postupka javne
nabave za
uspostavljanje
DR plana, i
Ministarstvo
Stepene
implementacija
financija i
realizacije
%
navedenog
trezora BiH
projekta
projekta koja
obuhvata:
nabavu licenci,
opreme i usluge
uspostave DR
lokacije.
1.1.8 Upravljanje javnim dugom i odnosi sa finansijskim institucijama
Ažurirana
Srednjoročna
strategija
upravljanja
dugom BiH
1.1.8.1 Sistem
upravljanja
javnim dugom

50

1

100

75

1

100

69.959

99

Za realizaciju ostalo
još potpora za
implementirani
sustav/ jamstveno
razdoblje. Navedeno
je planirano da se
realizira do
20.12.2020.god

1.950.000

1

Ministarstvo
financija i
trezora BiH

Procenat
blagovremenog
servisiranja
javnog duga
Procenat
ažuriranih
evidencija o
javnom dugu
1.1.8 Odnosi sa finansijskim institucijama

1.1.8.1 Odnosi
sa finansijskim
institucijama

Broj

40

Produženje projekta
omogućeno na
osnovu ušteda
ostavrenih tokom
implementacije

Ministarstvo
financija i
trezora BiH

Broj ugovora
ponderisan
brojem faza u
postupku
zaključivanja
ugovora

%

100

100

100

%

90

90

90

%

75

88

80

Srednjoročna
strategije upravljanja
dugom BiH za period
2018-2021. godina,
usvojena je na 175.
sjednici Savjeta
ministara, održanoj
23.07.2019. godine.
Servisirane sve
obaveze po osnovu
vanjskog državnog
duga prema planu
Kontinuirano
ažuriranje evidencija
o javnom dugu

Faza ratifikaicje
ugora je jedna od
faza u postupku
zaključivanja sa
kojom se ponderiše
broj zaključenih
ugovora da bi se
dobio indikator. S
obzirom na to da je u
2019. bio zastoj u
radu PSBIH to je
dovelo da se smanji
broj ugovora koji su
dobili saglasnost za

69.959

69.959

2019.

1.950.000

1.950.000

2020.

825.080

825.080

825.080

2019.

743.920

743.920

743.920

2019.

1.1.7.4
Unaprijeđenje
rada na
predmetima
ratnih zločina
IPA 2013
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ratifikaciju PSBIH i
manjeg broja
ratifikovanih ugovora.
Stepen
razvijenosti
portfolija (broj
oprativnih
računa
ponderisan
brojem
transakcija)
Nivo razvijenosti
portfolija

Nivo razvijenosti
mehanizma
podrške koji se
finansira iz
međunarodnih i
domaćih
finansijskih
izvora

1.1.9 Fiskalna politika i upravljanje imovinom
Odnos izdatih
potvrda,
mišljenja i
informacija iz
oblasti
indirektnog
oporezivanja, u
zakonskim
rokovima, u
odnosu na
1.1.9.1 Fiskalni
zaprimljene
propisi, politika
zahtjeve
oporezivanja po
Ministarstvo
Stepen
međunarodnim
financija i
razvijenosti
sporazumima i
trezora BiH
odnosa sa
međunarodna
entitetskim i
saradnja u
drugim
oblasti poreza
nadležnim
institucijama u
vezi postupaka i
procedura za
zaključivanje i
provođenje
sporazuma iz
oblasti poreza u
odnosu na
stanje 2016. g

%

65

Opisno

Nerazvijen

70

Nedovoljno
razvijen

Opisno

Nedovoljan
stepen
razvijenosti
mehanizma
podrške

Zadovoljavaju
ći stepen
razvijenosti
mehanizma
podrške

%

90

95

70

Nedovoljno
razvijen

Nedovoljan
stepen
razvijenosti
mehanizma
podrške

Podrška domaćih
finansijskih insititucija
za finansiranje
projektnih potreba u
BIH, svojim
prozvodima,
uslovima i obimom
ponude nije bila
zadovoljavajuća i
konkuretna u odnosu
na eksterne izvore
finansiranja.

95

536.700

Opisno

Nerazvijen

Nedovoljno
razvijen

536.700

536.700

2019.

Nedovoljno
razvijen

96

Odnos
realizovanih
postupaka
razmjene
informacija,
uzajamnog
usaglašavanja
sa nadležnim
%
60
70
70
organima drugih
država i
tumačenja
sporazuma, u
odnosu na
zaprimljene
zahtjeve
Stepen
implementacije
aranžmana po
presudi
Evropskog suda
za ljudska prava
%
30
40
50
za rješavanje
problema „stare
devizne štednje“
nedomicil.
banaka
Stepen
implementacije
%
10
15
15
aneksa A
Stepen
1.1.9.2
implementacije
%
75
80
80
Upravljanje
aneksa B
imovinom BiH i
Ministarstvo
Stepen
koordinacija
financija i
implementacije
%
45
50
55
procesa
trezora BiH
aneksa C
sukcesije bivše
SFRJ
Stepen
implementacije
%
15
20
20
aneksa D
Stepen
implementacije
%
70
80
80
aneksa E
Stepen
implementacije
%
25
30
30
aneksa F
Odnos usvojenih
i pripremljenih
normativnoBroj akata
1
3
1
pravnih akata za
upravljanje
imovinom
1.1.10 Finansijsko planiranje razvoja, koordinacija međunarodne pomoći i upravljanje pred-pristupnom pomoći Evropske unije
1.1.10.1
Procenat
%
30
50
50
Upravljanje
investicionih

612.300

612.300

612.300

2019.

540.500

540.500

540.500

2019.
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javnim
investicijama,
srednjoročno
planiranje i
koordinacija
međunarodne
pomoći

projekata je
dobrog kvaliteta,
spremno za
finansiranje i
definisano u
prioritetnim
sektorima
Procenat
srednjoročnih
Ministarstvo
planova rada
financija i
%
izrađenih u
trezora BiH
skladu sa
metodologijom
Procenat
unapređenja
mehanizama za
efikasnije
%
korištenje
sredstava
razvojne pomoći
1.1.11 Koordinacija i upravljanje pred-pristupnom pomoći EU

Način IPA
finansiranja
politika i
prioriteta u PFM
sektoru

1.1.11.1
Koordinacija i
upravljanje predpristupnom
pomoći EU

50

70

70

60

70

70

Opisno

Pojedinačni
projekti

Pojedinačni
projekti

Pojedinačni
projekti

%

20

19

1,84

5

10

0

Ministarstvo
financija i
trezora BiH
Procenat
neprihvatljivih
troškova
programa IPA
teritorijalne
saradnje

Stepen
uspostave
sistema
%
indirektnog
upravljanja IPA
1.1.12 Provođenje regulatorne i nadzorne funkcije Komisije

Implementira se IPA
2015 projekat
Unaprijeđenje PIFC u
BIH ( 2 mil eura) čiji
korisnici su CHU na
državnom i
entitetskim razinama
i IPA 2017 projekat
Potpora EU za
unaprijeđenje
upravljanja javnim
financijama (5,1 mil
eura) čiji krajnji
korisnik ja UNO BIH.
Pokazatelj je planiran
pesimistično
temeljem iskustva iz
ranijeg razdoblja, s
jedne strane, s druge
strane korisnici u
projektima su
uanprijedili
kapacitete i
sposobnosti
Nije bilo inicijativa od
strane EK, mada se
radi o obavezi zemlje
u kandidatskom
statusu
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Komisija za
koncesije BiH

Revidirani
Dokument o
politici dostavljen
na razmatranej
Vijeću ministara
BiH.

broj

0

1

0

Razlozi
neprovođenja
aktivnosti su bili u u
nedostatku
kapaciteta.

150.000

1.1.12.1
Unapređenje
politika iz oblasti
koncesija i
promocija dobre
prakse.
Napraviti nacrt
revidiranog
Dokumenta o
politici dodjele
koncesija u BiH

150.000

0

0

0

150.000

2020.
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Ostvarena
vrijednost je veća
od ciljane
vrijednost

Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)

Komentar
(Ukoliko
ostvarena
vrijednost nije
jednaka
planiranoj
vrijednosti

Ostvarena
vrijednost
(2019)

Ciljana
vrijednost (2019)
455

Ukupno

460

Ostali izvori

Broj

Donacije

Broj kontakata
vezanih za
strane
investicije

6

Kredit

FIPA

5

Realizirani troškovi sa izvorima financiranja

Proračun

1.2.1.1
Promocija direktnih
stranih investicija
kroz direktne
kontakte s
investitoroma

Troškovi

Planirani
troškovi

1
2
3
4
1.2.1 Unapređenje aktivnosti na promociji stranih investicija

Polazna
vrijednost (2018)

Nositelj
provedb
e
progra
ma i
projekta

Jedinica
mjerenja
(%, broj ili opisno)

Program i
projekt

Pokazatelj
rezultata po
projektu

Opći cilj / načela razvitka: Integrirani rast
Strateški cilj: 1. Makroekonomska stabilnost
Srednjoročni cilj: 1.2 Unaprjeđenje vanjskotrgovinske politike i stranih investicija
Pokazatelji

7

8

9

10

11

12

13

891.800

874.744

-

-

-

874.744

2019.

-

-

-

291.581

2019.

Ostvarena
vrijednost je manja
od ciljane
vrijednost (sa
manje od 60.72%
FIPA
Broj
20
45
40
48.200
874.744
utrošenih
sredstava
ostvareno 88.89%
planiranih
vrijednosti)
1.2.2 Nadzor nad proizvodnjom naoružanja i vojne opreme i vanjskotrgovinskim prometom kontrolisanih roba kroz usklađivanje sa EU zakonodavstvom
1.2.1.2
Indetifikacija
prepreka za strane
investicije i
prijedlog mjera za
poboljsanje
poslovnog
okruženja

Broj rješenih
otvorenih
investitora i
predložene
mjere za
poboljšanje
poslovnog
okruženja
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1.2.2.2 Inspekcijski
nadzor preduzeća
koja se bave
proizvodnjom
oružja

MSTEO

Administrativni
postupci u
skladu sa
važećim
zakonima i
podzakonskim
aktima

%

100%

100%

100%

230.868,23

230.868,23

230.868,23

Kontinuirano

1.2.2.1 Postupanje
po zahtjevima
stranaka u okviru
Zakona o kontroli
vanjskotrgovinskog
prometa roba
dvojne namjene,
Zakona o kontroli
vanjskotrgovinskog
prometa oružja,
vojne opreme i
roba posebne
namjene i Zakona
o proizvodnji
naoružanja i vojne
opreme i Zakona o
sprečavanju i
suzbijanju
zloupotrebe
opojnih droga

MSTEO

Kontrola rada
predviđenog
broja
preduzeća
koja se bave
proizvodnjom
oružja

%

100%

100%

100%

196.166,84

196.166,84

196.166,84

Kontinuirano

MSTEO

1.2.3.2 Provođenje
Zakona o politici
direktnih stranih
ulaganja BiH

MSTEO

Administrativni
postupci u
skladu sa
važećim
zakonom i
podzakonskim
aktima
Administrativni
postupci u
skladu sa
važećim
zakonom i
podzakonskim
aktima

%

100%

100%

100%

196.166,84

196.166,84

196.166,84

%

100%

100%

100%

196.166,84

196.166,84

196.166,84

Kontinuirano

1.2.3.1 Provođenje
Zakona o
spoljnotrgovinskoj
politici BiH

Kontinuirano.

1.2.3 Provođenje vanjskotrgovinske politike, stranih ulaganja i promocije izvoza u procesu integracija u EU

100

1.2.3.3
Unapređenje i
promocija izvoza

1.2.3.4 Aktivnosti
vezane za proces
integracija BiH u
EU iz nadležnosti
MSTEO

MSTEO

MSTEO

Unapređenje
izvoza u
okviru
realizacije
preporuka
Izvoznog
vijeća BiH i
finansijska
podrška za
održavanje
sajmova

%

100%

100%

0% realizacija
preporuka
0% realizacija
dodjele grant
sredstava
100% realizacija
informacija (2)

Usklađivanje
pravnog
sistema BiH
sa acquis-em

%

100%

100%

100%

Izvozni savjet BiH
u 2019. g. radi
tehničkih i
institucionalnih
razloga, nije
održao planirane
sjednice (radi toga
nije nilo ni
preporuka)
Zbog neusvajanja
Budžeta institucija
BiH, nije
realizovana Odluka
o finansijskoj
podršci za
održavanje
međunarodnih
sajmova uBiH.

750.000 +
Grant
sredstva za
sajmove

0

0

Kontinuirano.
Jednom
godišnje

196.166,84

196.166,84

196.166,84

Kontinuirano

236.533,33

236.533,33

236.533,33

Unaprijeđeni bilateralni trgovinski
odnosi u odnosu na stanje u 2018.
godini

Unapređenje bilateralnih trgovinskih
odnosa u odnosu na stanje u 2018.
godini

Trenutno stanje u implementaciji
postojećih bilateralnih sporazuma

MSTEO

Stepen implementacije zaključenih
sporazuma

1.2.4.1 Puna
implementacija
postojećih i
zaključivanje novih
bilateralnih
trgovinskih
sporazuma kroz
održavanje
različitih oblika
međudržavnih
institucionalnih
sustera kao i rad
na daljem
ugovornom
uređenju
bilateralnih odnosa

Efektivnost primjene bilateralnih
sporazuma, kroz uklanjanje barijera u
trgovini i stvaranje preduslova za
povećanje trgovinske razmjene

1.2.4 Unapređenje bilateralnih, regionalnih, EU i multilateralnih trgovinskih odnosa BiH

Kontinuirano

1.2.5. Unapređenje regionalnih trgovinskih odnosa BiH u okviru preferencijalnih trgovinskih sporazuma (SSP, CEFTA i EFTA).
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1.2.5.1
Implementacija
trgovinskih odredbi
SSP, CEFTA i
EFTA Sporazuma

MSTEO

Poboljšana
spoljnotrgovin
ska razmjena i
povećane
investicije
sa/iz SSP,
CEFTA i
EFTA
ugovornih
strana

Vrijednost u
KM/Euro
vanjskotrgovinske
razmjene i
investicija

Stanje
vanjskotrgo
vinske
razmjene i
investicija
na dan
31.12.2019.

Porast
vanjskotr
govinske
razmjene
i
investicija
u %

Ukupna robna
razmjena BiH sa
zemljama
CEFTA-e u
periodu I-XI
2019. je za
0,5% veća od
ukupne robne
razmjene u
istom periodu
2018. g.

236.533,33

236.533,33

236.533,33

2019.

Trenutno
stanje u
procesu
pristupanj
a BiH
WTO-u

Preduslov za okončanje bilateralnih pregovora o
pristupu tržištu sa Ruskom Federacijom, kao i za
finalizaciju pristupnih pregovora u cjelini, je
usvajanje Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva.

MSTEO

Uspješnost
pregovora za
pristupanje
BiH WTO-u

U toku 2019. ostvaren je značajan napredak u
pregovorima na multilateralnom i bilateralnom
planu. Na znatno reducirane zahtjeve Ruske
Federacije krajem 2019. dostavljene su revidirane
ponude za pristup tržištu roba i usluga

1.2.6.1 Pregovori u
okviru procesa
pristupanja BiH
WTO-u

Stepen
ostvarenog
napretka u
procesu
pristupanja
BiH WTO-u
i
ispunjavanj
a preuzetih
postpristupnih
obaveza u
okviru
WTO--a

Okončanje multilateralnih pregovora o
vanjskotrgovinskom režimu BiH i bilateralnih
pregovora o pristupu tržištu

1.2.6 Unapređenje trgovinskih odnosa Bosne i Hercegovine na MFN osnovi kroz puno uključivanje BiH u svjetski trgovinski sistem

236.533,33

236.533,33

236.533,33

Kontinuirano

135.064

135.064

135.064

2019.

1.2.7 Informativna i analitička podrška u unapređenju spoljnotrgovinske razmjene BiH
1.2.7.1 Izrada
godišnje,
polugodišnje i
kvartalnih analiza
spoljnotrgovinske
razmjene B i H

MSTEO

Pripremljeni
analitički
dokumenti

Broj
redovnih
analiza

Četiri
redovne
godišnje
analize

Četiri
redovne
godišnje
analize

Četiri redovne
godišnje analize

1.2.8 Razvijanje i unapređenje mjera carinsko-tarifne politike

102

1+1

1+0

MSTEO

Izrađeni
propisi;
Izvršena
kvartalna
raspodjela
tarifnih kvota

Broj

2+4

2+4

3+4

-

290.231,10

MSTEO

Izrađen
propis;
Izrađen
izvještaj ili
informacija

Broj

3+2

3+2

3+1

236.533,33

Izvršena
kvartalna
raspodjela
tarifnih kvota;
Izrađena
informacija ili
izvještaj

Broj

1+4

1+4

1+4

-

236.533,33

2019.

-

-

-

290.231,10

236.533,33

2019.

-

-

-

236.533,33

236.533,33

2019.

-

-

-

236.533,33

MSTEO

236.533,33

290.231,10

1.2.8.4 Priprema i
izrada stručnih
analiza za
kreiranje mjera
carinsko-tarifne
politike i praćenje
efekata

1+1

236.533,33

1.2.8.3 Kreiranje i
nadgledanje
provođenja
carinskih propisa,
praćenje
provođenja pravila
porijekla, kontrola i
nadzor

Broj

236.533,33

1.2.8.2 Kreiranje i
provođenje propisa
iz oblasti carinske
tarife

MSTEO

Izrađen
propis;
Izrađen
izvještaj ili
informacija

S obzirom da je za BiH CEFTA Dodatni
protokol 5 stupio na snagu i počeo se
primjenjivati, ovaj Protokol kao sastavni dio
međunarodnog sporazuma postaje pravna
osnova za implementaciju njegovih odredbi,
te nema više potrebe za donošenjem ove
Odluke kao prijelaznog rješenja

1.2.8.1 Kreiranje i
provođenje propisa
iz oblasti carinske
politike i slobodnih
zona

U okviru projekta
IPA II AD 2020
planirana je
aktivnost podrške
MSTEO u izradi
nacrta Zakona o
carinskoj politici, s
ciljem njegovog
usklađivanja sa
carinskim
propisima EU, tako
da ranije planirana
aktivnost dopune
Zakona o carinskoj
politici u BiH u
2019. nije
svrsishodna

2019.
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Opći cilj / načela razvitka: Integrirani rast
Strateški cilj: 1. Makroekonomska stabilnost
Srednjoročni cilj: 1.3 Unaprjeđenje provođenja vanjske politike BiH

80

Procenat se odnosi
na pridruživanje
izjavama EU
putem poziva
EEAS-a u Briselu

Ostali izvori

Ukupno

8

9

10

11

12

20.050.600

7.364.600

7.126.159

%

70

80

75

%

80

80

80

742.363

%

80

90

90

6.497.375

6.283.640

104

Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)

Donacije

7

19.396.515

80

Kredit

70

Proračun

%

6

Realizirani troškovi sa izvorima financiranja

Planirani troškovi

5

Komentar
(Ukoliko ostvarena
vrijednost nije
jednaka planiranoj
vrijednosti

4

Ostvarena
vrijednost (2019)

3

1.3.1 Provođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine
Broj bilateralnih i
multilateralnih
1.3.1.1 Razvoj
Ministarstvo
posjeta i kontakata
političkih i ekonomskih
vanjskih
kao i broj učešća u
odnosa
poslova BiH
sastancima i
konferencijama
regionalnih inicijativa
Redovne političke
konsultacije sa
Službom za vanjske
poslove EU, kao i sa
ostalim nadležnim
institucijama EU,
pridruživanje
1.3.1.2 Ispunjavanje
Ministarstvo
zajedničkim
obaveza iz SSP koje su
vanjskih
izjavama/restriktivnim
nadležnosti MVP BiH
poslova BiH
mjerama, učešće na
EU sastancima s
partnerskim
državama i
asocijacijama, u
radnim tijelima EU i
drugim
1.3.1.3 Praćenje stanja
Poboljšanje odnosa i
diplomatskih odnosa
međusobne saradnje
Ministarstvo
BiH i izvještavanje
sa zakonodavnim
vanjskih
Parlamenta BiH,
tijelima drugih
poslova BiH
Predsjedništva BiH i
država, dinamika
Vijeća ministara
rada DKP mreže
Ostvarivanje
1.3.1.4 Učešće i
utvrđenih
zastupanje interesa BiH
Ministarstvo
vanjskopolitičkih
u međunarodnim
vanjskih
ciljeva kroz
organizacijama i
poslova BiH
realizaciju inicijativa
institucijama
u okviru EU ZVSP i
međ.org. (UN,

Troškovi

Ciljana vrijednost
(2019)

2

Polazna vrijednost
(2018)

1

Jedinica mjerenja
(%, broj ili opisno)

Program i projekt

Nositelj
provedbe
programa i
projekta

Pokazatelj
rezultata po
projektu

Pokazatelji

13

1.3.1.6 Promicanje
javne diplomatije i
Ministarstvo
projekti nauče,
vanjskih
obrazovne, kulturne i
poslova BiH
sportske saradnje
1.3.2 Razvoj službe MVP BIH

1.3.2.1 Podizanje
nivoa interne i
diplomatske obuke
kadrova

Ministarstvo
vanjskih
poslova BiH

1.3.2.2 Stvaranje
pravnog okvira za
funkcionisanje MVP
BiH

Ministarstvo
vanjskih
poslova BiH

1.3.2.3 Razvoj
informacionog sistema
te sistema zaštite
podataka u MVP BiH

Ministarstvo
vanjskih
poslova BiH

Projekti javne
diplomatije i naučne,
obrazovne,kulturne i
sportske promocije

Svi ambasadori,
generalni konzuli,
konzuli, i konzularni
radnici I i II koji su na
osnovu rješenja
raspoređeni u DKP
mrežu, obavili su
kompletne pripreme
u skladu sa
Programom
priprema. Također
isto se odnosi i na
sve diplomate koji su
rapoređeni na rad u
DKP Mrežu BiH i
završili su predviđeni
program priprema.
Usklađivanje
normativnih akata i
internih procedura iz
djelokruga
upravljanja ljudskim
resursima
Ne usvajanjem
proračuna za 2019.
godinu plan
kapitalnih ulaganja
se nije mogo
sprovesti

Broj

6

6

6

2.969.450

2.872.733

Broj

65

70

70

734.583

720.039

%

90

95

100

867.225

275.272

%

90

70

60

1.734.450

550.544

Plan kapitalnih
ulaganja za
obnavljanje i
unapređenje
informacionog
sistema

Kontinuirano
obnavljanje
informacionog
sistema

867.225

275.272

5.203.350

1.651.633

Broj / kupovina
adaptacija

Objekat dobiven
sukcesijom imovine
bivše SFRJ u Ankari
Ministarstvo
je u potpunosti
4
3
vanjskih
adaptiran, opremljen
adaptacija
Vlasništvo
poslova BiH
i stavljen u funkciju
donacijom Republike
Turske.
1.3.3 Zastupanje i zaštita prava i interesa građana i pravnih lica Bosne i Hercegovine u inostranstvu
1.3.2.4 Unapređenje
rada MVP-a, kroz
preuzimanje objekata
dobivenih sukcesijom
te osiguranje
propisanih standarda
za rad DKP

1 adaptacija

Ministarstvo
vanjskih
poslova BiH

Opisno

1.3.1.5 Razvoj
političkog dijaloga sa
NATO

NATO, OESS, VE,
OECD i dr.)
Održavanje političkih
konsultacija sa
članicama NATO i
PfP, sastanci na
najvišem nivou

105

Ministarstvo
vanjskih
poslova BiH

1.3.3.2 Pružanje
međunarodne pravne
pomoći, konzularne
zaštite i konzularne
pomoći fizičkim i
pravnim licima iz BiH u
inostranstvu, kao i
stranim fizičkim i
pravnim licima iz
inostranstva u BiH

Ministarstvo
vanjskih
poslova BiH

1.3.3.3 Učešće u
postupcima
zaključivanja i
ratifikacije
međunarodnih
ugovora i promicanju
poštivanja i primjene
međunarodnog prava

Ministarstvo
vanjskih
poslova BiH

%

85

90

90

9.442.800

10.264.015

1.3.3.1. Pružanje
konzularnih usluga
građanima BiH u
inostranstvu i stranim
državljanima

Izdavanje putnih
isprava, viza,
određivanje i
evidentiranje JMB,
prijem zahtjeva za
odricanje od BH
državljanstva,
provjere identiteta i
drž. statusa ocijalna
pitanja, izdavanje
sprovodnica, upis u
matične knjige i dr.
Postotak obrađenih
zahtjeva konz. zaštite
i konz. pomoći
fizičkim i pravnim
licima iz BiH u inost.,
učestvovanje u
provođenju
sporazuma o
readmisiji,
pribavljanje
saglasnosti nadležnih
institucija BiH radi
realizacije glasanja
državljana drugih
država na teritoriji
BiH
Postotak izdatih
mišljenja na međ.
sporazume,
ratifikacije međ.
ugovora, broj učešća
na pregovorima za
zaključivanje ugovora
kao i na međ.
konferencijama iz
oblasti međ. prava

%

90

95

95

524.600

570.223

%

90

90

90

524.600

570.223
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Opći cilj / načela razvitka: Integrirani rast
Strateški cilj: 1. Makroekonomska stabilnost
Srednjoročni cilj: 1.4 Osigurati kvalitetne, harmonizirane i pravpvremene službene statističke podatke svim korisnicima
Program i projekt
Pokazatelji
Troškovi

Realizirani troškovi sa izvorima financiranja

106

Kredit

Donacije

Ostali izvori

Ukupno

Konačni rok za izvršnje
projekta (godina)

6

Proračun

5

Planirani troškovi

4

Komentar
(Ukoliko ostvarena
vrijednost nije jednaka
planiranoj vrijednosti

Polazna vrijednost
(2018)

3

Ostvarena vrijednost
(2019)

Jedinica mjerenja
(%, broj ili opisno)

2

Ciljana vrijednost
(2019)

Pokazatelj rezultata po
projektu

1
1.4.1

Nositelj
provedbe
programa i
projekta

7

8

9

10

11

12

13

Proizvodnja službene statistike u skladu sa potrebama korisnika

1.4.1.1
Provođenje statističkih
istraživanja / aktivnosti

Agencija za
statistiku BIH

Provedena
statistička
istraživanja

1.4.1.2
Infrastrukturna podrška
statističkoj proizvodnji

Agencija za
statistiku BIH

Provedene mjere
iz akcionog plana
za uspostavu i
razvoj FUK-a u
Agenciji

broj

165

169

169

-

3.851.845

3.390.109

-

-

-

3.390.109

2019.

%

70

73

73

-

918.832

808.688

-

-

-

808.688

2019.
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Konačni rok za
izvršnje
projekta
(godina)

Ukupno

Ostali izvori

Donacije

Kredit

Proračun

Planirani
troškovi

Komentar
(Ukoliko
ostvarena
vrijednost nije
jednaka
planiranoj
vrijednosti

Ostvarena
vrijednost
(2019)

Ciljana
vrijednost
(2019)

Polazna
vrijednost
(2018)

Jedinica
mjerenja
(%, broj ili
opisno)

Pokazatelj
rezultata
po projektu

Opći cilj / načela razvitka: Integrirani rast
Strateški cilj: 2. Unaprijediti razvoj konkurentnog ekonomskog okruženja
Srednjoročni cilj: 2.1 Unaprijediti sistem infrastrukture kvaliteta u skladu sa EU legislativama i dobrom praksom EU, efikasniju regulaciju tržišta u svrhu obezbijeđenja slobodnog
kretanja roba i usluga i tržišne fer konkurencije
Pokazatelji
Trošk
Realizirani troškovi sa izvorima
ovi
financiranja
Nositelj
provedb
Program i
e
projekt
progra
ma i
projekta

107

3

8

65.000

62.000

9

10

11

12

13

62.000

Održan
sporazum
EA BLA

140

Održan
sporazum
EA BLA

133

Održan
sporazum
EA BLA

Manji broj zahtjeva
za akreditaciju

990.000

2019.

2019.

kontinuirano

117

100.000

2019.

1.272.000

opisno

3

7

1.200.000

Sporarazm EA
BLA (MLA)

3

6

990.000

Institut za akreditiranje BiH

Institut za
akreditiranje
BiH

2.1.1.2
Unaprijeđenje
sistema
akreditiranja BiH

5

100.000

4

1.272.000

3

980.000

2

110.000

1

2.1.1 Provođnje sistema akreditiranja Bosne i Hercegovine
Broj područja u
kojima BATA
ima potpisan
2.1.1.1
sporazum EA
Ocjenjivanja
BLA u odnosu
tijela za ocjenu
na potrebe
usklađenosti u
privrede BiH
svrhu
Broj
odobravanja
/proširivanja/
Ukupan broj
produžavanja
akreditiranih
akreditacije i
tijela u odnosu
nadzora
na predhodnu
godinu

Konkurencijsko vijeće BiH

1.272.000

Institut za
intelektualno
vlasništvo BiH

1.300.000

1.200.000

2.1.2 Rješavanje predmeta iz oblasti konkurencije po službenoj dužnosti i zahtjevu stranaka, uključujući i promociju i zaštitu tržišne konkurencije
Smanjen postotak
realizacije je
uzrokovan
činjenicom da Zakon
2.1.2.1
o konkurenciji
Rješavanje
predviđa različite
predmeta iz
rokove za donošenje
Broj riješenih
oblasti
%
55%
60%
57%
konačnih rješenja što
predmeta
konkurencije i
rezultira nekada
davanje stručnih
smanjenim obimom
mišljenja
rješavanja predmeta
a nekada povećanim
u odnosu na
prethodnu
kalendarsku godinu.
2.1.3 Intelektualno vlasništvo u BiH
2.1.3.1
Provedba
propisa za
stjecanje,
Zaprimljen i obrađen
održavanje,
Broj odluka
Broj
14.200
14.300
13.112
manji broj predmeta
promet i
od planiranih
prestanak prava
industrijskog
vlasništva

108

2.83.287

2.83.287

kontinuirano

442.504

442.504

2019.

144.819

144.819

65

Odgovoreno je na
više upita potrošača i
poslovnih subjekata
zbog većeg broja
upita nego
prethodnih godina.

160.911

46

284.000

36

480.150

Broj

157.140

Broj odluka

174.600

Institut za intelektualno
vlasništvo BiH

2.1.3.2
Provedba
propisa u oblasti
autorskog i
srodnih prava,
njihovog
kolektivnog
ostvarivanja i
kontrola nad
radom
kolektivnih
organizacija

160.911

143

Objavljeno je više
obavještenja o
nesigurnim
proizvodima i drugih
informacija za
javnost

61.110

56.319

56.319

46

2.1.4 Provođenje nadzora nad tržištem i pružanje stručne pomoći zainteresovanim stranama u Bosni i Hercegovini

2.1.4.1
Proaktivni i
reaktivni nadzor
nad tržištem

Agencija
za nadzor
nad
tržištem
BiH

2.1.4.2 Izgradnja
stručnih i
profesionalnih
kapaciteta u
oblasti nadzora
nad tržištem

Agencija
za nadzor
nad
tržištem
BiH

2.1.4.3 Saradnja
sa potrošačima i
poslovnim
subjektima

Agencija
za nadzor
nad
tržištem
BiH

2.1.4.4
Informisanje
javnosti

Agencija
za nadzor
nad
tržištem
BiH

Kontrolirani
proizvodi na
tržištu

Učešće na
stručnim
skupovima,
sastancima,
tehničkim
komitetima i
radnim grupama
Pripremljeni
informativni i
stručni tekstovi
te odgovori na
upite potrošača i
poslovnih
subjekata
Pripremljene
informacije za
javnost

Broj

210

210

206

Broj

30

31

35

Broj

Broj

35

105

37

110

Broj kontroliranih
proizvoda je manji od
planiranog broja jer
je u okviru
reaktivnog nadzora
bilo manje prigovora
potrošača,
informacija od
poslovnih subjekata
o neusklađenim
proizvodima, te
drugih informacija za
pokretanje reaktivnog
nadzora, što je imalo
utjecaj na ukupan
broj kontroliranih
proizvoda na tržištu.
Agencija je
sudjelovala na više
sastanaka sa
domaćim i
međunarodnim
organima uprave i
institucijama.

2019.

2019.

2019.

2.1.5 Razvoj i održavanje sistema standardizacije u Bosni i Hercegovini i unapređenje usluga Instituta za standardizaciju BiH

109

Izvještaj o
provedenom
internom i
eksternom
auditu i lista
poboljšanja

Izvještaji o
internom i
eksternom
auditu i
Lista za
poboljšanja

Izvještaji o
internom i
eksternom
auditu i
Lista za
poboljšanja

Izvještaj o
internom
auditu i
Lista za
poboljšanja

Procenat
realizacije Plana
projekta
ispunjenosti
kriterijuma

%

75%

80%

80%

-

20

25

29

-

20

U periodu kada je
planiran plan
predviđeno je bilo da
se institutz za
standardizaciju Srbije
dostavljaju kvartalni
izvještaji, međuti, po
dogovoru obje strane
odlučeno je da se
šalje jedan godišnji
izvještaj, zbog čega
nije ostvarena

Izvještaji o
preuzetim
evropskim/
međunarodnim
standardima

Izvještaji o
prodatim
standardima

Broj
izvještaja

20

24

907.302

98%

112.726

95%

732.850
95%

407.700

-

Dokumenti

Dokument
Programa
rada
Instituta na
usvajanju
standarda i
drugih
standardizacijskih
dokumenata za
2019. g
objavljen na
web stranici

%

Broj izvještaja

Institut za standardizaciju BiH

Procenat
realizacije
Programa rada
Instituta na
usvajanju
standarda i
drugih
standardizacijskih dokumenata

Dokument
objavljen na
web stranici

Dokument
Programa
rada
Instituta na
usvajanju
standarda i
drugih
standardizacijskih
dokumenata za
2019. g
objavljen na
web stranici

0

0

960

2.1.5.2
Aktivnosti
Instituta vezane
za članstva u
evropskim
organizacijama
za
standardizaciju
(CEN,
CENELEC i
ETSI) i
međunarodnim
organizacijama
za
standardizaciju
(ISO, IEC, ITU)

Institut za standardizaciju BiH

2.1.5.1 Praćenje
i usvajanje
evropskih/
međunarodnih
standarda i
izrada izvornih
BAS standarda
uz poboljšanje i
održavanje
sistema
upravljanja i
informacionog
sistema za
upravljanje
standardima
(SMIS)

Izrada Programa
rada Instituta na
usvajanju
standarda i
drugih
standardizacijski
h dokumenata

Dokument
Programa
rada
Instituta na
usvajanju
standarda i
drugih
standardizacijskih
dokumenata
za 2018. g
objavljen na
web stranici

907.302

2019.

112.726

2019.
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12

Broj održanih
promotivnih
aktivnosti na
godišnjem nivou

Broj

15

17

17

Uspostavljena
sertfikaciona
tijela

Elektronska
prodaja
standarda

0

Procenat
elektronske
prodaje u
odnosu na
ukupnu
prodaju

5

0

25%

0

23%

U toku 2018. radilo
se na ispunjavanju
zahtjeva u skladu sa
standardima.
Predloženo je
formiranje zasebne
organizacione
jedinice koja će se
baviti oblastima
ocjene usaglašenosti
i edukacije u oblasti
standardizacije. Na
ovom projektu radi
mali br. Državnih
službenika koji nisu
prošli specijalističke
obuke. Imamo
ograničena sredstva
za edukaciju i
trenutno radimo na
iznalaženju strane
pomoći za financijsku
podrškuza edukaciju
osoblja za formiranje
i rad sertifikacionih
tijela.
Prodaja staandarda u
pdf formatu je
uvedena od
20.11.2019. i od tada
pa do kraja 2019. je
bilo ukupno 69

0

0

361.077

10

3.410

17

361.077

Broj
generalnih
skupština,
radnih
sastanaka i
sl. na
kojima su
učestvovali
predstavnici
Instituta

1.048.080

Učešće u radu
evropskih i
međunarodnih
organizacija za
standardizaciju
putem TC,
generalnih
skupština, radnih
sastanaka i sl.

Broj uspostavljenih sertfikacionih tijela

2.1.5.3
Promocija
Instituta i
unapređenje
postojećih i
uvođenje novih
usluga Instituta

Institut za standardizaciju BiH

planirana vrijednost.
Dostavljeni su
sljedeći izvještaji.
DIN-4; IEC-4; ISO-4;
BSI-4; ASTM-1;
ETSI-1; CEN-1;
CENELEC-1; ISS-1

2019.

111

%

2.1.6.3
Otvaranje
podataka u
javnim
nabavkama

Agencija
za javne
nabavke
BiH

opisno

2.1.6.4
Razvoj modula
za
e-Reviziju

Agencija
za javne
nabavke
BiH

Opisno

Aktivnost nije
realizovana. Sve
funkcionalnosti koje
podrazumijevaju ovu
nadogradnju su
razvijene, ali
puštanje u produkciju
zavisi od usvajanja
podzakonskog akta
od strane Savjeta
ministara.
Aktivnost nije
ralizovana.
Ipmlementacija ove
nadogradnje zavisi
od donatora. GIZ će
finansirati
nadogradnju sistema.
U 2019. se nisu stekli
uslovi za pokretanje
ovih aktivnosti.
Implementacija ne
zavisi isključivo od
Agencije za javne
nabavke
Aktivnost nije
ralizovana.
Ipmlementacija ove
nadogradnje zavisi
od donatora. GIZ će
finansirati
nadogradnju sistema.
U 2019. se nisu stekli
uslovi za pokretanje
ovih aktivnosti.
Implementacija ne

446.500

25

2019.

donacija

Agencija
za javne
nabavke
BiH

25

2019.

donacija

2.1.6.2
Puštanje u
produkciju
modula za
elektronsko
dostavljanje
ponuda,
otvaranje
ponuda i ocjenu
ponuda

12

2019.

donacija

2.1.6 Razvoj i puštanje u rad novih servisa za e-nabavke
2.1.6.1
Unapređenje
postojećih i
Agencija
uviđenje novih
za javne
Broj novih
funkcionalnosti
broj
nabavke
funkcionalnosti
sistema eBiH
nabavke uz
pripadajući
legislativni okvir

514.000

računa (04- prodaja
standarda). Broj
računa kojima je
način dostave bio
download linka je 16
što čini 23% od
ukupne prodaje.

2019.
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2.1.6.6
Analiza
specifikacija
zahtjeva za
dinamički sistem
kupovine

Agencija
za javne
nabavke
BiH

Agencija
za javne
nabavke
BiH

Broj
organizovanih
obuka putem
TMS-a

0

7

11

Aktivnost nije
ralizovana.
Ipmlementacija ove
nadogradnje zavisi
od donatora. GIZ će
finansirati
nadogradnju sistema.
U 2019.se nisu stekli
uslovi za pokretanje
ovih aktivnosti.
Implementacija ne
zavisi isključivo od
Agencije za javne
nabavke

opisno

donacija

2.1.6.5
Uspostavljanje
informacijonog
sistema za
upravljanje
procesom
organizacije i
izvođenja obuka
iz oblasti javnih
nabavki (TMS)

2019.

donacija

zavisi isključivo od
Agencije za javne
nabavke

2019.

7

12

500

400

375

13

5

8

325.000

4

broj

2018.

237.000

Broj održanih
obuka za
službenike za
javne nabavke

Agencija
i Projekat
IPA II
Jačanje
sistema
javnih
nabavki u
BiH

2019.

227
.98
1

Agencija
za javne
nabavke
BiH

355.000

1.1.7.1 Jačanje
kapaciteta
ugovornih
organa kroz broj
obučenih
službenika za
javne nabavke

274.000

2.1.7 Obuke službenika za javne nabavke

2019.

2.1.8 Praćenje primjene zakona za javne nabavke i podzakonskih akata
2.1.8.1 Praćenje
postupaka javnih
nabavki po
izvorima
praćenja

Agencija
za javne
nabavke
BiH

Broj obrađenih
postupaka javnih
nabavki

broj

Broj

Ostvarena vrijednost
odnosi se se na

227
.98
1

Broj dostavljenih
materijala UO

Age
ncij
a
za
osi
gur
anj
e
BiH

2.1.9.1
Harmonizacija

250
.00
0

2.1.9 Usklađivanje propisa na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini
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propisa i
arbitraža
Broj usvojenih
materijala od
strane UO

8

9

5

4000

4035

aktivnosti koje su
realizovane u
izvještajnom periodu,
a koje se djelimično
odnose na ciljane
vrijednosti koje su
utvrđene u skladu sa
aktivnostima iz
prethodnog
trogodišnjeg perioda

Kontinuirano
Kontinuirano

Stalna aktivnost

151.437,50

2.470.267
-

151.437,50

151.437,50
-

-

0

Zbog
nefunkcionisanja
Komiteta za tehničke
propise iH, aktivnosti
na donošenju
Zakona o tehničkim
zahtjevima za
proizvode i
ocjenjivanju
usklađenosti su
trenutno u zastoju, a

-

-

1

0

-

0

16

151.437,50

Broj

7

151.437,50

Dokument nacrti
naredbi

Broj

Zbog
nefunkcionisanja
Komiteta za tehničke
propise BiH proces
preuzimanja direktiva
je trenutno u zastoju.

2020.

151.437,50

MSTEO

Dokument nacrti
naredbi

2.611.000

2.1.12.2
Priprema nacrta
i donošenje
Odluke o
uslovima i
načinu
imenovanja tijela
za ocjenjivanje
usklađenosti
(kojim se
preuzimaju EU

MSTEO

0

U toku su pripremne
aktivnosti na
formiranju radne
grupe za izradu
Strategije

151.437,50

2.1.12.1
Priprema nacrta
i donošenje
naredbi kojima
se preuzimaju
preostale
direktive Novog
pristupa

1

2.470.2
67

151.437,50

Institut za mjeriteljstvo BiH

2.1.10.1
Implementacija
novih
Broj:
mjeriteljskih
kalibracijskih i
metoda,
mjeriteljskih
program
mogućnosti;
Broj
4000
interkomparacije
, projektovanje
Broj kalibracij
sistema, analiza
mjernih mjesta,
Broj verifikacija
izrada studija,
edukacija.
2.1.11 Razviti strateški okvir razvoja sistema infrastrukture kvaliteta u BiH
2.1.11.1 Izraditi
Nacrt Strategije
za razvoj
Dokument
infrastrukture
MSTEO
broj
0
nacrta strtegije
kvaliteta u BiH
sa Akcionim
planom
2.1.12 Preuzimanje Uredbi i direktiva novog i starog pristupa u pravni sistem BiH

151.437,50

2.1.10 Mjeriteljstvo u Bosni i Hercegovini
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Odluka
768/2008 i
Uredba za
765/2008 o
usklađenosti)

samim tim i
donošenje Odluke.

Kontinuirano

1

0

0

Zbog
nefunkcionisanja
Komiteta za tehničke
propise BiHe
aktivnosti na
donošenju Zakona su
trenutno u zastoju, a
samim tim i
donošenje Odluke.

Kontinuirano

0

1

151.437,50

Broj

0

151.437,50

Dokument
nacrta

Broj

151.437,50

MSTEO

Nacrt zakona

151.437,50

MSTEO

Zbog
nefunkcionisanja
Komiteta za tehničke
propise BiH
aktivnosti na
donošenju Zakona su
trenutno u zastoju.

151.437,50

2.1.13.1 Izraditi
Nacrt novog
Zakona o
tehničkim
zahtjevima za
proizvode i
ocjenjivanju
usklađenosti sa
podzakonskim
aktima
2.1.13.2
Priprema nacrta
i donošenje
Odluke o
uslovima i
načinu
imenovanja tijela
za ocjenjivanje
usklađenosti
(kojim se
preuzimaju EU
Odluka
768/2008 i
Uredba
765/2008)

151.437,50

2.1.13 Uskladiti horizontalno zakonodavstvo u oblasti infrastrukture kvaliteta u Bosni i Hercegovini sa EU Novim paketom mjera iz 2008. godine
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1087

2.2.1.2 Suradnja s
ostalim nositeljima
zaštite potrošača (čl. 98
ZZP) i predstavnicima
trgovinskih udruženja (kolektivni karakter)

Institucija
ombudsmana za
zaštitu potrošača u
BiH

Akti kolektivnog
karaktera

Broj

81

99

61

Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)

1003

Ukupno

811

Ostali izvori

Broj

Donacije

Akti (pravni
savjeti,
tumačenj,
mišlejnja, odluke
u pojedinačnim
žalbama)

Kredit

Institucija
ombudsmana za
zaštitu potrošača u
BiH

Gospodarska
kretanja, fluktuacije
na globalnoim
tržištu kao i
promjena uvjeta
poslovanja u nekim
oblastima diktiraju i
vrstu i broj
postupanja
institucije.
Gospodarska
kretanja, fluktuacije
na globalnoim
tržištu kao i
promjena uvjeta
poslovanja u nekim
oblastima diktiraju i
vrstu i broj
postupanja
institucije.

8

9

10

11

12

13

216000

216000

216000

2.2.1.1 Pravna podrška
potrošačima
(postupanje po
pojedinačnim žalbama,
davanje usmenih
savjeta, mišljenja i
tumačenja)

7

216000

216000

216000

2019.

162000

162000

162000

6

Realizirani troškovi sa izvorima financiranja

Proračun

Komentar
(Ukoliko ostvarena
vrijednost nije
jednaka planiranoj
vrijednosti

Ostvarena
vrijednost (2019)

5

Ciljana vrijednost
(2019)

4

Troškovi
Planirani troškovi

3

Polazna
vrijednost (2018)

1
2
2.2.1 Zaštita potrošača u Bosni i Hercegovini

Jedinica mjerenja
(%, broj ili opisno)

Program i projekt

Nositelj
provedbe
programa i
projekta

Pokazatelj
rezultata po
projektu

Opći cilj / načela razvitka: Integrirani rast
Strateški cilj: 2. Unaprijediti razvoj konkurentnog ekonomskog okruženja
Srednjoročni cilj: 2.2 Unaprjeđenje zaštite potrošača
Pokazatelji

162000

162000

162000

2019.

2.2.2 Poboljšanje rada Savjeta za zaštitu potrošača u BiH
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broj izrađenih
dokument

Pet sjednica i Tri
dokumenta

broj

3

3

3

-

151.437,50

151.437,50

-

-

-

151.437,50

MSTEO BiH

Broj

5
sjedn
ica i
3
doku
ment
a

151.437,50

2.2.2.2 Normativne
aktivnosti

MSTEO

5
sjednic
ai
3
dokum
enta

151.437,50

2.2.2.1 Unapređenje
aktivnosti Savjeta za
zaštitu potrošača BiH

Broj održanih
sjednica i broj
pripremljenih
publikacija

-

151.437,50
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Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast
Strateški cilj: 3. Razvoj ljudskih resursa
Srednjoročni cilj: 3.1 Unaprijediti politike i razvoj kvaliteta u oblasti obrazovanja

9

10

Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)

8

Ukupno

7

Ostali izvori

Donacije

6

Kredit

5

Realizirani troškovi sa izvorima financiranja

Proračun

Komentar
(Ukoliko ostvarena
vrijednost nije
jednaka planiranoj
vrijednosti

Ostvarena
vrijednost (2019)

Ciljana vrijednost
(2019)

Troškovi
Planirani troškovi

1
2
3
4
Provođenje tematskih analiza i procesa osiguranja kvaliteta
Agencija za
3.1.1.1 Provođenje
razvoj visokog
tematskih istraživanja i
obrazovanja i
Broj
analiza
osiguranje
kvaliteta
3.1.1.2 Priprema i
Agencija za
realizovanje obuka i
razvoj visokog
radionica sa
obrazovanja i
Broj
zainteresovanim
osiguranje
stranama
kvaliteta
3.1.1.3 Provođenje
aktivnosti na evaluaciji i
Agencija za
razvoju sistema
razvoj visokog
internog osiguranja
obrazovanja i
Broj
kvaliteta rada Agencije
osiguranje
u skladu sa ESG
kvaliteta
sistema internog
osiguranja kvaliteta

Polazna vrijednost
(2018)

Nositelj
provedbe
programa i
projekta

Jedinica mjerenja
(%, broj ili opisno)

Program i projekt

Pokazatelj rezultata
po projektu

Pokazatelji

11

12

13

3.1.1

3

4

5

265.500

181.021

181.021

2019.

4

5

6

265.500

181.021

181.021

2019.

1

1

1

186.200

72.408

72.408

2019.
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rada Agencije u skladu
sa ESG
3.1.1.4 Provođenje
aktivnosti na evaluaciji i
razvoju sistema
Agencija za
internog osiguranja
razvoj visokog
kvaliteta rada Agencije
obrazovanja i
%
60%
65%
67%
u skladu sa ESG
osiguranje
sistema internog
kvaliteta
osiguranja kvaliteta
rada Agencije u skladu
sa ESG
3.1.2 Informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, akademska i studenstska mobilnost
Centar za
informisanje i
priznavanje
dokumenta iz
oblasti visokog
obrazovanja

Broj održanih
sastanaka i broj
aktivnosti

3.1.2.2 Učešće u
provođenju Tvining
projekta ''Jačanje
institucionalnih
kapaciteta za
priznavanje kvalifikacija
u visokom
obrazovanju''

Centar za
informisanje i
priznavanje
dokumenta iz
oblasti visokog
obrazovanja

Izvršenje svih
planiranih
aktivnosti

3.1.2.3 Kreiranje i
promovisanje
dokumenta iz oblasti
visokog obrazovanja

Centar za
informisanje i
priznavanje
dokumenta iz
oblasti visokog
obrazovanja

3.1.2.3 Obavljanje i
unapređenje procesa
davanja mišljenja,
preporuka, savjeta i
informacija iz oblasti
priznavanja inostranih
visokoškolskih
kvalifikacija (IVK)
3.1.2.4 Kreiranje,
održavanje i ažuriranje
informacija o visokom
obrazovanju u BiH i
dokumenta iz oblasti
priznavanja inostranih
visokoškolskih
kvalifikacija

Realizovana jedna
dodatna aktivnost

289.634

289.634

2019.

79.000

66.900

66.900

2019.

Broj

88

88

89

%

0

100%

100%

9.000

7.600

7.600

2019.

Izrađena,
objavljena
promovisana
Preporuka o
korišćenju Modela
propisa o priznava.
inostranih
visokoškol.
kvalifikacija

Broj

1

1

1

29.000

24.600

24.600

2019.

Centar za
informisanje i
priznavanje
dokumenta iz
oblasti visokog
obrazovanja

Date informacije,
preporuke i savjeti

Broj

1.822

1.842

1.841

610.000

512.000

3.1.2.1 Saradnja sa
nadležnim obrazovnim
vlastima i organima za
priznavanje i saradnju
unutar ENIC/NARIC
mreže

424.800

512.000

2019.

Centar za
informisanje i
priznavanje
dokumenta iz
oblasti visokog
obrazovanja

Objavljeni
dokumenti na web
stranici, dokumenti
o Lisabonskoj
konvenciji

Broj

130

134

134

48.000

40.500

40.500

2019.

Ukupan broj manji je
za jednu informaciju,
te je odstupanje
neznatno

118

3.1.2.5 Koordinacija i
Centar za
Studijske posjete,
međunarodna razmjena
informisanje i
zajednički
akademskog osoblja,
priznavanje
sastanci, izrada
Broj
24
28
studenata i programa u
dokumenta iz
pojmovnik.dokum.
oblasti visokog
oblasti visokog
na web stranici
obrazovanja
obrazovanja
3.1.3 Izrada i implementacija propisa i strateških dokumenata iz oblasti obrazovanja i mladih

23

Odstupanje zbog
manjeg broja
dokumenata iz
oblasti mobilnosti na
web stranici CIP-a

33.000

23.000

2019.

3.1.3.1 Koordinacija
aktivnosti u oblasti
obrazovanja i mladih

Ministarstvo
civlnih poslova
BiH

Sačinjene
informacije o
implementaciji
propisa i strateških
dokumenata

Broj

6

6

6

2.407.000

2.407.000

2.407.000

2019.

3.1.3.2 Implementacija i
poboljšanje
normativnog okvira iz
oblasti obrazovanja i
mladih

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

Izrađeni propisi i
strateški
dokumenti

Broj

1

6

8

205.000

205.000

205.000

2019.

3.1.4.1 Preuzimanje
međunarodih obaveza
u oblastima
obrazovanja i mladih

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

Broj preuzetih
obaveza iz
međunarodnih
akata čiji potpisnik
je BiH

Broj

5

3

3

156.753

156.753

-

-

-

156.753

2019.

3.1.4.2 Realizacija
obaveza iz
međunarodnih akata čiji
potpisnik je BiH

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

Broj informacija o
izvršenju
međunarodnih
obaveza

Broj

3

2

2

871.689

201.000

-

270.198

400.491

3.1.4 Preuzimanje i provođenje međunarodnih obaveza u oblastima obrazovanja i mladih

871.689

2019.

142.385

2019.

Aktivnost djelimično
realizirana zbog
3.1.5.1 Izrada
Agencija za
nemogućnosti
smjernica za provedbu
predškolsko,
osiguranja
ishoda učenja u
osnovno i
Izrađen dokument
broj
0
1
0,5
suglasnosti svih
271.000
inkluzivnom odgoju i
srednje
ministarstava
obrazovanju
obrazovanje
obrazovanja u BiH i
nedostatka
financijskih sredstava
3.1.6 Uspostava standarda znanja i ocjenjivanja postignutih rezultata i kvalitete obrazovanja u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju

81.000

61.385

3.1.5 Izrada zajedničke jezgre nastavnih planova i programa definirane na ishodima učenja

119

Planirane aktivnosti
nisu realizirane jer
nije bilo financijskih
sredstava u
proračunu, obzirom
da se radilo sukladno
Odluci o
privremenom
financiranju

3.1.6.1 Definiranje
standarda znanja u
osnovnom i srednjem
obrazovanju

Agencija za
predškolsko,
osnovno i
srednje
obrazovanje

Broj analiza

broj

0

2

0

3.1.6.2 Razvoj
standarda u
predškolskom odgoju i
obrazovanju

Agencija za
predškolsko,
osnovno i
srednje
obrazovanje

Broj standarda

broj

0

2

3.1.6.3 Međunarodno
istraživanje TIMSS
2019

Agencija za
predškolsko,
osnovno i
srednje
obrazovanje

Obavljeno glavno
testiranje na
planiranom uzorku

broj

0

3.1.6.4 Međunarodno
istraživanje - probno
PRILS 2021

Agencija za
predškolsko,
osnovno i
srednje
obrazovanje

Uspostavljene
baze podataka i
materijali

broj

0/0

3.1.6.5 Međunarodna
studija PISA 2021

Agencija za
predškolsko,
osnovno i
srednje
obrazovanje

Uspostavljene
baze podataka i
materijali

Broj

0

13/10

12/10

Djelimično realizirano
zbog nedostatka
sredstava i zbog
nedostavljanja
podataka od strane
Ministarstva
prosvjete i kulture RS

3.1.6.6 ERASMUS +
projekat eTWinning

Agencija za
predškolsko,
osnovno i
srednje
obrazovanje

Broj događaja

broj

10

20

25

Aktvnosti realizirane
iznad planiranih

3

126.000

126.000

126.000

2019.

1

1

197.000

180.000

180.000

2019.

13/10

13/10

113.000

209.000

90.500

72.400

2019.

150.000

2019.

80.998,34

2019.

113.000

0,00

150.000

0,00

80.998,34

230.000

2019.

70.000

2019.

3.1.7 Unapređenje i podrška procesima osiguranja kvaliteta srednjeg strukovnog obrazovanja i obuke i cjeloživotnog učenja
3.1.7.1 Razvoj
informacijskog sustava
u SSO prikupljanje
pokazatelja o
učenicima i školama

Agencija za
predškolsko,
osnovno i
srednje
obrazovanje

Broj istraživanja

Broj

0

1

1

178.000

70.000
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3.1.7.2 Razvoj
standarda zanimanja /
standarda kvalifikacija

Agencija za
predškolsko,
osnovno i
srednje
obrazovanje

Broj standarda

broj

19

21

21

178.000

78.000

78.000

2019.

3.1.7.3 Praćenje
primjene modularnih
NPP-a

Agencija za
predškolsko,
osnovno i
srednje
obrazovanje

Broj

broj

0

1

1

178.000

75.000

75.000

2019.

3.1.7.4 Provedba
ERASMUS+ projekta
EPALE

Agencija za
predškolsko,
osnovno i
srednje
obrazovanje

Broj registriranih
korisnika

broj

250

300

300

78.000

77.721,41

77.721,41

2019.

3.1.7.5 Provedba
ERASMUS+ projekta
EAAL

Agencija za
predškolsko,
osnovno i
srednje
obrazovanje

Izrađena mapa
vještina

broj

1

3

3

25.060,68

21.052,85

21.052,85

2019.
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Donacije

Ostali izvori

Ukupno

Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)

6

Kredit

5

Proračun

4

Realizirani troškovi sa izvorima financiranja

Planirani troškovi

3

Komentar
(Ukoliko ostvarena
vrijednost nije
jednaka planiranoj
vrijednosti

Polazna vrijednost
(2018)

2

Ostvarena
vrijednost
(2019)

Jedinica mjerenja
(%, broj ili opisno)

1

Ciljana vrijednost
(2019)

Program i projekt

Nositelj
provedb
e
progra
ma i
projekta

Pokazatelj rezultata
po projektu

Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast
Strateški cilj: 4. Povećati industrijsku konkurentnost
Srednjoročni cilj: 4.1 Povećati industrijsku konkurentnost kroz razvoj malih i srednjih preduzeća i industrijske politike
Pokazatelji
Troškov
i

7

8

9

10

11

12

13

4.1.1 Razviti sistem koordinacije po SBA (“Small Business Act”)

121

Kontinuirano

0

151.437,50

0

-

0

-

broj

-

Prijedlog Odluke o
koordinaciji upućen na
SM BiH na usvajanje

151.437,50

MSTEO

Ciljana
vrijednost nije
ostvarena jer
sve institucije
nisu imenovale
svog
predstavnika

151.437,50

4.1.1.1 Izraditi prijedlog
nacrta Odluke o
uspostavljanju mreže
koordinatora u BiH
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Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast
Strateški cilj: 4. Povećati industrijsku konkurentnost
Srednjoročni cilj: 4.2 Unaprijediti politike u oblasti nauke u BiH
Konačni rok za
izvršnje
projekta
(godina)

9

Ukupno

8

Ostali izvori

7

Donacije

Kredit

6

Proračun

5

Realizirani troškovi sa izvorima financiranja

Planirani
troškovi

4

Komentar
(Ukoliko
ostvarena
vrijednost nije
jednaka
planiranoj
vrijednosti

3

Troškovi
Ostvarena
vrijednost
(2019)

2

Ciljana
vrijednost
(2019)

1

4.2.1 Implementacija projekata iz oblasti nauke
Procenat
realizacije obaveza
4.2.1.1 Unaprijediti
u postupcima
koordinaciju aktivnosti i
Ministarstvo
koordinacije
implementaciju propisa
civilnih poslova
aktivnosti prema
iz oblasti nauke na
BiH
propisima iz oblasti
nivou BiH
nauke na nivou
BiH
Procenat
realizacije obaveza
u postupcima
4.2.1.2 Unaprijediti
Ministarstvo
zaključivanja i
međunarodnu saradnju
civilnih poslova
izvršavanja
u oblasti nauke
BiH
međunarodno
priznatih pravnih
akata čiji potpisnik
je BiH

Polazna
vrijednost
(2018)

Nositelj
provedbe
programa i
projekta

Jedinica
mjerenja
(%, broj ili
opisno)

Program i projekt

Pokazatelj
rezultata po
projektu

Pokazatelji

10

11

12

13

%

100%

286.000

286.000

budžet

286.000

2019.

%

100%

781.500

781.500

budžet

781.500

2019.
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Kredit

Donacije

Ostali izvori

Ukupno

Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)

85%

Proračun

%

6

Planirani troškovi

5

Komentar
(Ukoliko ostvarena
vrijednost nije
jednaka planiranoj
vrijednosti

4

Ostvarena
vrijednost (2019)

3

Ciljana vrijednost
(2019)

2

Polazna vrijednost
(2018)

1

Jedinica mjerenja
(%, broj ili opisno)

Program i projekt

Nositelj
provedbe
programa i
projekta

Pokazatelj
rezultata po
projektu

Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast
Strateški cilj: 4. Povećati industrijsku konkurentnost
Srednjoročni cilj: 4.3 Unaprjeđenje sektora komunikacija, informacionog društva i poštanskih usluga uz usklađivanje regulatornog okvira a EU
Pokazatelji
Troškovi
Realizirani troškovi sa izvorima financiranja

7

8

9

10

11

12

13

4.3.1 Regulacija tržišta poštanskog saobraćaja
Procenat
usklađenosti
regulatornog
okvira sa
standardima
4.3.2 Komunikacije, informaciono društvo i poštanske usluge
4.3.1.1 Regulacija
tržišta poštanskog
saobraćaja

Agencija za
poštanski promet
BiH

85%

85%

782.000

4.3.2.1 Izrada propisa i akata iz oblasti komunikacija, informacionog društva i pošta u BiH i usklađivanje propisa sa EU zakonodavstvom
Radna grupa
zbog
obimnosti
Zakon o elektronskim
Ministarstvo
materijala i
komunikacijama i
komunikacija i
Urađen zakon
1
0
1
0
47.700
širine oblast
elektronskim medijima
prometa BiH
koje pokriva
nije završila
sa radom

39.530

0

0

606.590

606.590

2019.

0

39.530

2019.
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Zakon o javnom
radiotelevizijskom
sistemu u BiH

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

Urađen zakon

1

0

1

0

Zakon o poštanskim
uslugama BiH

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

Urađen zakon

1

0

1

0

Zakon o informacionoj
bezbjednosti i
bezbjednosti mrežnih i
informacionih sistema

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

Urađen zakon

1

0

1

0

Odluka o izmjeni
Odluke o utvrđivanju
osnovnih kriterija za
davanje saglasnosti
Agenciji za poštanski
saobraćaj BiH radi
obavljanja dijela
poslova iz svoje
nadležnosti
Odluke o načinu
imenovanja
koordinatora,
korespodenta i kontakt
osoba javnih
poštanskih operatera
Bosne i Hercegovine za
poslove sa Svjetskom
poštanskom unijom
Strategija razvoja
tržišta poštanskih
usluga Bosne i
Hercegovine

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

Urađena Odluka

1

1

1

0

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

Urađena Odluka

1

0

1

1

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

Urađena
strategija

1

0

1

0

Članovi radne
grupe koje je
delegirao
odbor sistema
moraju dobiti
saglasnost
odbora
sistema na
principe
zakona.
Članovi radne
grupe koji
dolaze iz
entiteta nisu
dostavili svoje
prijedloge što
je bio uslov za
nastavak rada
Izrada zakona
je
prolongirana
jer je
ministasrtvo
tražilo
tehničku
pomoć putem
TAIEX misije,
te još nije
poznat datum
dolaska misije
u BIH
Odustalo se
od izrade ove
odluke jer je
ovo planirano
u Zakonu o
poštanskim
uslugama

Nedostatak
finansijskih
sredstava za
izbor

47.700

39.530

0

0

0

39.530

2019.

47.700

39.530

0

0

0

39.530

2019.

47.700

39.530

0

0

0

39.530

2019.

11.925

9.882

0

0

0

9.882

2019.

11.925

9.882

0

0

0

9.882

2019.

71.550

59.294

0

0

0

59.294

2019.
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Strategija razvoja ICT
sektora

Strategija razvoja
širokopojasnog pristupa
u BiH
Odluka o izmjenama i
dopunama Odluke o
usvajanju dokumenta o
tehničkotehnološkom i
softverskom standardu
za radnu stanicu u
institucijama BiH

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

Urađena
strategija

1

0

1

0

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

Urađena
strategija

1

0

1

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

Urađene izmjene
i dopune odluke

1

0

1

71.550

59.294

0

0

0

59.294

2019.

1

71.550

59.294

0

0

0

59.294

2019.

1

11.925

9.882

0

0

0

9.882

2019.

11.925

9.882

0

0

0

9.882

2019.

11.925

9.882

0

0

0

9.882

2019.

11.925

9.882

0

0

0

9.882

2019.

Ministarstvo
Urađena
komunikacija i
1
0
1
1
smjernica
prometa BiH
Ministarstvo
Smjernice o fizičkoj
Urađena
komunikacija i
1
0
1
1
zaštiti informacija
smjernica
prometa BiH
Smjernice o kontroli
Ministarstvo
Urađena
pristupa i evidentiranju
komunikacija i
1
0
1
1
smjernica
događaja
prometa BiH
4.3.2.2 Standardizacija korisničkog software-a i upravljanje software imovinom u upotrebi u institucijama BiH
Smjernice o korištenju
prenosnih uređaja

Realizacija okvirnog
sporazuma o nabavci
Microsoft licenci

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

Realizacija okvirnog
sporazuma o nabavci
usluga Premier Support
Postupanje sa
licencama u
institucijama BiH

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH
Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

konsultantske
kuće
Odustalo se
od izrade ove
srtategije zbog
planiranja
sveobuhvatne
strategije
informacionog
društva

Praćenje i
izvještavanje

%

100

100

100

7.294.550

7.417.966

0

0

0

7.417.966

2019.

Praćenje i
izvještavanje

%

100

100

100

495.400

79.059

0

0

0

79.059

2019.

Praćenje i
izvještavanje

%

100

100

100

71.550

59.294

0

0

0

59.294

2019.
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Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast
Strateški cilj: 5. Unaprijediti kulturu i kreativne sektore

125

Ostali izvori

Ukupno

Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)
13

45.000

45000

2019.

969.500

579.500

579.500

2019.

2019.

Donacije

12

Kredit

11

Proračun

4

Realizirani troškovi sa izvorima financiranja

Planirani
troškovi

3

Komentar
(Ukoliko
ostvarena
vrijednost nije
jednaka planiranoj
vrijednosti

2

Troškovi
Ostvarena
vrijednost (2019)

1

Ciljana
vrijednost (2019)

Nositelj
provedbe
programa i
projekta

Jedinica
mjerenja
(%, broj ili
opisno)
Polazna
vrijednost (2018)

Program i projekt

Pokazatelj
rezultata po
projektu

Srednjoročni cilj: 5.1 Unaprijediti politike u oblasti kulture, mladih i sporta u BiH
Pokazatelji

7

8

9

10

80%

Zakon o budžetu
institucija BiH i
međunarodnih obaveza
BiH za 2019. godinu nije
usvojen, te nisu postojale
zakonske mogućnosti za
realizaciju granta u iznosu
od 3.097.000 KM

3. 1 42 . 0 0

100
%

80%

Zakon o budžetu
institucija BiH i
međunarodnih obaveza
BiH za 2019. godinu nije
usvojen, te nisu postojale
zakonske mogućnosti za
realizaciju granta u iznosu
od 390.000 KM

5

6

5.1.1 Implementacija projekta i programa koje doprinose razvoju kulture i sporta

5.1.1.1 Unaprijediti
koordinaciju aktivnosti
u oblasti kulture u BiH

5.1.1.2 Unaprijediti
međunarodnu saradnju
u oblasti kulture u BiH

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

Procenat realizacije
obaveza u
postupcima
koordinacije
aktivnosti u oblasti
kulture u BiH.

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

Procenat realizacije
obaveza u
postupcima
zaključivanja i
izvršavanja
međunarodno
priznatih pravnih
akata čiji potpisnik je
BiH.

100
%

%

%

5.1.2.1 Uspješna
koordinacija aktivnosti
u oblasti sporta

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

Broj realiziranih
inicijativa u saradnji
sa entitetskim
organima i organima
Brčko distrikta u
oblasti sporta u BiH

Broj

2

3

3

1.604.500

1.604.500

5.1.2 Implementacija projekta i programa koje doprinose razvoju kulture i sporta

1.604.500

5.1.2.2 Implementacija i
poboljšanje
normativnog okvira iz
oblasti sporta

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

Izrada izvještaja o
implementaciji
postojećih i novih
normativnih akata u
oblasti sporta

Broj

1

2

2

179.000

179.000

.
179.000

2019.

5.1.2.3
Uspješna realizacija
obaveza iz
međunarodnih akata čiji
potpisnik je BiH

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

Procenat realizacije
obaveza iz
međunarodnih akata
čiji je potpisnik BiH

%

50%

60%

60%

90.000

90.000

90.000

2019.
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5.1.2.4
Usaglašavanje
međunarodnih
sporazuma i drugih
međunarodnih akata iz
oblasti sporta

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

Broj usaglašenih
međunarodnih
sporazuma i drugih
međunarodnih akata
iz oblasti sporta

Broj

1

2

1

Dana 10.12.2019. g u
Ljubljani potpisan
Memoranduma o saradnji
u oblasti sporta između
Ministarstva civilnih
poslova BiH i Ministarstva
obrazovanja, nauke i
sporta Republike
Slovenije

40.000

40.000

40.000

2019.
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480

9

10

457.88

398.148

Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)

Komentar
(Ukoliko
ostvarena
vrijednost nije
jednaka
planiranoj
vrijednosti

Ostvarena
vrijednost (2019)
425

8

Ukupno

400

Agencija je sprovela ukupno 425
dopinških kontrola, u odnosu na
planiranih 480 od toga: 390 dopinških
kontrola uzoraka urina od čega:107 na
domaćim natjecanjima, 83 kontrole
izvan natjecanja i 99 kontrola izvan
natjecanja članova Registrirane test
grupe BiH. U 2019. g Agencija je

7

Ostali izvori

Broj

6

Donacije

Broj
obavljenih
doping
kontrola na i
van natjecanja

Ciljana vrijednost
(2019)

5

Kredit

Agencija za
antidopinšku
kontrolu

4

Proračun

5.2.1.1
Sprovođenje
dopinških kontrola
na i van natjecanja

3

Planirani troškovi

1
2
5.2.1 Sprovođenje dopinških kontrola

Polazna
vrijednost (2018)

Nositelj
provedbe
programa i
projekta

Jedinica mjerenja
(%, broj ili opisno)

Program i
projekt

Pokazatelj
rezultata po
projektu

Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast
Strateški cilj: 5. Unaprijediti kulturu i kreativne sektore
Srednjoročni cilj: 5.2 Unaprijediti sistem prevencije i sprječavanja upotrebe dopinga u sportu i ispunjavanje međunarodnih obaveza
Pokazatelji
Troškovi
Realizirani troškovi sa izvorima financiranja

11

12

13

398.148

2019.
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5.2.1.2
Organiziranje i
provođenje
kampanja
usmjerenih prema
različitim ciljnim
grupama
(edukativne,
promotivne i
koordinirane
aktivnosti

Agencija za
antidopinšku
kontrolu

Broj
obavljenih
kampanja

Broj

20

22

18

nastavila sa sprovođenjem dopinških
kontrola uzoraka krvi, a od planiranog
broja od 50 kontrola je i obavljana je 35
kontrola uzoraka krvi. Obavljeno je 101
dopinška kontrola na međunarodnim
natjecanjima organiziranim u BiH.
Agencija je obavila i dodatne analize
uzoraka urina i krvi i to: ESA analize
(eritropoetin) – 66 analiza, GHRF
(oslobađajući faktor hormona rasta) 51 analiza, kao i 35 dodatnih analiza
GH (hormon rasta) iz krvi, kako bi BiH i
u ovom dijelu ispunila međunarodne
obveze i preporuke u borbi protiv
dopinga u sportu.
Agencija je i u 2019. g nastavila
aktivnosti u području organizacije i
sprovođenja edukacija, pa je ukupno
provedeno 34 edukativne aktivnosti
namijenjene različitim ciljnim grupama
(sportaši, sportaši članove Registrirane
test grupe, treneri i ostalo pomoćno
osoblje sportaša, službene osobe u
sportskim savezima, liječnici, studenti
fakulteta za tjelesni odgoj, učenici
osnovnih i srednjih škola,
reprezentativne selekcije prije odlaska
na velika natjecanja, sudionici
Olimpijade i olimpijski kandidati i drugi).
Broj educiranih osba kroz različite
kampanje i radionice iznosio je 2120.
Realizirana su dva programa edukacije
„Athlete outreach program“ sa ukupno
320 sudionika, a nastavljena je i
kampanja „Za sport bez dopinga“ u
kojoj svojim učešćem, vrhunski sportisti
podržavaju borbu protiv dopinga. Na
edukacijama je podijeljeno 15000
primjeraka različitih vrsta edukativnih i
promotivnih materijala iz oblasti
antidopinga

305.200

265.432

265.432
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Srednjoročni cilj: 5.3 Unaprjeđenje sistema obrade, pristupa, očuvanja, zaštite i prezentacija arhivske i bibliotečke građe
Program i projekt
Pokazatelji
Troškovi

Realizirani troškovi sa izvorima financiranja
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2019.

5.3.1.1 Vrednovanje
registraturne građe
kod institucija BiH
5.3.1.2 Obrada
zahtjeva pravnih i
fizičkih lica
5.3.1.3 Provedba
Sporazuma o
sukcesiji
5.3.1.4 Izrada
normativnih akata i
ugovora

Donacije

Ostali izvori

Ukupno

Konačni rok za
izvršnje
projekta
(godina)

Komentar
(Ukoliko
ostvarena
vrijednost nije
jednaka
planiranoj
vrijednosti

Ostvarena
vrijednost
(2019)
6

Kredit

5

Ciljana
vrijednost
(2019)

Polazna
vrijednost
(2018)

4

Proračun

2
3
Upravljačko nadzorne aktivnosti

Planirani
troškovi

1
5.3.1

Jedinica
mjerenja
(%, broj ili
opisno)

Pokazatelj
rezultata po
projektu

Nositelj
provedbe
programa
i projekta

7

8

9

10

11

12

13

Arhiv BiH

Broj obiđenih
registraturnih stvaralaca i
datih savjeta i potvrda

Broj

380

390

476

91.500

Kontinuirano

Arhiv BiH

Broj urađenih zahtjeva

Broj

520

530

823

84.000

Kontinuirano

Arhiv BiH

Broj kopiranih/skeniranih
listova

Broj

14500

15000

6031

22.800

Kontinuirano

Arhiv BiH

Broj izrađenih akata i
ugovora

Broj

5

5

3

30.000

Kontinuirano

376.825

Kontinuirano

Budžet je usvojen
krajem 2019. godine i
Arhiv BiH nije bio u
mogućnosti ostvariti
planirano.

5.3.2 Tehnička obrada, zaštita, snimanje i ustupanje arhivske i biliotečke građe

5.3.2.1 Sređivanje i
obrada arhivske
građe

Arhiv BiH

5.3.2.2
Izdavačka djelatnost

Arhiv BiH

1.3.2.3 Znanstveno
istraživačka i kulturna
djelatnost

Arhiv BiH

Broj izliječenih,
mikrofilmovanih,
skeniranih listova

Broj preuzetih publikacija i
izdatih publikacija
Broj sudjelovanja na
arhivskom usavršavanju i
prezentiranja arhivske
građe

Broj

60700

61000

8737

Broj

2

2

0

Broj

23

27

24

Zbog dotrajalosti
opreme za
skeniranjie Arhiv BiH
nije bio u mogućnosti
ostvariti planiranu
brojku skeniranih
listova. Od dobivenih
donacija radilo se na
fizičkom sređivanju
građe.

Kontinuirano

89.500

Kontinuirano
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Strateški cilj: 5. Unaprijediti kulturu i kreativne sektore
Srednjoročni cilj: 5.4 Unaprjeđenje turističkog sektora u BiH

-

12

18

18

-

Broj

Broj projekata u
implementaciji

2

2

3

Tokom 2019
krenuo je sa
implementacij
om Projekat
EU4
Business, pa
je ostvarena
vrijednost
veća

Broj projekata u
implementaciji

5

18

18

-

9

10

297.000

297.000

Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)

49

8

Ukupno

49

7

Ostali izvori

47

Donacije

Komentar
(Ukoliko ostvarena
vrijednost nije
jednaka planiranoj
vrijednosti

Ostvarena
vrijednost (2019)

Ciljana vrijednost
(2019)

6

Kredit

MSTEO BiH

5

Realizirani troškovi sa izvorima financiranja

Proračun

5.4.1.1 Koordinacija
aktivnosti i
međunarodna saradnja
u oblasti turizma

Broj održanih
sjednica Radne
grupe za
koordinaciju
akivnosti u turizmu
BiH
Broj održanih
sastanaka
regionalnih
inicijativa

Troškovi
Planirani troškovi

1
2
3
4
5.4.1 Intenziviranje i jačanje odnosa i saradnje u oblasti turizma

Polazna
vrijednost (2018)

Nositelj
provedbe
programa i
projekta

Jedinica mjerenja
(%, broj ili opisno)

Program i projekt

Pokazatelj
rezultata po
projektu

Pokazatelji

11

12

13

297.000

Kontinuirano
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Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 6. Ravnomjeran regionalni razvoj
Srednjoročni cilj: 6.2 Stvaranje uslova za uspostavu kvalitetnijih, efikasnijih, bezbjednijih i savremenijih sistema transporta i komunikacija u BiH
Pokazatelji
Troškovi
Realizirani troškovi sa izvorima financiranja
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Donacije

Ostali izvori

Ukupno

Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)

6

Kredit

5

Proračun

4

7

8

9

10

11

12

13

0

Polazna vrijednost
(2018)

3

Planirani troškovi

Jedinica mjerenja
(%, broj ili opisno)

2

Komentar
(Ukoliko ostvarena
vrijednost nije
jednaka planiranoj
vrijednosti

Pokazatelj
rezultata po
projektu

1

6.2.1 Međunarodni i međuentitetski transport i bezbjednost saobraćaja
Utvrđeni
prijedlozi za
pokretanje
6.2.1.1
Ministarstvo
postupka za
Zaključivanje
komunikacija i
vođenje
Broj
1
međunarodnih
prometa BiH
pregovora radi
ugovora
zaključivanja
međunarodnih
ugovora
Utvrđeni
6.2.1.2
prijedlozi za
Izrada potreba i
pokretanje
prioriteta za
Ministarstvo
postupka za
pokretanje
komunikacija i
vođenje
Broj
1
postupka za
prometa BiH
pregovora radi
zaključivanje
zaključivanja
međunarodnih
međunarodnih
ugovora
ugovora
6.2.1.3 Pokretanje
Pokrenute
inicijativa za
Ministarstvo
inicijative za
zaključivanje
komunikacija i
zaključivanje
Broj
1
međunarodnih
prometa BiH
međunarodnih
ugovora
ugovora
6.2.2 Izrada zakonskih i podzakonskih propisa
6.2.2.1 Pokretanje
Pokrenuta
inicijativa i
Ministarstvo
inicijativa i
utvrđivanje
komunikacija i
utvrđen
broj
0
prijedloga nacrta
prometa BiH
prijedlog nacrta
teksta zakona
teksta zakona
6.2.2.2 Pokretanje
Pokrenute
inicijativa i
Ministarstvo
inicijative i
donošenje
komunikacija i
doneseni
broj
0
podzakonskih
prometa BiH
podzakonski
propisa
propisi
6.2.3 Inspekcijski nadzor
6.2.3.1 Obavljanje
Broj izdatih
inspekcijskog
Ministarstvo
zapisnika o
nadzora u oblasti
komunikacija i
izvršenoj
broj
600
međunarodnog i
prometa BiH
inspekcijskoj
međuentitetskog
kontroli

Ostvarena
vrijednost (2019)

Nositelj
provedbe
programa i
projekta

Ciljana vrijednost
(2019)

Program i
projekt

4

4

1

1

127.270

96.616

0

0

0

96.616

2019.

4

4

296.968

225.438

0

0

0

225.438

2019.

6

0

169.695

128.822

0

0

0

128.822

2019.

254.544

193.233

0

0

0

193.233

2019.

471.620

407.593

0

0

0

407.593

2019.

3

-

750

830

2019.

Navedeni propisi su
pripremljeni, ali spadaju u
nadležnost Ministarstva
komunikacija i transporta
BiH

131

transporta i
Broj izvršenih
bezbjednosti
kontrola
saobraćaja
6.2.4 Izrada propisa, akata, ugovora i sporazuma iz oblasti transporta i usklađivanje propisa sa EU zakonodavstvom - u cilju stvaranja bezbjednog i jedinstvenog željezničkog prostora
6.2.4.1 Aktivnost
na realizaciji Plana
za izradu i
donošenje propisa
i procedura (Izrada
zakonskih i
Ministarstvo
Procenat
podzakonskih
komunikacija i
realizacije Plana
akata,
prometa BiH
za izradu i
%
89
90
90
156.308
136.775
Usklađivanje
/
donošenje
legislative vezane
ROŽ BiH
studije
za željeznički
sektor sa
Konvencijom
COTIF i
Acquies
6.2.4.2 Aktivnost
na realizaciji
Plana za izradu
studije za
Ministarstvo
Procenat
povećanje nivoa
komunikacija i
realizacije Plana
Studija nije urađena. Nisu
bezbjednosti na
prometa BiH
za izradu i
Da/Ne
NE
NE
NE
dobijena planirana
156.308
136.775
mjestima ukrštanja
/
donošenje
novčana sredstva
putnih
ROŽ BiH
studije
prelaza i pruge kao
i racionalizacija
pružnih prelaza
6.2.4.3 Aktivnost
na realizaciji Plana
za izradu studije
bezbjednosti
bazirane
Ministarstvo
Procenat
na formiranju
komunikacija i
realizacije Plana
Studija nije urađena. Nisu
podataka o
prometa BiH
za izradu i
Da/Ne
NE
NE
NE
dobijena planirana
156.308
136.775
nesrećama po
/
donošenje
novčana sredstva
prispjelim
ROŽ BiH
studije
prijavama
Ministarstvo
komunikacija i
transporta BiH
6.2.4.4 Aktivnost
na realizaciji Plana
za izradu studije
Procenat
Ministarstvo
za nadzor i
realizacije Plana
Studija nije urađena. Nisu
komunikacija i
regulisanje
za izradu i
Da/Ne
NE
NE
NE
dobijena planirana
156.308
136.775
prometa BiH /
željezničkog
donošenje
novčana sredstva
ROŽ BiH
jedinstvenog
studije
transportnog
prostora
6.2.5 Licenciranje i praćenje poštovanja relevantnih propisa, uslova izdatih licenci i pravila korišćenja izdatih dozvola

136.775

136.775

136.775

136.775
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2019.

6.2.5.1 Aktivnost
na izdavanju
licenci, dozvola,
sertifikata,
rješenja,
ovlašćenja,
odobrenja

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH /
ROŽ BiH

Rješavanje
zahtjeva u
odnosu na
zaprimljene

%

80

85

85

986.575

762.418

762.418

6.2.5.2 Aktivnost
na realizaciji
Plana za nadzor

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH /
ROŽ BiH

Procenat
realizacije Plana
nadzora
željezničkih
subjekata

%

50

55

55

36.548

34.649

34.649

6.2.5.3 Aktivnosti
na uspostavljanju i
razvoj sistema
finansijskog
upravljanja i
kontrole

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH /
ROŽ BiH

Sprovođene
mjera iz
akcionog plana

%

80

82

82

36.548

34.649

34.649

80

80

450.470

380.479

0

0

0

380.479

2019.

100

100

298.472

270.385

0

0

0

270.385

2019.

118.474

40.527

0

0

0

40.527

2019.

opisno

6.2.6 Razvoj međunarodne i međuentitetske transportne infrastrukture
6.2.6.1
Koordinacija
Unaprijeđena
aktivnosti i
međunarodna i
saradnja s
međuentitetska
Ministarstvo
međunarodnim i
koordinacija i
komunikacija i
80
međuentitetskim
saradnja iz
prometa BiH
institucijama/organ
oblasti
izacijama iz oblasti
transportne
transportne
infrastrukture
infrastrukture
6.2.6.2 Održavanje
Stepen
sistema
Ministarstvo
realizacije
obilježavanja
komunikacija i
%
100
pripremljenih
plovnog puta na
prometa BiH
projekata
rijeci i Savi
6.2.6.3 Održavanje
oznaka i druge
Stepen
Ministarstvo
saobraćajne
realizacije
komunikacija i
%
100
signalizacije na
pripremljenih
prometa BiH
graničnim
projekata
prelazima

100

0

Projekat se nije mogao
realizovati
iz razloga što je u 2019.
godini bilo privremeno
finansiranje

133

.

6.2.6.4 Obnova i
razvoj plovidbe na
plovnom putu
rijeke Save

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

6.2.6.5 Izgradnja
mosta preko rijeke
Save kod Svilaja

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

6.2.6.6 Izrada
idejnog/glavnog
projekta za
Jadransko-jonski
autoput

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

6.2.6.7 Izgradnja
mosta preko rijeke
Save kod Gradiške

Stepen
realizacije
pripremljenih
projekata
Stepen
realizacije
pripremljenih
projekata

%

0

2

2

%

40

20

15

Stepen
realizacije
pripremljenih
projekata

%

40

60

60

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

Stepen
realizacije
pripremljenih
projekata

%

0

20

10

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

Stepen
realizacije
pripremljenih
projekata

%

0

2

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

Stepen
realizacije
pripremljenih
projekata

%

0

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

Stepen
realizacije
pripremljenih
projekata

%

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

Stepen
realizacije
pripremljenih
projekata

6.2.6.12 Razvoj i
implementacija
RIS

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

6.2.6.13 Praćenje
pripremnih radnji
za izgradnju,
rekonstrukciju i
modernizaciju
međunarodne
saobraćajnice
SarajevoVišegradgranica sa Srbijom

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

6.2.6.8 Izrada
projektno-studijske
dokumentacije za
most preko rijeke
Save u Brčkom
6.2.6.9 Izrada
projektno-studijske
dokumentacije za
most preko rijeke
Save u Brčkom
6.2.6.10 Izrada
studijske
dokumentacije za
željezničku prugu
Čapljina-Trebinjegranica Crne Gore
6.2.6.11 Praćenje
implementacije
studija
modernizacije luka
Brčko i Šamac

48.474

40.527

0

0

0

40.527

2019.

13.275.268

40.527

0

0

6.555.629

6.596.156

2019.

2.658.991

40.527

0

0

2.499.120

2.539.647

2019.

5.131.339

40.527

0

0

1.170

41.697

2019.

2

48.474

40.527

0

0

0

40.527

2019.

2

2

48.474

40.527

0

0

0

40.527

2019.

0

2

2

48.474

40.527

0

0

0

40.527

2019.

%

0

2

2

48.474

40.527

0

0

0

40.527

2019.

Stepen
realizacije
pripremljenih
projekata

%

0

2

2

48.474

40.527

0

0

0

40.527

2019.

Stepen
realizacije
pripremljenih
projekata

%

100

100

100

48.474

40.527

0

0

0

40.527

2019.

Produžen rok završetka
gradnje mosta do
14.04.2020.

Postupak javnih nabavki
duže trajao te izvođač
radova uveden u posao
11.10.2019.g.
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6.2.6.14 Praćenje
izrade glavnog
projekta za brzu
saobraćajnicu
Sarajevo Višegrad
(viševarijantna
rješenja)
6.2.6.15 Izrada
tehničke
dokumentacije za
željeznice na
SEETO ruti 9a (AD
IPA 2017)
6.2.6.16 Izrada
tehničke
dokumentacije za
željeznice na
koridoru
5c/Mediteranski
koridor, ŠamacSarajevo – AD IPA
2017
6.2.6.17 Izrada
tehničke
dokumentacije za
otklanjanje uskih
grla u željezničkom
saobraćaju na
dionici pruge IvanBradina na
koridoru 5c /
Mediteranski
koridor -AD IPA
2017
6.2.6.18 Izrada
projektno-tehničke
dokumentacije za
obnovu na SEETO
rute 2b, dionica
Sarajevo
(zaobilaznica
Stup)-Trnovo-Foča
(Brod na Dini) –
AD IPA 2017
6.2.6.19 Izrada
projektno-tehničke
dokumentacije za
obnovu dionice na
SEETO ruti 2a, i
to: - Ugar-Banja
Luka i Ugar –
Jajce – Donji

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

Stepen
realizacije
pripremljenih
projekata

%

100

100

100

48.474

40.527

0

0

0

40.527

2019.

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

Stepen
realizacije
pripremljenih
projekata

%

1

10

10

48.474

40.527

0

0

0

40.527

2019.

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

Stepen
realizacije
pripremljenih
projekata

%

1

10

10

48.474

40.527

0

0

0

40.527

2019.

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

Stepen
realizacije
pripremljenih
projekata

%

1

10

10

48.474

40.527

0

0

0

40.527

2019.

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

Stepen
realizacije
pripremljenih
projekata

%

1

10

10

48.474

40.527

0

0

0

40.527

2019.

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

Stepen
realizacije
pripremljenih
projekata

%

1

10

10

48.474

40.527

0

0

0

40.527

2019.
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Vakuf – Lašva; Obilaznice Banja
Luka na autoputu i
Obilaznice Vitez
na brzoj
saobraćajnici – AD
IPA 2017
6.2.6.20 Projekti
izgradnje
Stepen
Ministarstvo
kapaciteta
realizacije
komunikacija i
%
1
10
nadležnih
pripremljenih
transporta BiH
institucija u
projekata
Sektoru transporta
6.2.7 Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva

10

48.474

40.527

80

1.183.000

0

0

0

40.527

2019.

570.092

261.775

831.867

2019.

Direkcija za
civilno
zrakoplovstvo
BiH

Procenat
usklađenosti
propisa sa
ICAO/EU

%

80

6.2.7.2 Rješavanje
zahtjeva
vazduhoplovnih
subjekata
(sertifikacija i
licenciranje)

Direkcija za
civilno
zrakoplovstvo
BiH

Procenat
usklađenosti sa
ICAO CE 6

%

89,03

90

91,6

1.626.000

604.894

673.589

1.278.483

2019.

6.2.7.3 Nadzor
vazduhoplovnih
subjekata

Direkcija za
civilno
zrakoplovstvo
BiH

Procenat
usklađenosti sa
ICAO CE 7

%

89,61

89,7

90,79

1.889..000

714.107

800.982

1.515.089

2019.

6.2.7.4
Obezbjeđenje
uslova za
smještaj sjedišta
BHDCA
(nabavka
zgrade)

Direkcija za
civilno
zrakoplovstvo
BiH

Kupljen poslovni
prostor

opisno

zakupljene
prostorije

6.2.7.1 Priprema i
donošenja propisa
i procedura

81

kupljene
prostorije

5.250.000
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Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 7. Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastrukture, uz povećanje otpornosti na klimatske promjene
Srednjoročni cilj: 7.1 Unaprjeđenje i usklađivanje pravnog okvira u sektoru okoliša sa pravnom stečevinom EU, uključujući međunarodnu saradnju i implementaciju međunarodnih obaveza
BiH
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Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)

Ukupno

Ostali izvori

Donacije

Kredit

Realizirani troškovi sa izvorima financiranja

Proračun

Planirani troškovi

Komentar
(Ukoliko
ostvarena
vrijednost nije
jednaka planiranoj
vrijednosti

Ostvarena
vrijednost (2019)

Troškov
i

Ciljana vrijednost
(2019)

Polazna
vrijednost (2018)

Nositelj
provedbe
programa
i projekta

Jedinica mjerenja
(%, broj ili opisno)

Program i projekt

Pokazatelj
rezultata po
projektu

Pokazatelji

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.1.1. Unapređenje međunarodne saradnje i koordinacije u sektoru zaštite životne sredine u cilju implementacije međunarodnih sporazuma, ugovora i konvencija, kao ispunjavanja obaveza EU
i domaćeg zakonodavstva

7.1.1.1 Koordinacija
implementacije mjera i
obaveza iz strateških i
planskih dokumenata u
BiH, kao i obaveza po
osnovu međunarodnih
konvencija, ugovora i
sporazuma, te
unapređenje saradnje
na međunarodnom
nivou i unutar BiH u
oblasti upravljanja
vodnim resursima

7.1.1.2 Implementacija
obaveza po osnovu
međunarodnih
konvencija, ugovora,
sporazuma i EU
integracija

Broj ratifikovanih
međunarodno pravnih
instrumenata u
implemnentaciji u BiH

MSTEO

MSTEO

Broj održanih
sastanaka u
regionalnim i
međ.tijelima
i komisijama, i
sastanaka sa
nadležnim
institucijama entiteta,
a direktno vezanih za
implementaciju
međ. obaveza BiH
Broj projekata u
implementaciji
Broj ratifikovanih
međunarodno pravnih
instrumenata u
implemnentaciji u BiH
Broj održanih
sastanaka u
regionalnim i
međunarodnim tijelima i
komisijama, kao i
sastanaka sa
nadležnim institucijama
entiteta, a direktno
vezanih za

8

10

8

Broj

U toku je
procedura za
dva protokola uz
Okvirni
sporazum o slivu
rijeke Save, čija
procedura nije
okončana u
2019.

297.000
18

20

8

8

14

17

17

18

20

20

297.000

297.000

Kontinuirano

20

14

Broj
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implementaciju
međunarodnih obaveza
BiH
Broj projekata u
implementaciji

5

11

11
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9

10

21.000

Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)

8

Ukupno

7

Ostali izvori

6

Donacije

5

Kredit

4

Proračun

3

7.4.1 Osigurati procesno-formalne uslove za potvrđivanje državne granice sa R. Srbijom i R. Hrvatskom
Pružena
7.4.1.1. Koordinacija
administrativnoaktivnosti na osiguranju
tehnička pomoć
Ministarstvo
procesno-formalnih
Državnoj komisiji za
civilnih
%
100
100
100
uslova za potvrđivanje
granicu BiH radi
poslova BiH
državne granice sa R.
aktivnosti na
Srbijom
potvrđivanju državne
granice sa R. Srbijom
Pružena
administrativno7.4.1.2. Koordinacija
tehnička pomoć
aktivnosti na osiguranju
Ministarstvo
Državnoj komisiji za
procesno-formalnih
civilnih
granicu BiH radi
%
2
3
3
uslova za potvrđivanje
poslova BiH
aktivnosti na
državne granice sa R.
potvrđivanju državne
Hrvatskom
granice sa R.
Hrvatskom
7.4.2. Urediti državnu granicu sa Crnom Gorom po zaključenom međunarodnom ugovoru
Pružena
7.4.2.1. Koordinacija
administrativnoaktivnosti na markaciji
Ministarstvo
tehnička pomoć
(obilježavanju) državne
civilnih
%
100
100
100
Državnoj komisiji za
granice sa Crnom
poslova BiH
granicu BiH radi
Gorom
aktivnosti na

Realizirani troškovi sa izvorima financiranja

Planirani troškovi

Polazna
vrijednost (2018)

2

Komentar
(Ukoliko ostvarena
vrijednost nije
jednaka planiranoj
vrijednosti

Jedinica mjerenja
(%, broj ili opisno)

1

Ostvarena
vrijednost (2019)

Nositelj
provedbe
programa i
projekta

Ciljana vrijednost
(2019)

Program i projekt

Pokazatelj
rezultata po
projektu

Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 7. Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastrukture, uz povećanje otpornosti na klimatske promjene
Srednjoročni cilj: 7.4 Urediti državnu granicu BiH
Pokazatelji
Troškovi

11

12

13

21.000

21.000

2022.

26.000

26.000

26.000

2022.

67.000

67.000

67.000

2022.
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7.4.2.2. Koordinacija
aktivnosti na izradi
Projektnog zadatka za
markaciju
(obilježavanje) Državne
granice sa Crnom
Gorom

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

potvrđivanju državne
granice sa Crnom
Gorom
Pružena
administrativnotehnička pomoć
Državnoj komisiji za
granicu BiH radi
aktivnosti na izradi
Prejektnog zadatka

%

0

100

100

66.000

66.000

66.000

2019.
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9

10

3

730.000

3

215.000

Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)

8

Ukupno

7

6

Ostali izvori

Donacije

5

Kredit

4

Proračun

3

Planirani troškovi

Polazna
vrijednost (2018)

2

Komentar
(Ukoliko
ostvarena
vrijednost nije
jednaka planiranoj
vrijednosti

Jedinica mjerenja
(%, broj ili opisno)

1

7.5.1. Poboljšati saradnju sa nadležnim organima u BiH u oblasti geodezije, geologije i meteorologije
7.5.1.1 Koordinacija
aktivnosti na izgradnji
infrastrukture prostornih
Ministarstvo
Broj projekata u
podataka i saradanja
civilnih poslova
kojima se vrši
Broj
3
3
sa domaćim
BiH
koordinacija
institucijama iz oblasti
geodezije
Broj realizovanih
7.5.1.2 Koordinacija
inicijativa u
aktivnosti i saradnja sa
saradnji sa
Ministarstvo
domaćim institucijama
entitetskim
Broj
3
3
civilnih poslova
iz oblasti geologije i
organima i
BiH
meteorologije
organima Brčko
Distrikta

Ostvarena
vrijednost
(2019)

Nositelj
provedbe
programa i
projekta

Ciljana vrijednost
(2019)

Program i projekt

Pokazatelj
rezultata po
projektu

Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 7. Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastrukture, uz povećanje otpornosti na klimatske promjene
Srednjoročni cilj: 7.5 Unaprijediti saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije u BiH
Pokazatelji
Trošk
Realizirani troškovi sa izvorima financiranja
ovi

11

12

13

230.000

230.000

2022.

215.000

215.000

2019.

7.5.2. Poboljšati saradnju na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije

139

7.5.2.1 Međunarodna
saradnja iz oblasti
geodezije

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

7.5.2.2 Zaključivanje i
izvršavanje
međunarodnih ugovora,
sporazuma i obaveza iz
oblasti geologije i
meteorologije

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

Procenat
realizacije
međunarodne
saradnje
Broj usaglašenih
međunarodnih
sporazuma i
drugih
međunarodnih
akata

%

15

25

25

25.000

25.000

25.000

2019.

Broj

1

2

2

30.000

30.000

30.000

2019.
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Donacije

Ostali izvori

Ukupno

Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)

7

8

9

10

11

12

13

8.1.1 Usklađivanje propisa sa pravnim okvirom EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, sigurnosti hrane i ribarstva
8.1.1.1 Izrađeni nacrti
izmjena i dopuna zakona
Broj urađeni nacrti
MSTEO BiH
Broj
0
3
3
322.375
309.000
kojima se preuzimaju EU
dokumenata
propisi
Potpisan je
Memorandum o
razumijevanju
Broj urađenih
između MSTEO i
nacrta
8.1.1.2 Unapređenje i
Ministarstva
memoranduma ili
proširenje međusobne
poljoprivrede i
sporazuma,
saradnje i razmjene
ruralnog razvoja
informacija o
iskustava na preuzimanju
MSTEO BiH
Broj
0
5
1
Crne Gore o
322.375
222.375
proširenju saradnje
propisa i usklađivanja
saradnji u oblasti
i razmjeni
zakonodavstva sa
poljoprivrede i
iskustava na
pravnom stečevinom EU
ruralnog razvoja. U
preuzimanju EU
toku je procedura
propisa
za zaključivanje još
četiri
memoranduma.
8.1.2 Koordinacija na uspostavljanju strateškog okvira za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja u BiH u skladu sa EU i međunarodnim standardima i izvještavanje o stepenu usklađenosti

309.000

2019.

222.375

Kontinuirano

Kredit

6

Proračun

5

Planirani
troškovi

4

Komentar
(Ukoliko
ostvarena
vrijednost nije
jednaka planiranoj
vrijednosti

3

Ostvarena
vrijednost (2019)

2

Ciljana
vrijednost (2019)

1

Polazna
vrijednost (2018)

Nositelj
provedbe
programa i
projekta

Jedinica
mjerenja
(%, broj ili opisno)

Program i projekt

Pokazatelj
rezultata po
projektu

Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 8. Brži i efikasniji razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj
Srednjoročni cilj: 8.1 Osigurati razvoj i integriranje sektora poljoprivrede, prehrane, šumarstva i ruralnog razvoja BiH u evropsko i svjetsko tržište
Pokazatelji
Troškovi
Realizirani troškovi sa izvorima financiranja
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8.1.2.1 Unaprijeđenje
Postignut
regionalne saradnje i
napredak na
ispunjavanje uslova za
uspostavljanju
korištenje predpristupnih
MSTEO BiH
strateškog okvira
%
0
50%
50%
322.375
222.375
fondova EU za
za razvoj
poljoprivredu i ruralni
poljoprivrede i
razvoj
ruralnog područja
8.1.2.2 Izrađeni redovni
Broj urađenih
Za dva dokumenta
izvještaji iz oblasti
analiza,
čeka se mišljenje
MSTEO BiH
Broj
0
15
13
322.375
222.375
poljoprivrede, ishrane i
informacija,
nadležnih
ruralnog razvoja
izvještaja
institucija
8.1.3 Razvoj harmoniziranog i funkcionalnog sistema za implementaciju podrški u poljopr./ruralnom razvoju i osiguranje pretpostavki za privlačenje sredstava EU
Broj dokumenata
sačinjenih u oblasti
8.1.3.1 Harmonizacija
MSTEO /
harmonizacije
mjera podrške u
Ured
mjera podrške u
broj
7
10
10
321.500
288.895
poljoprivredi i ruralnom
za
poljoprivredi i
razvoju u BiH
harmonizaciju
ruralnom razvoju u
BiH
Broj dokumenata
sačinjenih u oblasti
8.1.3.2 Harmonizacija
harmonizacije
mjera poljoprivredne
MSTEO /
poljoprivredne
podrške u u BiH sa
Ured
politike u BiH sa
Broj
1
2
1
160.750
144.447
zajedničkom
za
zajedničkom
harmonizaciju
poljoprivrednom
poljoprivrednom
politikom zemalja EU
politikom zemalja
8.1.3.3 Uspostavljanje
mehanizma za
izvještavanje i notifikaciju
za WTO

MSTEO /
Ured
za
harmonizaciju

8.1.3.4 Kreiranje pravnog
okvira za uspostavljanje
IPARD Platne agencije

MSTEO /
Ured
za
harmonizaciju

EU
Uspostavljen
mehanizam za
izvještavanje i
notifikaciju za
WTO
Pripremljen pravni
okvir za uspostavu
IPARD platne
agencije

222.375

2019.

222.375

2019.

288.895

2019.

144.447

2019.

Broj

1

2

2

96.450

86.668

86.668

2019.

Broj

2

3

3

64.300

57.779

57.779

2019.

141

II – IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIJSKOG PLANA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA

Ukupno

Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)

591

Agencija je tokom 2019. g u
segmentu komunikacije s
potrošačima posredstvom
sredstava javnog priopćavanja
evidentirala ukupno 56
aktivnosti, među kojima su
priopćenja za javnost, izjave

Ostali izvori

158

U odnosu na propise čija
izrada je planirana
Programom rada za 2019.
god, u izvještajnom periodu je
izrađeno više propisa u
odnosu na planirani broj, a što
je detaljno prikazano u tabeli
za podzakonske akte.

12

13

507.840

507.840

2019.

632.820

507.840

507.840

2019.

542.385

435.298

435.298

2019.

Donacije

190

U cilju realizacije ove
aktivnosti nije bilo donesenih
naučnih mišljenja u
izvještajnom periodu. Kako bi
se nadomjestilo navedeno,
Agencija je pripremila
preporuke, mjere i smjernice
za daljnje postupanje
nadležnim organima i ostalim
zainteresiranim stranama.

11

Kredit

6

Proračun

5

Planirani
troškovi

4

8.2.1 Procjena, upravljanje i komunikacija rizika porijeklom iz hrane i hrane za životinje
Formirana tijela
Agencije,
Savjetodavno
vijeće, Naučno
vijeće i Naučni
odbori (priprema i
8.2.1.1 Procjena
Agencija za
provođenje
Broj
93
154
rizika u oblasti
sigurnost
naučnih i stručnih
sigurnosti hrane
hrane BiH
istraživanja,
monitoring
planova, izrada
mišljenja i
preporuka)
8.2.1.2 Koordiniranje
izrade propisa
usaglašenih sa
legislativom
Agencija za
Evropske unije, kako
sigurnost
Pripremljeni propisi
Broj
147
149
bi se osigurao izvoz
hrane BiH
hrane i hrane za
životinje, te zaštitili
interesi potrošača i
proizvođača
Pojašnjenje,
tumačenje propisa
8.2.1.3
Agencija za
i odgovori
Implementacija
sigurnost
subjektima u
Broj
250
450
propisa iz oblasti
hrane BiH
poslovanju s
sigurnosti hrane
hranom po pitanju
primjene propisa

Komentar
(Ukoliko
ostvarena
vrijednost nije
jednaka
planiranoj
vrijednosti

3

Ostvarena
vrijednost (2019)

2

Ciljana
vrijednost (2019)

1

Polazna
vrijednost (2018)

Nositelj
provedbe
programa i
projekta

Jedinica
mjerenja
(%, broj ili
opisno)

Program i
projekt

Pokazatelj
rezultata po
projektu

Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 8. Brži i efikasniji razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj
Srednjoročni cilj: 8. 2 Unaprijediti sistem zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja putem uspostavljanja efikasnog sistema sigurnosti hrane, veterinarske kontrole i fitosanitarne oblasti u BiH
Pokazatelji
Troškovi
Realizirani troškovi sa izvorima financiranja

7

8

9

10

632.795
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8.2.2 Kreiranje politika i provođenje mjera u fitosanitarnoj oblasti
Procenat izrađenih
usklađenih propisa
8.2.2.1
i izrađenih drugih
Izrada i usklađivanje
dokumenata i
propisa sa acquisUprava BiH za
publikacija u
em i izrada
zaštitu
odnosu na
%
provedbenih propisa
zdravlja bilja
obaveze koje
i drugih dokumenata
proizilaze iz
i publikacija
domaćih i
međunarodnih
propisa
8.2.2.2
Koordinacija i
Uprava BiH za
Odnos između
saradnja sa
zaštitu
zaprimljenih i
%
domaćim i
zdravlja bilja
riješenih zahtjeva
međunarodnim

63%

68%

68%

300.000

300.000

300.000

Kontinuirano

za medije te pismeni odgovori
na upite medija. U skladu s
načelom transparentnosti, na
web stranici Agencije se
blagovreno objavljuju
navedeni sadržaji (novosti /
priopćenja - 69; propisi javne
konsultacije - 10; javne
nabavke - 32 i pristup
informacijama - 2).Također je
dostavljen i veliki broj
odgovora na upite subjekata u
poslovanju s hranom,
nadležnih organa svih nivoa
vlasti i ostalih zainteresiranih
strana.Također su praćene
aktivnosti u radu Vijeća za
genetički modificirane
organizme i Komisije za
priznavanje prirodnih
mineralnih i prirodnih izvorskih
voda, te je u okviru ovih
aktivnosti doneseno ukupno
21 rješenje u upravnom
postupku. Agencija je u
izvještajnom periodu izradila
sve strateške dokumente koji
su bili planirani Programom
rada (Izvještaj o radu za
2019., Srednjoročni plan rada
Agencije za period 2020 2022. i Program rada za
2020.). Također su u skladu s
planiranom dinamikom
izrađeni finansijski izvještaji,
kao i realizirani zaključci
Vijeća ministara BiH.

100%

100%

100%

852.000

852.000

852.000

Kontinuirano
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30%

60%

90%

880.124

180

176

2.524.000

2019.

%

2.194.381,56

Uspostavljanje
funkcionalnog
sistema kontrole
pesticida i
mineralnih đubriva

257.750

79.529,11

79.529,11

2019.

103.746,30

79.501,97

79.501,97

2019.

567.954,26

Uprava BiH za
zaštitu
zdravlja bilja

2019.

2.502.971,71

8.2.2.3
Unaprjeđenje
sistema sigurnosti
hrane

2.194.381,56

institucijama i
organizacijama i
drugim pravnim i
fizičkim licima u cilju
donošenja i
provođenja propisa i
mjera

880.124

880.124

2020.

2019.

8.2.3 Približavanje zakonodavstva BiH zakonodavstvu EU iz oblasti veterinarstva
8.2.3.1 Priprema i
praćenje normativnih
akata iz oblasti
veterinarstva

Ured za
veterinarstvo
BiH

broj pripremljenih i
usaglašenih
normativnih akata
u skladu sa EU
legislativom

Broj

174

8.2.4 Implementacija zakonodavstva iz domene nadležnosti Ureda za veterinarstvo BiH

Broj

2100

2100

918

8.2.4.2 Pregled roba
u prometu preko
granice BiH od
strane granične
veterinarske
inspekcije i
implementacija
monitoring planova
uvoznih pošiljki

Ured za
veterinarstvo
BiH

Broj pregledanih
pošiljki na
graničnim
veterinarskim
prijelazima

Broj

4650
0

48000

52000

8.2.4.3
Implementacija
programa
označavanja
životinja i kontrole
kretanja

Ured za
veterinarstvo
BiH

2192
55

221755

221751

9095
86

989586

844988

8.2.4.4 Koordinacija i
praćenje
implementacije
pojedinačnih
programa kontrole
zdravlja životinja

Ured za
veterinarstvo
BiH

5

5

5

Broj registrovanih
imanja
Broj
Broj registrovanih
goveda

Brojmpojedinačnih
programa kontrole
zdravlja životibja

Broj

585.000,00

567.954,26

1.006.627,11

Broj pretraga u
skladu sa planom
praćenja rezidua

1.496.344,66

Ured za
veterinarstvo
BiH

Kasno provedena nabavka
laboratorijskih usluga za
vršenje pretraga te
nemogućnost vršenja
određenih pretraga zbog
neispunjenja uvjeta tenderske
dokumentacije
Svake godine sve je veći broj
pošiljki koje se pregledaju i
samim tim je veći ostvareni
prihod po ovim osnovama.
Finansijska realizacija plana je
77%, a broj uzoraka je manji u
odnosu na prethodnu godinu
jer nije došlo do realizacije
dvije nabavke jer nije bilo
ponuđača.

3.268.137,87

8.2.4.1 Koordinacija i
praćenje
implementacije
plana praćenja
rezidua
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Ostali izvori

Ukupno

Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)

6

Donacije

5

Kredit

4

Proračun

3

Realizirani troškovi sa izvorima financiranja

Planirani troškovi

Polazna vrijednost
(2018)

2

Komentar
(Ukoliko ostvarena
vrijednost nije
jednaka planiranoj
vrijednosti

Jedinica mjerenja
(%, broj ili opisno)

1

Ostvarena
vrijednost (2019)

Nositelj
provedbe
programa i
projekta

Ciljana vrijednost
(2019)

Program i projekt

Pokazatelj
rezultata po
projektu

Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 9. Razvoj energetskih potencijala, posebno obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti
Srednjoročni cilj: 9.1 Unaprjeđenje i usklađivanje pravnog okvira u sektoru energetike sa pravnom stečevinom EU
Pokazatelji
Troškovi

7

8

9

10

11

12

13

9.1.1. Unapređenje saradnje na međunarodnom nivou i implementacija obaveza po osnovu potpisanih međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija koje se dijelom odnose i na oblast energetike
9.1.1.1 Unapređenje
Usvojeni
saradnje na
obavezujući akti
međunarodnom nivou i
po osnovu
Unaprijeđ
implementacija
Unaprijeđen
Unaprijeđen
ugovora,
eno u
obaveza po osnovu
o u odnosu
o u odnosu
MSTEO BiH
sporazuma;
opisno
odnosu
220.750
220.750
220.750
potpisanih
na prošlu
na prošlu
Realizovane
na prošlu
međunarodnih ugovora,
godinu
godinu
druge obaveze
godinu
sporazuma i konvencija
koje proističu iz
koje se dijelom odnose
istih.
i na oblast energetike

Kontinuirano
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Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 9. Razvoj energetskih potencijala, posebno obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti
Srednjoročni cilj: 9.2 Doprinijeti razvoju regionalnog tržišta električne energije i gasa koje će biti usklađeno sa preuzetim EU direktivama
Program i projekt
Pokazatelji
Troškovi
Realizirani troškovi sa izvorima financiranja
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Kredit

Donacije

Ostali izvori

Ukupno

MSTEO BiH

Broj mjera
Akcionog plana
koje su u
implementaciji

Unaprijeđ
eno u
odnosu
na prošlu
godinu

Unaprijeđeno
u odnosu na
prošlu godinu

220.750

220.750

220.750

opisno

Unaprijeđen
o u odnosu
na prošlu
godinu

Unaprijeđ
eno u
odnosu
na prošlu
godinu

Unaprijeđeno
u odnosu na
prošlu godinu

220.750

220.750

220.750

2020.

9.2.1.3 Implementacija
Akcionog plana za
energetsku efikansost u
BIH za period 20162018

MSTEO BiH

Broj mjera
Akcionog
plana koje su u
implementaciji

opisno

Unaprijeđen
o u odnosu
na prošlu
godinu

Unaprijeđen
o u odnosu
na prošlu
godinu

Unaprijeđ
eno u
odnosu
na prošlu
godinu

Unaprijeđeno
u odnosu na
prošlu godinu

223.000

123.000

123.000

2020.

9.2.1.2 Implementacija
Akcionog plana za
korištenje obnovljive
energije u BiH

MSTEO BiH

-Broj preuzetih i
implementiranih
EU Direktiva;
-Broj pripremljenih
prijedloga
zakonskih i
podzakonskih
akata preuzetih iz
Direktiva EU

Konačni rok za
izvršnje
projekta
(godina)

Proračun

9.2.1.1 Rad na
ispunjavanju obaveza
preuzetih Ugovorom o
uspostavljanju
Energetske zajednice i
drugih međunarodnih
obaveza

13

Kontinuirano

Planirani
troškovi

Komentar
(Ukoliko
ostvarena
vrijednost nije
jednaka
planiranoj
vrijednosti

12

Ostvarena
vrijednost
(2019)

11

Ciljana
vrijednost
(2019)

10

Polazna
vrijednost
(2018)

9

Jedinica
mjerenja
(%, broj ili
opisno)

8

Pokazatelj
rezultata po
projektu

1
2
3
4
5
6
7
9.2.1. Rad na ispunjavanju obaveza preuzetih Ugovorom o uspostavljanju Energetske zajednice i drugih međunarodnih obaveza

Nositelj
provedbe
programa
i projekta

opisno
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Opći cilj / načela razvitka: Inkluzivni rast
Strateški cilj: 10. Povećati mogućnosti za zapošljavanje
Srednjoročni cilj: 10. 1 Unaprijediti politike i koordinaciju s nadležnim institucijama u BiH u oblasti rada i zapošljavanja
Program i projekt
Pokazatelji
Troškovi

Realizirani troškovi sa izvorima financiranja
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9

10

Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)

8

Ukupno

Donacije

7

Ostali izvori

Kredit

6

Proračun

Komentar
(Ukoliko
ostvarena
vrijednost nije
jednaka
planiranoj
vrijednosti

Ostvarena
vrijednost (2019)

5

10.1.1 Međunarodna saradnja u oblasti rada i zapošljavanja i domaće tržište rada
10.1.1.1 Koordinirati
aktivnosti sa entitetskim
zavodima za
zapošljavanje i Zavodom
Agencija za rad i
broj
za zapošljavanje Brčko
zapošljavanje
broj
17.104
zaposlenih
distrikta BiH u vezi sa
BiH
realizacijom sporazuma o
zapošljavanju između BiH
i drugih zemalja
10.1.1.2 Koordinirati
aktivnosti sa entitetskim
broj
zavodima za
sastanaka,
zapošljavanje i Zavodom
Agencija za rad i
sajmova
za zapošljavanje Brčko
zapošljavanje
zapošljavanja,
broj
49
distrikta BiH u vezi sa
BiH
obuka,
zapošljavanjem u
foruma službi
projektima od interesa za
zapošljavanja
BiH
10.1.1.3 Koordinirati sa
Federalnim zavodom za
zapošljavanje, Zavodom
za zapošljavanje R.
Srpske i Zavodom za
zapošljavanje Brčko
distrikta BiH u vezi sa
izradama potrebnih
Agencija za rad i
analiza, izvještaja i
zapošljavanje
broj izvještaja
broj
7
dokumenata iz oblasti
BiH
zapošljavanja, nacrta,
prijedloga i radnih
materijala dokumenata
koje usvajaju i donose
organi vlasti BiH po
iskazanim zahtjevima
Vijeća ministara i
resornog ministarstva BiH
10.1.1.4 Statističko
Agencija za rad i
praćenje tržišta rada u
zapošljavanje
broj izvještaja
broj
38
BiH
BiH
Agencija za rad i
10.1.1.5 IT podrška radu
broj
zapošljavanje
broj
100.185
Agencije
intervencija
BiH

Planirani
troškovi

4

Ciljana
vrijednost (2019)

3

Polazna
vrijednost (2018)

2

Jedinica
mjerenja
(%, broj ili
opisno)

Pokazatelj
rezultata po
projektu

1

Nositelj
provedbe
programa i
projekta

11

12

13

11.035

15.286

245.000

204.000

204.000

Kontinuirano

49

58

69.000

111.000

111.000

Kontinuirano

7

7

11.000

11.000

11.000

Kontinuirano

38

38

39.000

32.000

32.000

Kontinuirano

90.900

129.836

40.000

39.000

39.000

Kontinuirano

Povećanje broja
posjeta web
stranici
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10.1.1.6 Saradnja sa
resornim ministarstvom
(MCP BiH)
10.1.1.7 Realizacija
sporazuma o socijalnom
osiguranju u dijelu koji se
odnosi na nezaposlenost
10.1.1.8 Učešće u
vođenju pregovora za
zaključivanje
međunarodnih
sporazuma u oblasti
socijalnog osiguranja za
dio nezaposlenosti
10.1.1.9 Učešće u
vođenju pregovora za
zaključivanje
međunarodnih
sporazuma u oblasti
zapošljavanja
10.1.1.10 Saradnja sa
međunarodnim
organizacijama i
institucijama u oblasti
zapošljavanja
10.1.1.11 Koordinirati sa
Federalnim zavodom za
zapošljavanje, Zavodom
za zapošljavanje R.
Srpske i Zavodom za
zapošljavanje Brčko
distrikta BiH u izradi
priloga za Izvještaj o
napretku u euroatlantskim
integracijama
10.1.1.12 Strateško
upravljanje i
administracija

Agencija za rad i
zapošljavanje
BiH

broj
dokumenata

broj

13

12

13

Broj
obrađenih
zahtjeva

broj

1.114

1.129

1.138

Agencija za rad i
zapošljavanje
BiH

broj ugovora

broj

9

9

9

Agencija za rad i
zapošljavanje
BiH

broj održanih
sastanaka

broj

4

5

Agencija za rad i
zapošljavanje
BiH

broj
sastanaka

broj

54

Agencija za rad i
zapošljavanje
BiH

prilog za
izvještaj

broj

Agencija za rad i
zapošljavanje
BiH

Agencija za rad i
dostavljeni
zapošljavanje
broj
akti i izvještaji
BiH
Agencija za rad i
10.1.1.13 Komunikacija i
zapošljavanje
broj izvještaja
broj
odnosi s javnošću
BiH
10.1.2 Unapređenje koordinacije aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja
Broj
realizovanih
incijativa u
saradnji sa
10.1.2.1 Uspješna
Ministarstvo
entitetskim
koordinacija aktivnosti u
civilnih poslova
organima i
Broj
oblasti rada i
BiH
organima BD
zapošljavanja u BiH
BiH u oblasti
rada i
zapošljavanja
u BiH

11.000

11.000

11.000

Kontinuirano

96.000

96.000

Kontinuirano

75.000

75.000

75.000

Kontinuirano

4

45.000

38.000

38.000

Kontinuirano

45

60

150.000

155.000

155.000

Kontinuirano

3

3

3

5.000

5.000

5.000

Kontinuirano

28

28

28

270.000

245.392,07

245.392,07

Kontinuirano

25

25

24

56.000

56.000

56.000

Kontinuirano

4

4

4

120.000

120.000

120.000

2019.

103.000
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Procenat
usklađenosti
Ministarstvo
planova
civilnih poslova
entiteta i BD
%
BiH
BiH u oblasti
rada i
zapošljavanja
10.1.3 Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja
Procenat
praćenja
10.1.3.1 Uspješno
Ministarstvo
realizacije
praćenje realizacije
civilnih poslova
obaveza iz
%
obaveza iz međunarodnih
BiH
međunarodni
akata čiji potpisnik je BiH
h akata čiji je
potpisnik BiH
10.1.3.2 Koordinacija
aktivnosti na zaključivanju
Procenat
međunarodnih
Ministarstvo
provedenih
sporazuma i drugih
civilnih poslova
aktivnosti na
%
međunarodnih akata iz
BiH
zaključivanju
oblasti rada i
sporazuma
zapošljavanja
10.1.2.2 Uspješno
usklađivanje planova
entiteta i Brčko Distrikta u
oblasti rada i
zapošljavanja

35

40

40

95.000

95.000

95.000

2019.

92

93

93

115.000

115.000

115.000

2019.

70

75

75

115.000

115.000

115.000

2019.
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9

10

Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)

8

Ukupno

7

Ostali izvori

Donacije

6

Kredit

5

Proračun

4

Realizirani troškovi sa izvorima financiranja

Planirani troškovi

3

Komentar
(Ukoliko ostvarena
vrijednost nije
jednaka planiranoj
vrijednosti

Polazna vrijednost
(2018)

2

Troškovi
Ostvarena
vrijednost (2019)

Jedinica mjerenja
(%, broj ili opisno)

1

12.1.1 Unapređenje koordinacije aktivnosti u oblasti socijalne zaštite i penzija
Broj realizovanih
incijativa u saradnji
12.1.1.1 Uspješna
sa entitetskim
Ministarstvo
koordinacija aktivnosti
organima i
civilnih
Broj
2
u oblasti socijalne
organima BD BiH u
poslova BiH
zaštite i penzija u BiH
oblasti socijalne
zaštite i penzija u
BiH
12.1.1.2 Uspješno
Ministarstvo
Procenat
%
20%
usklađivanje planova
civilnih
usklađenosti

Ciljana vrijednost
(2019)

Program i projekt

Nositelj
provedbe
programa i
projekta

Pokazatelj
rezultata po
projektu

Opći cilj / načela razvitka: Inkluzivni rast
Strateški cilj: 12. Smanjiti siromaštvo i socijalnu isključenost
Srednjoročni cilj: 12.1 Unaprijediti politike u oblasti socijalne zaštite i penzija u BiH
Pokazatelji

11

12

13

3

3

40.000

40.000

40.000

2019.

30%

30%

50.000

50.000

50.000

2019.
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entiteta i Brčko Distrikta
BiH u oblasti socijalne
zaštite i penzija

poslova BiH

planova entiteta i
BD BiH u oblasti
socijalne zaštite i
penzija
12.1.2. Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti socijalne zaštite i penzija
Procenat praćenja
12.1.2.1 Uspješna
Ministarstvo
realizacije obaveza
realizacija obaveza iz
civilnih
iz međunarodnih
%
60%
međunarodnih akata čiji
poslova BiH
akata čiji je
potpisnik je BiH
potpisnik BiH
12.1.2.2 Koordinacija
aktivnosti na
zaključivanju
Broj organiziranih
Ministarstvo
međunarodnih
sastanak na
civilnih
Broj
4
sporazuma i drugih
usuglašavanju
poslova BiH
međunarodnih akata iz
sporazuma
oblasti socijalne zaštite
i penzija

70%

70%

115.000

115.000

115.000

2019.

5

5

95.000

95.000

95.000

2019.
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120

219

Broj

80

80

115

9

10

475.000

402.000

Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)

120

8

Ukupno

Broj

Realizacija
programskih
zadataka u
najvećoj mjeri
zavisi od
efikasnosti
ostalih učesnika

7

Ostali izvori

243

Donacije

150

Kredit

150

Realizirani troškovi sa izvorima financiranja

Proračun

Broj

6

Troškovi
Planirani troškovi

5

Komentar
(Ukoliko
ostvarena
vrijednost nije
jednaka planiranoj
vrijednosti

4

Ostvarena
vrijednost (2019)

3

12.2.1 Finansijska realizacija projekata obnove i povratka
Broj zaprimljenih
kompletnih predmeta
12.2.1.1 Finansijska
realizacija projekata
Broj pribavljenih
obnove i povratka
Fond za
mišljenja
odobrenih od strane
povratak
Pravobranilaštva BiH
Komisije za izbjegla i
Broj zaključenih
raseljena lica BiH
ugovora za
realizaciju projekta

Ciljana vrijednost
(2019)

2

Polazna
vrijednost (2018)

1

Jedinica mjerenja
(%, broj ili opisno)

Program i projekt

Nositelj
provedbe
programa i
projekta

Pokazatelj
rezultata po
projektu

Opći cilj / načela razvitka: Inkluzivni rast
Strateški cilj: 12. Smanjiti siromaštvo i socijalnu isključenost
Srednjoročni cilj: 12.2 Poboljšan sistem zaštite ljudskih prava i razvoj odnosa BiH sa iseljeništvom
Pokazatelji

11

12

13

402.000

2019.
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koji se financiraju iz
udruženih sredstava
Otvoreni računi i šifre
za projekte
Broj plaćenih računa
Izvještaj
Dostavljene
informacije o
finansijskoj realizaciji
odobrenih projekata
svim učesnicima u
realizaciji projekata
12.2.2 Zaštita ljudskih prava i ostvarivanje ravnopravnosti polova

12.2.2.1 Smanjenje
diskriminacije i zaštita
ljudskih prava ranjivih
kategorija stanovništva
u BiH

12.2.2.2 Prevencija i
suzbijanje nasilja i svih
oblika diskriminacije na
osnovu pola

Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH

Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH

Procenat izvršenja
programskih
aktivnosti

Broj izrađenih
smjernica i programa
za provođenje
strateških
dokumenata iz
oblasti avnopravnosti
polova, broj mišljenja
na dokumente za
usklađivanje sa
Zakonom o
ravnopravnosti
polova u BiH

u realizaciji
projekata
Opisno

DA

DA

DA

Broj
Broj

300
13

300
13

581
13

Procen
at

100%

100%

100%

%

65%

75%

67%

broj

18

22

20

Obzirom da je
na snazi bilo
privremeno
finasiranje
institucija BiH
nismo mogli
realizirati
grantove
- poteškoće u
prikupljanju
mišljenja
nadležnih
institucija BiH,
vlada entiteta i
Vlade Brčko
Distrikta BiH.
Zbog kašnjenja
u usvajanju
Odluke o
formiranju
Koordinacionog
odbora za
praćenje Gender
akcionog plana
BIH u 2019.,
manji broj
institucija od
predviđenog
donio je
smjernice i
programe za
provođenje GAP
BIH.

4.473.325

1.715.000

0,00

0,00

0,00

1.241.530

285.000

0,00

760.871

0,00

1.715.000

1.045.871

12.2.3 Realizacija prava iz Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma, pristup pravima lica pod međunarodnom zaštitom u BiH i readmisija
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2019.

2019.

12.2.3.2
Implementacija
Sporazuma o readmisiji
i zaštita lica pod
međunarodnom
zaštitom

Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH

12.2.3.2 Stambena
politika i socijalno
stanovanje

Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH

Broj izgrađenih
stambenih jedinica
koje su planirane u
okviru stambene
politike i socijalnog
stanovanja

broj

%

940

629

94

57

93

85%

90%

90%

102

107

130

broj

broj

Povećao se broj
osoba kojima je
priznat status
supsidijarnne
zaštite
Podaci će biti
usaglašeni sa
podacima iz
Migracionog
profila za 2019.
g koji ce biti veći

40.139.522

2.926.000

2.544.320

1.268.000

0,00

400

1200

309

63

602
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Rok za
implementaciju je
produžen do
31.12.2022.god

47.928.590

400.000

73%

Podzakonski akti
koji su
predviđeni
programom rada
za 2019. su
pripremljeni i u
proceduri
pribavljanja
mišljenja od
nadležnih
institucija

364.577

235.000

18.040.711

Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH

604

2.710.004

12.2.3.1
Implementacija Aneksa
VII DMS

Broj realizovanih
projekata u
opštinama kojima je
osigurana pomoć u
obnovi komunalne i
socijalne
infrastrukture i
elektrifikacije
Stepen ažurnosti
baza podataka o
realizovanim
projektima na osnovu
izvještaja i preporuka
monitora
Broj osoba pod
međunarodnom
zaštitom za koje je
osiguran pristup
pravima
Broj povratnika po
osnovu sporazuma o
readmisiji i broj
opština/institucija
uključenih u sistem
readmisije

broj

229.637

0,00

0,00

15.732.911

Broj obnovljenih
stambenih jedinica

U toku je
implementacija
određenih
projekata koji još
nisu završeni i
prebačeni su za
2020. godinu

23.676.711

2019.

1.497.637

2019.

16.132.911

2019.

235.000

2019.

12.2.4 Razvoj politika prema iseljeništvu i jačanje saradnje sa iseljeništvom

12.2.4.1 Razvoj politika
prema iseljeništvu

Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH

Stepen
implementacije
politika koje se
odnose na
iseljeništvo

%

70%

75%

0,00

0,00

0,00
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12.1.4.2.
Jačanjesaradnje BiH sa
iseljeništvom

Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH

Stepen unapređenja
saradnje kroz
implementirane
projekte u kojima
učestvuju
predstavnici bh.
iseljeništva

%

75%

80%

80%

364.577

265.000

0,00

0,00

0,00

265.000

2019.
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Opći cilj / načela razvitka: Inkluzivni rast
Strateški cilj: 13. Unaprijediti zdravstvenu zaštitu
Srednjoročni cilj: 13.1 Unaprijediti politike u oblasti zdravstva u BiH

Donacije

Ostali izvori

Ukupno

7

8

9

10

11

12

Konačni rok za
izvršnje
projekta
(godina)

Kredit

Komentar
(Ukoliko
ostvarena
vrijednost nije
jednaka
planiranoj
vrijednosti
6

Proračun

5

Realizirani troškovi sa izvorima financiranja

Planirani
troškovi

4

Troškovi
Ostvarena
vrijednost
(2019)

3

Ciljana
vrijednost
(2019)

2

Polazna
vrijednost
(2018)

1

Jedinica
mjerenja
(%, broj ili
opisno)

Program i projekt

Nositelj
provedbe
programa i
projekta

Pokazatelj
rezultata po
projektu

Pokazatelji

13

13.1.1 Prevencija, promocija i suzbijanje zaraznih i nezaraznih bolesti u BiH
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Grant CDC
605.900 KM

119.000

119.000

119.000

809.860

203.960

2019.

119.000

203.960

2019.

489.969,30

0

Uspješno

Broj/procenat
realizacije planova
usklađenih sa
entitetima i Brčko
distriktom BiH u
oblasti zdravstva

0

Uspješno

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

Opisno/ broj

13.1.1.2
Implementacija
aktivnosti u cilju
promocije zdravlja

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

Izrada izvještaja i
broj realizovanih
inicijativa u
saradnji sa
entitetskim
organima i
organima Brčko
distrikta u oblasti
zdravstva u BiH

Broj/
procenat

13.1.1.1 Priprema,
implementacija,
praćenje
implementacije i
podrška projektima
prevencije i suzbijanja
zaraznih i nezaraznih
bolesti u cilju jačanja
javnozdravstvenih
kapaciteta

2019.

58.500

2019.

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

Broj/procenat
realizacije
obaveza iz
međunarodnih
akata čiji potpisnik
je BiH

0

Uspješno

13.1.2.1. Izvještavanje i
ispunjavanje obaveza
BiH u procesu
pristupanja EU i
obaveza iz drugih
međunarodnih pravnih
akata

Broj/procenat

13.1.2 Međunarodna saradnju u oblasti zdravstva

259.700

259.700

107.459,00
KM
80%IPA
sredstva
20%
(21,493)
Ministarstvo
finansija
BiH
Kontribucija
103.252 KM

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

Broj/procenat
usaglašenosti
međunarodnih
sporazuma i
drugih
međunarodnih
akata iz oblasti
zdravstva

0

Uspješno

13.1.2.2 Provođenje
procedure za
zaključivanje
međunarodnih
sporazuma i
pristupanja drugim
međunarodnim pravnim
aktima i implemantacija
istih

Broj/ procenat

Kontribucija
19.558,3
KM

58.500

58.500
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Opći cilj / načela razvitka: Inkluzivni rast
Strateški cilj: 13. Unaprijediti zdravstvenu zaštitu
Srednjoročni cilj: 13. 2 Usklađivanje i implementiranje zahtjeva za kvalitet, efikasnost i sigurnost lijekova i medicinskih sredstava u BiH sa EU zakonodavstvom

154

Kredit

Donacije

Ostali izvori

Ukupno

Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)

7

8

9

10

11

12

13

1.Kontinuiran
nedostatak stručnog
kadra za rad,
prevazilaženje
preraspodjelom dio
M4 i M5 pregleda
Komisija za lijekove

2.451.760

1.657.654

1.657.654

2019.

Realizirani troškovi sa izvorima
financiranja

Proračun

2
3
4
5
Praćenje kvaliteta, sigurnosti i efikasnosti lijekova i med.sredstava na tržištu BiH

Komentar
(Ukoliko ostvarena
vrijednost nije
jednaka planiranoj
vrijednosti

Ostvarena
vrijednost
(2019)

Ciljana vrijednost
(2019)

Polazna
vrijednost
(2018)

Troškov
i
Planirani troškovi

1
13.2.1

Nositelj
provedbe
programa
i projekta

Jedinica mjerenja
(%, broj ili opisno)

Program i projekt

Pokazatelj
rezultata po
projektu

Pokazatelji

2.Kontinuiran
nedostatak stručnog
kadra za poslove
kontrole kvaliteta i
uzorkovanja

4.700.740

2.806.994

2.806.994

2019.

6

1) Broj Izvještaja o
ocjeni
kvaliteta/efikasnosti/b
ezbjednosti lijeka
izvršenoj od strane
internih eksperata u
odnosu na broj
podnesenih zahtjeva

13.2.1.1
Provođenje
evaluacije
dokumentacije o
lijeku i med.sredstvu i
praćenje bezbjednost
u upotrebi

13.2.1.2
Provođenje Kontrola
usklađenosti
propisanog kvaliteta
lijeka i med.sredstva
prije i poslije
stavljanja u promet u
BiH

Agencija za
lijekove i
medicinska
sredstva
BIH

Agencija za
lijekove i
medicinska
sredstva
BIH

2.) broj prijava
sumnji na neželjena
dejstva lijekova i
medicinskih
sredstava (povećana
budnost zdravstvenih
radnika nad
primjenom lijekova i
med.sredstava); broj
ocjenjenih uzročnoposljedičnih veza
između prijavljene
reakcije i lijeka pod
sumnjom /u obnosu
na broj registrovanih
lijekova i med
sredstava
1. Broj nalaza
usklađenog kvaliteta
lijeka po vrstama
kontrole/ukupan broj
zahtjeva za kontrolu
2. Broj uzorkovanih
lijekova i
med.sredstava sa
tržišta/ukupan broj
istih sa dozvolom za
promet

1) 82%

1) 84%

1) 78 %

2) 14%

2) 20%

2) 5.5 %

%

1. 97%
1.86%

1.70%

%
2. 3%

2. 3 %

2.0,48%
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13.2.1.3 Provođenje
nadzora u primjeni
GxP u proizvodnji i
prometu lijekova i
medicinskih
sredstava

Agencija za
lijekove i
medicinska
sredstva
BIH

1) Broj inspekcijskih
dana Inspektorata /
EU normu (40 dana /
inspektoru)
2) Broj obučenih i
kvalifikovanih
inspektora u odnosu
na sistematizovan
broj

1) 95 %

1) 90 %

1) 111%

%
2) 70 %

2) 40 %

2. Kotinuiran
nedostatak stručnog
kadra za inspektorat

2) 50%

862.050

742.050

742.050

2019.
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broj
realizovanih
uzoraka
broj
usklađenih
dokumenata
za akreditaciju

Donacije

Ostali izvori

Ukupno

Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)

6

Kredit

5

Proračun

4

Realizirani troškovi sa izvorima
financiranja

7

8

9

10

11

12

13

Broj realizovanih (izvještačenih)
uzoraka je neznatno veći od
planiranog

165.000

165.000

9

U proteklom periodu aktivnosti su
bile usmjerene na prilagođavanju
postojećih dokumenata

156.000

156.000

Planirana opremljenost nije
realizovana jer nije bilo kapitalnih
ulaganja (privremeno finansiranje
institucija BiH)

120

145

161

7

9

procent
opremlj.
laboratorije

80%

85%

80%

broj
provedenih
testiranja

1

2

2

50.000

20.000

Proračun

3

Troškovi

Planirani
troškovi

Polazna
vrijednost (2018)

2

Komentar
(Ukoliko
ostvarena
vrijednost nije
jednaka planiranoj
vrijednosti

Jedinica
mjerenja
(%, broj ili opisno)

1

14.1.1 Obavljanje forenzičkih ispitivanja i vještačenja
Vještačenje uzoraka
u hemijsko-fizičkoj
laboratoriji
Sprovođenje normi
14.1.1.1 Obavljanje
za usklađenost sa
hemijsko-fizičkih i
standardom BAS EN
hemijsko
Agencija za
ISO/IEC 17025:2018
toksikoloških
forenzička
Opremljenost
vještačenja i
ispitivanja i
laboratorije nova
uvođenje
vještačenja
oprema,
međunarodnih
modernizacija,
standarda
zanavljanje)
Saradnja i aktivno
uključivanje u radne
grupe ENFSI-a za

Ostvarena
vrijednost (2019)

Nositelj
provedbe
programa
i projekta

Ciljana
vrijednost (2019)

Program i projekt

Pokazatelj
rezultata po
projektu

Opći cilj / načela razvitka: Upravljanje u funkciji rasta
Strateški cilj: 14. Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
Srednjoročni cilj: 14.1 Unaprjeđenje sigurnosnog sektora u BiH s aspekta odgovornosti i efikasnosti
Pokazatelji

2019.
50.000

20.000
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droge i UNDC-e
vježbe

Sprovođenje normi
za usklađenost sa
standardom BAS EN
ISO/IEC 17025:2018
Opremljenost
laboratorije nova
oprema,
modernizacija,
zanavljanje)
Saradnja i aktivno
uključivanje u radne
grupe ENFSI-a za
droge i UNDC-e
vježbe

14.1.1.2
Obavljanje bioloških
vještačenja i DNK
analize i uvođenje
međunarodnih
standarda

14.1.1.3 Obavljanje
vještačenja iz oblasti
digitalnih dokaza i
uvođenje
međunarodnih
standarda

Agencija za
forenzička
ispitivanja i
vještačenja

Agencija za
forenzička
ispitivanja i
vještačenja

broj
realizovanih
uzoraka

0

5

0

broj
usklađenih
dokumenata
za akreditaciju

0

2

0

procent
opremljenosti
laboratorija

80%

85%

80%

broj
provedenih
aktivnosti

0

1

0

Broj bioloških i DNK
vještačenja

broj
realizovanih
uzoraka

249

279

511

Usklađenost
dokumenata za
akreditaciju

broj
usklađenih
dokumenata

14

20

20

Opremljenost
laboratorije, nova
oprema,modernizacij
a, zanavljanje

procent
opremljenosti
laboratorije

82%

84%

82%

Saradnja i učešće u
Proficiency testovima

broj
provedenih
testiranja

2

2

2

Vještačenje uzoraka
u Laboratoriji za
vještačenje
kompjuterskih
vještačenja

broj
realizovanih
uzoraka

680

700

Sprovođenje normi
za usklađenost sa
standardom BAS EN
ISO/IEC 17025:2018

broj
usklađenih
dokumenata
za akreditaciju

10

Opremljenost
laboratorije, nova
oprema,modernizacij
a, zanavljanje
labortatorija

procent
opremljenosti
laboratorija

88%

Nije primljeno, niti obučeno lice
koje će raditi na poslovima
vještačenja u navedenoj
Laboratoriji, niti su uspostavljene
metode rada, postupak prijema u
toku

Planirana opremljenost nije
realizovana jer nije bilo kapitalnih
ulaganja (privremeno finansiranje
institucija BiH)

Zaprimljen je i urađen veći broj
naredbi, a samim time i uzoraka od
planiranog
Provedena validacija kapilarne
elektroforeze, PCR amplifikacije i
kvantifikacije nakon čega slijedi
priprema radnih upustava
Planirana
opremljenost
nije
realizovana jer nije bilo kapitalnih
ulaganja (privremeno finansiranje
institucija BiH)

30.000

30.000

20.000

20.000

50.000

50.000

5.000

5.000

484.000

484.000

116.000

116.000
Proračun

2019.

30.000

30.000

Rade se dva testa koji dođu u isto
vrijeme GEDNAP 58 i 59

20.000

20.000

610

Razlog manjeg broja izvještačenih
od planiranih uzoraka je prelazak
lica koje je bilo zaposleno u ovoj
laboratoriji u drugu instituciju

265.000

265.000

12

38

U skladu sa planom akreditacije u
navedenoj laboratoriji su
akreditovane dvije metode, zbog
čega je usvojen veći broj
dokumenata od predviđenog

40.000

89%

88%

Planirana opremljenost nije
realizovana jer nije bilo kapitalnih
ulaganja (privremeno finansiranje
institucija BiH)

100.000

Proračun

Vještačenje uzoraka
u hemijskotoksikološkoj
laboratoriji

40.000

2019.

100.000
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14.1.1.4 Obavljanje
kriminalističkotehničkih vještačenja
i uvođenje
međunarodnih
standarda

Agencija za
forenzička
ispitivanja i
vještačenja

broj
provedenih
testiranja

2

2

2

broj
realizovanih
uzoraka

70

75

55

20.000

20.000

Smanjen broj audio fajlova
dostavljenih na vještačenje

50.000

50.000

30.000

30.000

5.000

5.000

Upućen zahtjev za
međulaboratorijsko testiranje
prema Nacionalnom
kriminalističko-tehničkom centru
(NKTC) MUP-a R. Srbije, ali isti
nisu bili u mogućnosti pripremiti
test

220.000

220.000

Promijenjen način evidencije
realizovanih uzoraka.

100.000

100.000

Zbog provođenja aktivnosti oko
akreditacije u Laboratoriji za
vještačenje glasa i audio zapisa
kod ove stavke nisu se u
potpunosti realizovale planirane
aktivnosti

30.000

30.000

Planirana opremljenost nije
realizovana jer nije bilo kapitalnih
ulaganja (privremeno finansiranje
institucija BiH)

12.000

12.000

20.000

20.000

160.000

Sprovođenje normi
za usklađenost sa
standardom BAS EN
ISO/IEC 17025:2018

broj
usklađenih
dokumenata

3

5

22

U skladu sa planom akreditacije u
navedenoj laboratoriji je
akreditovana jedna metoda rada,
zbog čega je usvojen veći broj
dokumenata od predviđenog

Opremljenost
laboratorije, nova
oprema,modernizacij
a, zanavljanje
labortatorije

procent
opremljenosti
laboratorije

80%

82%

80%

Planirana opremljenost nije
realizovana jer nije bilo kapitalnih
ulaganja (privremeno finansiranje
institucija BiH)

Saradnja i aktivno
uključivanje u radne
grupe ENFSI-a za
droge i UNDC-e
vježbe

broj
provedenih
testiranja

1

1

0

Vještačenje uzoraka
u Laboratoriji za
vještačenje foto i
video materijala

broj
realizovanih
uzoraka

7000

7500

379

Sprovođenje normi
za usklađenost sa
standardom BAS EN
ISO/IEC 17025:2018

broj
usklađenih
dokumenata

2

3

2

procent
opremljenosti
laboratorije

76%

77%

76%

broj
provedenih
testiranja

0

0

0

broj
realizovanih
uzoraka

65

70

172

U dostavljenim naredbama tražena
su vještačenja navedenog broja
uzoraka

160.000

19

Ukupan broj usklađenih
dokumenata uključuje sve
dokumente u laboratoriji

30.000

Opremljenost
laboratorije, nova
oprema,modernizacij
a, zanavljanje
labortatorije
Saradnja i aktivno
uključivanje u radne
grupe ENFSI-a za
droge i UNDC-e
vježbe
Vještačenje uzoraka
u Laboratoriji za
grafološka/grafoskop
ska vještačenje
Sprovođenje normi
za usklađenost sa

broj
usklađenih
dokumenata

3

4

Proračun

Saradnja i aktivno
uključivanje kroz
aplikaciju za
Proficiency testove i
međula.testiranje
Vještačenje uzoraka
u Laboratoriji za
vještačenje glasa i
audio zapisa

2019.
30.000
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standardom BAS EN
ISO/IEC 17025:2018
Opremljenost
laboratorije, nova
oprema,
modernizacija,
zanavljanje
labortatorije
Saradnja i učešće u
Proficiency testovima
Vještačenje uzoraka
u Laboratoriji za
daktiloskopska
vještačenja
Sprovođenje normi
za usklađenost sa
standardom BAS EN
ISO/IEC 17025:2018
Opremljenost
laboratorije, nova
oprema,
modernizacija,
zanavljanje
labortatorije
Saradnja i učešće u
Proficiency testovima
i međulaboratorijskoj
saradnji
Opremljenost
Laboratorije za
mehanoskopskobalistička vještačenja
Uspostavljanje
Laboratorije za
mehanoskopskobalistička vještačenja

Planirana opremljenost nije
realizovana jer nije bilo kapitalnih
ulaganja (privremeno finansiranje
institucija BiH)

15.000

15.000

1

Urađen test za rukopis

25.000

25.000

3

65

Zaprimljen je i urađen veći broj
naredbi, a samim time i uzoraka od
planiranog

60.000

60.000

2

3

3

30.000

30.000

50%

60%

50%

30.000

30.000

1

1

1

25.000

25.000

procent
opremljenosti
laboratorije

0%

0%

0%

300.000

300.000

uspostavljea
laboratorija

ne

ne

ne

procent
opremljenosti
laboratorije

85%

86%

85%

broj
provedenih
testiranja

1

1

broj
realizovanih
uzoraka

2

broj
usklađenih
dokumenata

procent
opremljenosti
laboratorije

broj
provedenih
testiranja

Planirana opremljenost nije
realizovana jer nije bilo kapitalnih
ulaganja (privremeno finansiranje
institucija BiH)

Planirana opremljenost nije
realizovana jer nije bilo kapitalnih
ulaganja (privremeno finansiranje
institucija BiH)
Laboratorija nije uspostavljena jer
nije bilo kapitalnih ulaganja
(privremeno finansiranje institucija
BiH)

SIPA

Stepen završetka
radova

broj

%

125

0

110

Smanjen broj naredbi tužilaštva u
BiH za provođenje istraga i
povećanje kvaliteta dostavljenih
izvještaja nisu imali uticaj na
postizanje ciljanih vrijednosti
izlaznog rezultata.

20.769.000

-

Kašnjenje u realizciji ovog
programa uzrokovano je
neizdavanje potrebne
dokumentacije od strane Općine
Istočno Novo Sarajevo.

1.152.000

18.814.487

14.1.2.2 IBIH-SIPA2 Izgradnja objekta
za smještaj i obuku
Jedinice za
specijalnu podršku
SIPA-e

SIPA

Broj podnesenih
izvještaja o
počinjenom
krivičnom djelu

100

14.1.2.1 Istrage
krivičnih djela iz
nadležnosti Suda BiH
po naredbama
Tužilaštva BiH

125

14.1.2 Prikupljanje obavještenja i podataka, sprečavanje, otkrivanje i istrage krivičnih djela i zaštita svjedoka iz nadležnosti Suda BiH

-

-

-

18.814.487

2019.

780

-

-

-

780

2019.

159

broj

400

444

Smanjen je broj naredbi sudova i
tužilaštava u BiH za provođenje
posebnih istražnih radnji.

4.245.500

3.766.001

-

-

-

3.766.001

2019.

927.500

824.373

-

-

-

824.373

2019.

1.315.000

1.149.321

-

-

-

1.149.321

2019.

2.141.291

1.724.007

1.724.007

2019.

823.523

Broj naredbi za
provođenje posebnih
istražnih radnji

823.523

SIPA

897.659

14.1.3.1 Provođenje
posebnih istražnih
radnji u otkrivanju i
istraživanju najtežih
oblika krivičnih djela
iz nadležnosti Suda
BiH

450

14.1.3 Prikupljanje i analitička obrada obavještenja i podatka o krivičnim djelima

14.1.3.2 Utvrđivanje
zakonitosti u
postupanju policijskih
službenika SIPA-e i
postupanje na
zahtjev institucija BiH

SIPA

Stepen provedenih
postupaka u odnosu
na broj zahtjeva

%

100

100

100

Vrijednost ovog rezultata je u
činjenici da je u osam predmeta –
predstavki na rad službenika
Agencije, Odbor za žalbe PSBiH
usvojio izvještaje Odjeljenja za
unutrašnju kontrolu, odnosno nisu
utvrđene nezakonitosti u
postupanju ni povrede službene
dužnosti od strane policijskih
službenika Agencije. Utvrđeno je
da je upotreba sile u svim
slučajevima bila zakonita.

14.1.3.3
Zaštita svjedoka

SIPA

Ostvareni nivo zaštite
svjedoka

%

100

100

100

Štićenim svjedocima pružene su
mjere zaštite i podrške u obimu i
kvalitetu traženom naredbama
Suda BiH.

337

Povećanje broja predmeta u radu,
djelomično kao posljedica je vćeg
broja najava tranzita stranih
oružanih snaga.

14.1.3.1
Komunikacija,
saradnja i
koordinacija između
policijskih i drugih
tijela u BiH

14.1.3.2
Međunarodna
operativna policijska
saradnja

Direkcija za
koordinaciju
policijskih
tijela BiH

Direkcija za
koordinaciju
policijskih
tijela BiH

Broj predmeta iz
oblasti domaće
policijske saradnje

Broj

125

130

Dostupnost
Centralne tačke
sistema elektronske
razmjene podataka

%

100

100

100

Broj predmeta iz
oblasti međunarodne
operativne policijske
saradnje

Broj

8.355

8.340

7.077

Manji broj zahtjeva za postupanje
u oblasti međunarodne operativne
policijske saradnje

2019.

14.1.3 Domaća i međunarodna policijska saradnja, te zaštita ličnosti i objekata

160

12

12

8

Manji broj iniciranih akcija od
strane međunarodnih policijskih
organizacija / agencija.

Broj štićenih ličnosti

31

31

37

Veći broj štićenih osoba, zbog
uspostavljanja novog saziva
Vijeća ministara BiH.

Broj osiguranja VIP
delegacija

210

220

181

Manji broj VIP delegacija u
posjeti Bosni i Hercegovini.

Broj
Broj štićenih
objekata

170

Broj vanrednih
osiguranja

14.1.3.4 Sistem
video nadzora

Direkcija za
koordinaciju
policijskih
tijela BiH

Stepen realizacije

34.714.643

240

%

170

608

Veći broj vanrednih osiguranja u
skladu sa zahtjevima DKP i drugih
korisnika, potrebama osiguranja
stranih zvaničnika prilikom posjeta
BiH, te sigurnosnim stanjem u
zemlji i okruženju.

80

0

Planirane faze projekta nisu
realizovane jer su zainteresovane
ustanove (međunarodne
organizacije, ambasade i
rezidencije koje se osiguravaju od
strane Direkcije) odustale od
finansiranja dijelova projekta koji
se pojedinačno odnosio na njih.

80

50

240

60

175

27.949.626

14.1.3.3 Zaštita
štićenih ličnosti i
objekata

Direkcija za
koordinaciju
policijskih
tijela BiH

Broj koordiniranih
operativnih akcija

27.949.626

278.000

2019.

14.1.4 Saradnja sa međunarodnim institucijama u oblasti sigurnosne politike
14.1.4.1 Priprema i
provođenje
međunarodnih
sporazuma, propisa
(zakoni, podzakonski
i drugi normativni
akti), rješenja,
strategija planova i
izvještaja
14.1.4.2 Aktivnosti
na sprječavanju
borbe protiv trgovine
ljudima

Ministarstvo
sigurnosti
BiH

Ministarstvo
sigurnosti
BiH

Stepen realizovanih
aktivnosti iz
međunarodnih
sporazuma
Stepen realizovanih
aktivnosti na izradi
propisa (zakoni,
podzakonski i drugi
normativni akti),
rješenja, strategija
planova i izvještaja

%

Stepen realizovanih
aktivnosti u odnosu n
ukupan broj
aktivnosti

%

78

78

80

36

78

80

80

2019.

2.000.000

1.740.000

100.000

30.000

-

-

-
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14.1.4.3 Razvijanje
sistema za zaštitu
tajnih podataka

Ministarstvo
sigurnosti
BiH

Stepen realizovanih
aktivnosti u odnosu n
ukupan broj
aktivnosti

%

78

80

94

587.000

606.000

14.1.4.4 Provedba
politika u oblasti
imigracije i azila

Ministarstvo
sigurnosti
BiH

Stepen realizovanih
aktivnosti u odnosu n
ukupan broj
aktivnosti

%

78

80

98

2.000.000

1.740.000

-

-

-

14.1.5 Obezbjeđivanje efikasnog i efektivnog sigurnosnog sektora
14.1.5.1 Praćenje i
analiza granične i
opšte sigurnosti

Ministarstvo
sigurnosti
BiH

Stepen realizovanih
aktivnosti u odnosu
na ukupan broj
aktivnosti

%

78

80

90

772.000

671.000

-

-

-

14.1.5.2 Praćenje,
analiza i koordinacija
u oblastima:
korupcije i
organizovanog
kriminala; terorizma,
ratnih zločina i
zloupotrebe
narkotika.

Ministarstvo
sigurnosti
BiH

Stepen realizovanih
aktivnosti u odnosu n
ukupan broj
aktivnosti

%

78

80

71

773.000

672.000

-

-

-

14.1.5.3 Održavanje
i razvoj IKT sistema u
sigurnosnom sektoru

Ministarstvo
sigurnosti
BiH

%

78

80

83

1.200.000

1.044.000

-

-

-

14.1.5.4 Zaštita i
spašavanje

Ministarstvo
sigurnosti
BiH

%

78

80

80

1.000.000

869.000

-

-

-

Stepen realizovanih
aktivnosti u odnosu n
ukupan broj
aktivnosti
Stepen realizovanih
aktivnosti u odnosu n
ukupan broj
aktivnosti

14.1.6 Granična kontrola i sprječavanje prekograničnog kriminal

162

350

2019.

330

59.229.000

Broj

5.400.000

89

59.229.000

Broj izvještaja o
počinjenim KD
podnesenih
nadležnim
tužilaštvima

75

5.400.000

Granična
policija BiH

72

62.000.000

14.1.6.2 Istrage i
krim-obavještajni rad

%

5.900.000

Granična
policija BiH

331

14.1.6.1
Granična kontrola

Procenat otkrivenih
pokušaja ilegalnog
prelaska lica u
odnosu na ukupno
evidentirana lica
(uključujući lica u
readmisiji)

U ilegalnom prelasku državne
granice otkriveno je 5.859 lica, više
za 1.370 ili 30,52% u odnosu na
2018. godinu. U skladu sa
potpisanim međunarodnim
Sporazumima o readmisiji-admisiji
lica prihvaćeno je 727 stranih
državljana, više za 4,45% u
odnosu na 2018. godinu (696).
Kao rezultat pojačanih aktivnosti
nadzora državne granice u cilju
sprečavanja ilegalnih prelazaka,
GP BiH je evidentirala 13.251 lice
spriječenih u pokušaju ilegalnog
prelaska na teritoriju BiH sa
teritorije susjednih zemalja, na koju
su se i vratili. Evidentirano je 81
krivično djelo ''Krijumčarenja ljudi''
(2018. - 66) i 6 krivičnih djela
''Organizovanje grupe ili udruženja
za vršenje KD krijumčarenje
migrantima'' (2018. - 8).Nadležnom
tužiteljstvu podneseno je 85
službenih izvještaja protiv 138 lica.
GP BiH je nadležnim tužilaštvima
podnijela 331 izvještaj, zbog
postojanja osnova sumnje da je
počinjeno 396 krivičnih djela. Za
ova krivična djela osumnjičeno je
451 lice. Slobode su lišena 122
lica. Ukupna otkrivenost krivičnih
djela je veća za 5,6%. Pokazatelji
u oblastima sprečavanja
krijumčarenja ljudi i krijumčarenja
opojnih droga su unaprijeđeni. GP
BiH je evidentirala 127 predmeta
sa obilježjem krivičnog djela, koji
su na dalje postupanje ustupljeni
agencijama u BiH ili organima
susjednih zemalja.Jedinice GP su
samostalno i sa dugim domaćim i
međunarodnim agencijama
realizovale 44 operativne akcije na
sprečavanju nezakonitih migracija,
10 operativnih akcija s ciljem
sprečavanja krijumčarenja oružja,
municije i eksplozivnih sredstava,
58 operativnih akcija s ciljem
sprečavanja krijumčarenja roba i
21 operativnu akciju na
sprečavanju krijumčarenja opojnih
droga. Sve navedene aktivnosti
bile su propraćene adekvatnim
krim.obavještajnim radom.

2019.

163

93

14.1.6.4
Međuinstitucionalna i
međunarodna
saradnja

Granična
policija BiH

Procenat realizacije
Plana zajedničkih /
mješovitih patrola

%

100

100

100

530.000

96

2019.

1.200.300

95

530.000

%

1.200.300

Procenat realizacije
Plana javnih nabavki

4.000.000

Granična
policija BiH

1.300.000

14.1.6.3 Opremanje i
izgradnja
infrastrukture

Zbog neusvajanja Budžeta za
2019. godinu i donošenja Odluke o
privremenom finasiranju, donešen
je Plan javnih nabavki za 2019.
bez kapitalnih izdataka. U skladu
sa Planom provedeno je 18
postupaka javnih nabavki od kojih
je većina okončana. U 2019. GP
BiH je dobila određene donacije
opreme, koja je distribuirana po
organizacionim jedinicama.
Ukupan broj evidentiranih
mješovitih patrola na teritoriji BiH i
susjednih zemalja iznosi 3.138, od
čega na teritoriji BiH 816, Hrvatske
568, Crne Gore 219 i teritoriji
Srbije 1.535 mješovitih patrola.
Organizacione jedinice GP BiH
održavale su redovne sastanke sa
graničnim policijama susjednih
zemalja. Održana su 452
sastanka. Organima u BiH
ustupljeno je 1.722 predmeta, a
organima susjednih država 442.
GP BiH je drugim agencijama
dostavila 73 krim. obavještajna
izvještaja i od njih zaprimila 40.
Partnerskim agencijama
proslijeđene su Strategijska
analiza rizika za 2019. i
Strategijska analiza rizika za 2019.
domen nezakonite migracije.
ZCAR je izradio i razmijenio 19
analiza po različitim profilima rizika.

2019.

164

12/12

Na izlazu iz BiH na Međunarodnim
aerodromima evidentirano je
ukupno 958.550 putnika koji su
KDZ pregledani što je 50,51%
ukupnog prometa. Procenat
izvršenih fizičkih pregleda putnika i
kabinskog prtljaga iznosi oko 12%
od ukupnog prometa putnika na
KDZ kontroli. Anti bombni tim
izvršio je ukupno 82 intervencije na
kontroli i uklanjanju napuštenog
prtljaga, nije bilo detektovanih
napuštenih prtljaga koji bi ugrozili
bezbjednost odvijanja civilne
avijacije. Izvršena su 2 vanredna
pregleda aviona kojom prilikom
nisu uočeni predmeti i materije
koje bi ugrozili bezbjednost
odvijanja civilne avijacije.

2019.

31

603.000

40

3.400.000

35

603.000

Broj

3.400.000

Prosječan broj sati
obuke po službeniku

633.000

Granična
policija BiH

3.800.000

14.1.6.5
Obuka i stručno
usavršavanje

U okviru interne obuke realizovane
su 723 teme, kojima je
prisustvovalo 1.827 policijskih
službenika (89,9%). Prosječan broj
sati po jednom službeniku
proveden na internoj obuci iznosi
30,9 sati. Problem u realizaciji
obuke u odnosu na planirano je
nedostatak policijskih službenika.
Prema važećem Pravilniku o
unutrašjoj organizaciji GP BiH
nedostaju 393 policijska
službenika. Realizovana je
Osnovna obuka za IX klasu kadeta
GP BiH. Isti su od 01.04.2019.
godine otpočeli proces probnog
rada u organizacionim jedinicama
u kojima su raspoređeni. U
Agenciji za školovanje i stručno
usavršavanje kadrova Mostar,
počeo je nastavni proces za 100
kadeta X klase GP BiH prvi nivo čin policajac.

14.1.7.1
Bezbjednosni
pregled putnika,
kabinske prtljage i
obezbjeđenje
prostora

Granična
policija BiH

Procenat izvršenih
fizičkih pregleda
putnika i kabinskog
prtljaga u odnosu na
ukupan promet
putnika na
međunarodnim
aerodromima

%

12/12

12/12

2019.

14.1.7 Bezbjednost vazdušnih luka

165

100

100

Zbog ne donošenja Zakona o
budžetu institucija BiH i
međunarodnih obaveza BiH za
2019. godinu Agencija za policijsku
podršku nije bila u mogućnosti
provoditi postupke javnih nabavki
za policijska tijela BiH

597.000

597.000

597.000

2019.

100

920.650

%

920.650

Granična
policija BiH

Procenat
sertifikovanih
policijskih službenika
na poslovima KDZ
kontrole (osnovna i
povratna obuka)

917.000

14.1.7.2 Obuka i
sertificiranje
policijskih službenika

Za rad na KDZ kontroli putnika i
kabinskog prtljaga sertifikovan je
91 policijski službenik – u JGP
Aerodrom Sarajevo 34, JGP
Aerodrom Mostar 17, JGP
Aerodrom Tuzla 28 i JGP
Aerodrom Banja Luka 12.
GP BiH je realizovala obuke
osvježenje stečenih znanja Modul I
i II za policijske službenike i
zaposlenike iz JGP na sva četiri
aaerodroma u BiH. U Jedinicama
GP na međ.aerodromima kroz
internu obuku obrađene su 92
teme, kojima je prisustvovalo 246
policijskih službenika. Prosječan
broj sati utrošenih obukama po
službeniku je 22.

14.1.8.3 Pružanje
stručne pravne
pomoći po
zahtjevima policijskih
tijela BiH i vođenje
Centralne evidencije
podataka

Agencija za
policijsku
podršku

Agencija za
policijsku
podršku

Broj provedenih
javnih nabavki za
policijska tijela BiH

Broj

6

10

0

Procenat pruženih IT
usluga policijskim
tijelima BiH

%

85

85

85

549.000

549.000

549.000

Procenat odgovora
na postavljene
korisničke zahtjeve i
procenat izrađenih
normativnih akata po
zahtevu policijskih
tijela

%

90

90

90

416.000

416.000

416.000

2019.

14.1.8.2 Razvoj i
implementacija ICT
sistema i servisa za
policijska tijela BiH

Agencija za
policijsku
podršku

2019.

14.1.8.1 Provođenje i
učešće u postupcima
javnih nabavki za
policijska tijela BiH

2019.

14.1.8 Podrška policijskoj strukturi u BiH

14.1.9 Kontrola kretanja i boravka stranaca, prihvat, smještaj i udaljenje stranaca
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605.000

600.000

1.012.697
Djelomi
čno
realizira
no
Realizir
ano u
potpun
osti
Realizir
ano u
potpun
osti

3.070.606

3.070.606

2019.

2.947.260

2.316.422

Opisno

Realizo
vano u
potpno
sti
Realizo
vano u
potpno
sti

3.906.832

Služba za
poslove sa
strancima

Realizacije
unapređenja
komunikacijskog i
informacijskog
sistema (ROS, ISM,
modul biometrije,
elektronska
prijava/odajva stranih
državljana)
nabavkom nove i
održavanjem
postojeće opereme

Broj (godišnja
vrijednost)

Nabavljena i i nstalirana oprema

14.1.9.2 Prevencija i
borba protiv
nezakonitih migracija

Služba za
poslove sa
strancima

Utvrđene potrebe

14.1.9.1 Zakonite
migracije

Upostavljanje
efikasnog sistema
evidencija prijavaodjava-promjena
boravišta i
prebivališta

U cilju podizanja efikasnosti kod
problematike prijave boravišta
stranih državljana, na inicijativu
Službe je u prethodnom periodu u
sklopu projekta „Podrška
efikasnom upravljanju migracijama
i granicom u BiH”, razvijen sistem
za online prijavu boravka stranaca
„ESTRANAC“ koji je finansiran
sredstvima Vlade Švicarske
Konfederacije, a realiziran u
saradnji Ministarstva sigurnosti
BiH, Službe za poslove za
strancima BiH, te Centra za
istraživanje politike suprotstavljanja
kriminalitetu (CPRC) iz Sarajeva.
Sistem za online prijavu boravka
stranaca značajno je unaprijedio
kapacitete Službe za poslove sa
strancima BiH, koja je nadležna za
provođenje Zakona o strancima
BiH, u domenu kontrole prijave
boravišta stranaca. Razvijanjem i
puštanjem navedenog sistema
ujedno se unaprijedio i sigurnosni
aspekt prijave boravka stranaca, te
će isti ujedno poslužiti i za daljnji
razvoj turističkog sektora, te rast
naplate javnih prihoda
Sistem eStranac: Izrađena
dokumentacija, izvršeno
projektovanje, sistem testiran i isti
je u upotrebi,
Sistem ROS Izrađena
dokumentacija, izvršeno
projektovanje, sistem testiran i isti
je u upotrebi
Sistem ROS:
Izarađena dokumentacija,
započeto projektovanje,
- nabavka storidža, dokumentacija
čeka na ISM
-nabavka firewala, dokumentacija
čeka na ISM

2.316.422

2019.

Nabavka servera – izrađena
dokumentacija, izvršena nabavka,
isti u aktivnoj upotrebi
Nabavka računarske opreme izrađena dokumentacija, izvršena
nabavka, isti u aktivnoj upotrebi

167

14.1.9.3 Prihvat,
smještaj i udaljenje
stranaca

Služba za
poslove sa
strancima

Prosječan trošak po
korisniku/boravak po
nadzoru

Broj
(u KM)

771

771

1790.4

Djelomi
čno
realizira
no

Nabavka licenci - izrađena
dokumentacija, izvršena nabavka,
isti u aktivnoj upotrebi
Nabavka mrežnih uređaja izrađena dokumentacija, izvršena
nabavka, konfigurisanje izvršeno
isti ćče biti stavljen u funkiju
početkom 2019. godine
Naime, struktura lica koja su
obuhvaćena migrantskom krizom
su u velikoj mjeri NN lica odnosno
lica koja ne posjeduju bilo kakav
identifikacioni dokument. Ovakva
lica su stavljana pod nadzor u IC u
svrhu osiguranja izvršenja
prethodno izrečenih mjera
protjerivanja, kao i utvrđivanja
istinitosti navoda o identitetu
stranca, te pribavljanje
identifikacionih dokumenata, na
osnovu kojih je moguće pokrenuti
postupak pripremih procedura i
samo izvršenje udaljenja stranaca
iz BiH.

3.421.908

2.689.475,57

Realizir
ano u
potpun
osti

2.689.475,57

II – IZVJEŠTAJ O PROVOĐENJU AKCIJSKOG PLANA GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA
Opći cilj / načela razvitka: Upravljanje u funkciji rasta
Strateški cilj: 14. Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
Srednjoročni cilj: 14.2 Unaprjeđenje kreiranja politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave
Program i projekt
Pokazatelji

Troškovi

Realizirani troškovi sa izvorima financiranja
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2019.

Donacije

Ostali izvori

Ukupno

7

8

9

10

11

12

Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)

Kredit

6

Proračun

5

Planirani troškovi

4

Komentar
(Ukoliko ostvarena
vrijednost nije jednaka
planiranoj vrijednosti

Polazna vrijednost
(2018)

3

Ostvarena vrijednost
(2019)

Jedinica mjerenja
(%, broj ili opisno)

2

Ciljana vrijednost
(2019)

Pokazatelj rezultata
po projektu

1

Nositelj
provedbe
programa i
projekta

13

IPA sufinansiranje iz
progra-ma
Europa za
građane

343.431

2019.

14.2.1 Javna uprava i saradnja sa civilnim društvom
14.2.1.1 Stvaranje
pretpostavki za
aktivniji angažman
civilnog društva
14.2.1.2
Unapređenje
zakonodavnog
okvira, kapaciteta i
vođenja upravnog
postupka iz
nadležnosti Sektora
za upravu
14.2.1.3 Efikasno
provođenje
inspekcijskog
nadzora
14.2.1.4 Efikasna
koordinacija
provođenja
strateškog okvira
reforme javne
uprave, pravde i
poslova EU
integracije u sektoru
pravde i uprave u
BiH

Ministarstvo
pravde BiH

Prijedlozi
akata VM BiH

Ministarstvo
pravde BiH

Nacrti zakona
i prijedlozi
drugih propisa
VM BiH

Broj

4

Ministarstvo
pravde BiH

Prijedlozi
akata VM BiH

Broj

1

Ministarstvo
pravde BiH

Prijedlozi
propisa i akata
VM BiH

Broj

Broj

4

5

2

Nisu izrađeni
planirani propisi,
jer se nisu stekli
uslovi za
donošenje.

443.431

343.431

7

2

Nisu izrađeni
planirani propisi,
jer se nisu stekli
uslovi za
donošenje.

581.589

411.589

411.589

2019.

1

1

295.739

178.530

178.530

2019.

454.329

434.329

434.329

2019.

4

5

2

Nisu izrađeni
planirani propisi,
jer se nisu stekli
uslovi za
donošenje

14.2.2 Osiguranje podrške institucijama i koordinacija realizacije aktivnosti institucija u procesu integracije u EU

950.000

opisno

podrška i
koordinacija
realizirane

.
podrška i
koordinacija
realizirane

DEI

podrška i
koordinacija
realizacije
obaveza
institucija u
BiH u procesu
integriranja u
EU

podrška i
koordinacija
realizirane

14.2.2.1 Podrška i
koordinacija
realizacije obaveza
institucija u BiH u
procesu integriranja
u EU

2019.
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100

113

DEI

paketi/programi/ projekti
pomoći i
realizirani
proces

broj

55

55

55

1.409.388

14.2.2.5
Komunikacijske
aktivnosti i obuke u
vezi sa integracijom
u EU za različite
ciljne grupe

81

DEI

prevedeni/
revidirani
dokumenti u
skladu sa
sistemom
koordinacije

broj

150

180

185

507.000

318.249

14.2.2.4
Koordinacija
prevođenja
relevantnih propisa i
dokumenata EU i BiH

broj

635.000

14.2.2.3 Podrška i
koordinacija
korištenja finansijske
pomoći EU dostupne
BiH

DEI

stručna
pomoć
institucijama
prema Odluci
o postupku
usklađivanja
zakonodavstv
a

1.584.000 +
iznosi grantova
EU u PIMIS-u

14.2.2.2 Podrška i
koordinacija
aktivnosti institucija u
usklađivanju
zakonodavstva BiH s
acquis-em

2019.

634.000

409.177

2019.

DEI

a) posjete
internet
stranici;
b) opće obuke

broj

a)
70.000
b) 43

a) 72.000

a) 63.900

b) 55

b) 43

a) Na povećanje
vidljivosti
stranice utjecalo
odgađanje
rekonstru-kcije
stranice i dizajna
portala o
evropskim
integraci-jama.
b)
Ostvarena
vrijednost
odstupa jer su
pojedine opće
obuke otkazane.

2019.

Iznosi u
PIMIS-u

2019.

14.2.3 Koordinacija, usmjeravanje i praćenje reforme javne uprave u BiH
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broj
pripremljenih
projekata
(projektni
prijedlog,
projektni
zadatak,
tenderska
dokumentacija
14.2.3.1 Razvijanje,
operacionalizacija i
podrška
implementaciji
strateškog okvira za
reformu javne uprave
u BiH

Ured
koordinatora
za RJU

VM BiH
dostavljeni
godišnji i
polugodišnji
izvještaj o
napretku
broj institucija
u kojima je
pilotiran CAF

opisno

RAP 1,
ZP,
MOU,
smjerni
ce,
poslovn
ici

Prijedlog
novih
dokumenata

11
broj

opisno

7

Izvješta
ji iz
prethod
ne
godine

pripremljeni
i dostavljeni
izvještaji
VMBiH

urađeni
pasoši
indikatora i
nacrt
akcionog
plana uz
Strateški
okvir za
RJU,
Analiza
funkcionisa
nja Fonda
za RJU.
Pripremljen
je i
prednacrt
sporazuma
o nastavku
funkcionisa
nja Fonda
za RJU na
bazi
postojećeg
Memorandu
ma o
razumijevan
ju
7

broj

9

VM BiH se
upoznalo sa
izvještajem

12

/

Aktivnosti su bile
usmjerene na
implementaciju
jednog projekta
i na pripremu
šest projekata

VM BiH se na
173.sjednici
održanoj
10.06.2019.
upoznalo sa
Godišnjim
izvještajem o
napretku za
2018.

1 600.000

Pripremljene
analize, kao i
nacrti
dokumenata

1 380.000

0

0

0

1 380.000

Ured
koordinatora za
RJU je pružio
stručnu podršku
u
implementiranju
alata za
upravljanje
kvalitetom
javnim
institucijama u
BiH. U saradnji
sa partnerima
razvijen novi
planski
dokument
Okvirni
operativni plan
za upravljanje
kvalitetom u
javnoj upravi u
BiH 2019-2022
Aktivnost nije
realizovana.
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2019.

ažurirana
Komunikacion
a strategija

opisno

Komuni
kaciona
strategij
a iz
2016.

usvojena
ažurirana
Komunikaci
ona
strategija

nisu
stvoreni
preduslovi

VM BiH
dostavljen
Godišnji
finansijski
izvještaj
Fonda za
reformu javne
uprave

dostavljeni
srednjoročni i
godišnji plan
rada i
izvještaji o
realizaciji istih

Izrada ovog
dokumenta
trebala je pratiti
izradu Strategije
za reforme javne
uprave, odnosno
nakon njenog
usvajanja.
Strategija nije
usvojena, ali
jedno poglavlje
novog
strateškog okvira
komunikacija o
reformi javne
uprave i potreba
da se ovom
procesu strateški
komunicira.
Aktivnost u vezi
komunikacijske
strategije bit će
urađena kroz
IPA projekat koji
je u toku.
VMBiH se na
178.sjednici
održanoj
12.11.2019.
upoznalo sa
Godišnjim
finansijskim
izvještajem
Fonda za
reformu javne
uprave za
2018.godinu

Broj

Izvješta
j iz
prethod
ne
godine

Pripremljen
i dostavljen
izvještaj VM
BiH

prethod
ni

pripremljeni
i dostavljeni

/

172

broj sastanaka
(donatori,
DEU BiH,
SIGMA, PAR
koordinatori,
IPA
programiranje
i sl.);

ažurirane
postojeće
procedure i
ostali akti

Broj

planovi
i
izvješta
ji

planovi i
izvještaji

Broj

30

30

opisno

postoje
će
proced
ure i
ostali
akti

ažurirane
postojeće
procedure i
ostali akti

VM BiH se
upoznalo sa
izvještajem

VM usvojilo
izvještaj o
radu za
2018. i
Program
rada za
2019.godinu

36

ažurirane
postojeće
procedure i
ostali akti

Interni
dokumenti koji
su doneseni u
2019. Interne
procedure
stvaranja
finansijskih
obaveza, dvije
izmjene
Pravilnika o
korištenju fiksnih
i mobilnih
telefona u
UKRJ-e, izmjene
Pravilnika o
korištenju
sredstava za
reprezentaciju u
UKRJ-e, izmjene
Internog
Pravilnika o
uslovima, načinu
zaključenja i
provedbe
ugovora o djelu
u UKRJ-e,
Instrukcija o
postupanjima po
zahtjevima za
obavljanje
studentske
prakse u
UKRJ-e,
Pravilnik o
proaktivnoj
objavi
informacija
UKRJ-e

173

Broj
organizovanih
sastanaka NT
i IT, broj
sastanaka sa
implementator
om i drugim
učesnicima u
procesu
Izvještaji o
monitoringu

0

početni
izvješta
j
projeka

Pripremljeni
i dostavljeni
monitoring
izvještaji
projekta
UOFRJU
Verificirani
izvještaji i
upućeni
UOFRJU na
usvajanje,

8

pripremljeni
i dostavljeni
monitoring
izvještaji
projekta
UOFRJU

Nisu
stvoreni
preduslovi

Projekat nije
realizovan.
Zbog
nepotpisivanja
Aneksa VI
Memoranduma o
razumijevanju,
finansiranje i
implementacija
projekata je
odložena do
daljnjeg,
odnosno do
ponovne pune
operativnosti
Fonda za
reformu javne
uprave.

0

0

0

0

0

Nisu stvoreni preduslovi za realizaciju

Ured
koordinatora
za RJU

Nisu
stvoreni
preduslovi

0

0

0

0

0

Nisu stvoreni preduslovi za realizaciju

14.2.3.3 Baza
zakonskih propisa

Usvojn
početni
izvještj
projeka
Ugovor

9

Projekat nije
realizovan.
Zbog
nepotpisivanja
Aneksa VI
Memoranduma o
razumijevanju,
finansiranje i
implementacija
projekata je
odložena do
daljnjeg,
odnosno do
ponovne pune
operativnosti
Fonda za
reformu javne
uprave.

350.000

Izvještaji o
monitoringu
Projektni
izvještaji u
skladu sa
ugovorom
(ToR,
projektnih
aktivnostiPočetni
izvještaj)

0

Verificirani
izvje-štaji i
upu-ćeni
UOFRJU na
usvajanje,

162.000

Broj
organizovanih
sastanaka NT
i IT, broj
sastanaka sa
implementator
om i drugim
učesnicima u
procesu

Opisno / broj

Ured
koordinatora
za RJU

Ugovor

Opisno / broj

14.2.3.2 Izrada
softvera za podršku
izradi nacrta zakona i
drugih propisa

Projektni
izvještaji u
skladu sa
ugovorom
(ToR,
projektnih
aktivnostiPočetni
izvještaj)

174

Ured
koordinatora
za RJU

Broj
organizovanih
sastanaka NT
i IT, broj
sastanaka sa
implementator
om i drugim
učesnicima u
procesu

0

usvojen
početni
izvješta
j
projekt
a
opisno

opisno

broj

opisno

ugovor

0

usvojen
početni
izvješta
j
projekt
a

8

nisu
stvoreni
preduslovi

pripre-mljeni
i dostavljeni
monitoring
izvještaji
projekta
UOFRJU

verificirani
izvje-štaji i
upu-ćeni
UOFRJU na
usvajanje

Usvojeni
periodični
izvještaji za
2., 3. i 4.
vremenski
period.

8
pripre-mljeni
i dostavljeni
monitoring
izvještaji
projekta
UOFRJU

8

Projekat je
završen
14.12.2019.
Od strane
Upravnog
odbora Fonda za
reformu javne
uprave usvojeni
2., 3. i 4.
periodični
izvještaji.

0

0

0

0

0

Nisu stvoreni preduslovi za realizaciju

Izvještaji o
monitoringu
Projektni
izvještaji u
skladu sa
ugovorom
(ToR,
projektnih
aktivnostiPočetni
izvještaj)

broj

0

0

0

240.307,31

Broj
organizovanih
sastanaka NT
i IT, br.
sastanaka sa
implementator
om i drugim
učesnicima u
procesu

Projekat nije
realizovan.
Zbog
nepotpisivanja
Aneksa VI
Memoranduma o
razumijevanju,
finansiranje i
implementacija
projekata je
odložena do
daljnjeg,
odnosno do
ponovne pune
operativnosti
Fonda za
reformu javne
uprave.

240.307,31

14.2.3.5
Unapređenje
informacionog
sistema u Agenciji za
državnu službu
Federacije BiH,
Agenciji za državnu
upravu Republike
Srpske i
Pododjeljenju za
ljudske resurse Brčko
distrikta BiH

Ured
koordinatora
za RJU

ugovor

verificirani
izvje-štaji i
upu-ćeni
UOFRJU na
usvajanje

162.000

14.2.3.4 Informacioni
sistem trezora Brčko
distrikta BiH

opisno

462.735

Projektni
izvještaji u
skladu sa
ugovorom
(ToR,
projektnih
aktivnostiPočetni
izvještaj)

2019.

nije bilo
monitoring
izvještaja

Izvještaji o
monitoringu
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Broj
organizovanih
sastanaka NT
i IT, broj
sastanaka sa
implementator
om i drugim
učesnicima u
procesu
Izvještaji o
monitoringu
Projektni
izvještaji u
skladu sa
ugovorom
(ToR,
projektnih
aktivnostiPočetni
izvještaj)

14.2.3.7 Približavanje
uprave građanimaset aktivnosti

Ured
koordinatora
za RJU

Broj
organizovanih
sastanaka NT
i IT, broj
sastanaka sa
implementator
om i drugim
učesnicima u
procesu
Izvještaji o
monitoringu

verificirani
izvje-štaji i
upu-ćeni
UOFRJU na
usvajanje

0
8

opisno

broj

usvojen
početni
izvješta
j projekt

opisno
Ugovor

nisu
stvoreni
preduslovi

pripre-mljeni
i dostavljeni
monitoring
izvještaji
projekta
UOFRJU
verificirani
izvje-štaji i
upu-ćeni
UOFRJU na
usvajanje

nisu
stvoreni
preduslovi
opisno

0

broj

usvojen
početni
izvješta
j
projekt
a

8

pripremljeni
i dostavljeni
monitoring
izvještaji
projekta
UOFRJU

Projekat nije
realizovan.
Zbog
nepotpisivanja
Aneksa VI
Memoranduma o
razumijevanju,
finansiranje i
implementacija
projekata je
odložena do
daljnjeg,
odnosno do
ponovne pune
operativnosti
Fonda za
reformu javne
uprave.

Projekat nije
realizovan.
Zbog
nepotpisivanja
Aneksa VI
Memoranduma o
razumijevanju,
finansiranje i
implementacija
projekata je
odložena do
daljnjeg,
odnosno do
ponovne pune
operativnosti
Fonda za
reformu javne
uprave.

0

0

0

0

0

Nisu stvoreni preduslovi za realizaciju

Ured
koordinatorza
RJU

ugovor

72.423

0

0

0

0

0

Nisu stvoreni preduslovi za realizaciju

14.2.3.6 Strateška
komunikacija - faza II

opisno

200.000

Projektni
izvještaji u
skladu sa
ugovorom
(ToR,
projektnih
aktivnostiPočetni
izvještaj)

176

Izvještaji o
monitoringu

opisno

Projektni
izvještaji u
skladu sa
ugovorom
(ToR,
projektnih
aktivnostiPočetni
izvještaj)
14.2.3.9 Uspostava
sistema nadzora
kritičnih IT resursa u
centru Vlade RS

Ured
koordinatora
za RJU

Broj
organizovanih
sastanaka NT
i IT, broj
sastanaka sa
implementator
om i drugim
učesnicima u
procesu
Izvještaji o
monitoringu

0

8

usvojen
početni
izvješta
j
projekt
a

pripre-mljeni
i dostavljeni
monitoring
izvještaji
projekta
UOFRJU

Ugovor

nisu
stvoreni
preduslovi

verificirani
izvje-štaji i
upu-ćeni
UOFRJU na
usvajanje

0

8

usvojen
početni
izvješta
j
projekt
a

pripre-mljeni
i dostavljeni
monitoring
izvještaji
projekta
UOFRJU

nisu
stvoreni
preduslovi

Projekat nije
realizovan.
Zbog
nepotpisivanja
Aneksa VI
Memoranduma o
razumijevanju,
finansiranje i
implementacija
projekata je
odložena do
daljnjeg,
odnosno do
ponovne pune
operativnosti
Fonda za
reformu javne
uprave

0

0

0

0

0

Nisu stvoreni preduslovi za realizaciju

broj

0

0

0

0

0

Nisu stvoreni preduslovi za realizaciju

Broj
organizovanih
sastanaka NT
i IT, broj
sastanaka sa
implementator
om i drugim
učesnicima u
procesu

Ugovor

Projekat nije
realizovan.
Zbog
nepotpisivanja
Aneksa VI
Memoranduma o
razumijevanju,
finansiranje i
implementacija
projekata je
odložena do
daljnjeg,
odnosno do
ponovne pune
operativnosti
Fonda za
reformu javne
uprave.

439.272,60

Ured
koordinatora
za RJU

Opisno / broj

14.2.3.8 Sistemi za
upravljanje
dokumenata

opisno

verificirani
izvje-štaji i
upu-ćeni
UOFRJU na
usvajanje

65.000

Projektni
izvještaji u
skladu sa
ugovorom
(ToR,
projektnih
aktivnostiPočetni
izvještaj)

177

Broj
organizovanih
sastanaka NT
i IT, broj
sastanaka sa
implementator
om i drugim
učesnicima u
procesu

Ugovor
0
opisno

pripremljeni
i dostavljeni
monitoring
izvještaji
projekta
UOFRJU

Verificirani
izvještaji i
upućeni
UOFRJU na
usvajanje
8
pripremljeni
i dostavljeni
monitoring
izvještaji
projekta
UOFRJU

Nisu
stvoreni
preduslovi

Projekat nije
realizovan.
Zbog
nepotpisivanja
Aneksa VI
Memoranduma o
razumijevanju,
finansiranje i
implementacija
projekata je
odložena do
daljnjeg,
odnosno do
ponovne pune
operativnosti
Fonda za
reformu javne
uprave.

0

0

0

0

0

Nisu stvoreni preduslovi za realizaciju

Ured
koordinatora
za RJU

opisno

8

0

0

0

0

0

Nisu stvoreni preduslovi za realizaciju

Izvještaji o
monitoringu
Projektni
izvještaji u
skladu sa
ugovorom
(ToR,
projektnih
aktivnostiPočetni
izvještaj)

0

Poništena
procedura
javne
nabavke

200.000

Broj
organizovanih
sastanaka NT
i IT, broj
sastanaka sa
implementator
om i drugim
učesnicima u
procesu

Ugovor

Verificirani
izvještaji i
upućeni
UOFRJU na
usvajanje

201.532.50

14.2.3.11
Funkcionalni pregled
kapaciteta
institucionalne
komunikacije u
strukturama državne
službe u BiH

Ured
koordinatora
za RJU

Opisno / broj

14.2.3.10 Mjerenje
zadovoljstva
korisnika upravnih
usluga

Opisno / broj

Projektni
izvještaji u
skladu sa
ugovorom
(ToR,
projektnih
aktivnostiPočetni
izvještaj)

Izvještaji o
monitoringu

178

Ured
koordinatora
za RJU
Usvojen
početni
periodični
izvještaj

Priprem
ljen
projekt
ni
zadatak

Potpisa
n
ugovor

Započeta
implementa
cija projekta

Usvojen
početni
periodični
izvještaj

započela
implementa
cija projekta
i usvojen
Početni
izvještaj
projekta

Započela
implementacija
projekta
9.9.2019. i
projekat se
implementira u
skladu sa
projektnim
zadatkom.

1.955.830

14.2.3.12 Podrška
reformi javne uprave

Opisno /

Potpisan
ugovor

0

0

DEU BiH
upravlja
finansijam
a projekta

0

DEU BiH
upravlja
finansijam
a projekta

14.2.4 Razvoj sustava za ekonomska istraživanja i projekcije te praćenje socio-ekonomskih kretanja i pripremu, monitoring i evaluaciju strateških dokumenata

14.2.4.1 Izrada
ekonomskih analiza

Direkcija za
ekonomsko
planiranje

14.2.4.2 Izrada
makroekonomskih
projekcija
14.2.4.3. Izrada
sektorskih
istraživanja

Direkcija za
ekonomsko
planiranje
Direkcija za
ekonomsko
planiranje

14.2.4.4.
Unaprjeđenje modela
za projekcije

Direkcija za
ekonomsko
planiranje

14.2.2.5.
Koordinacija i
priprema strateških
dokumenata

14.2.2.6. Monitoring i
izvještavanje o
provedbi strateških
dokumenata

Direkcija za
ekonomsko
planiranje

Direkcija za
ekonomsko
planiranje

Urađen
dokument

Broj

20

21

21

%

50

60

60

Urađen
dokument

broj

8

8

8

Urađen
dokument

Broj

2

2

Uspostava
modela za
projekcije

%

60

%

%

Uspostavljena
jedinstvena
baza
podataka

Kvalitetniji
elementi/inputi
institucija
potrebnih za
izradu
strateških
dokumenata
%završenih
postupaka
monitoringa
elemenata za
izrade
Srednjoročnog
programa
rada Vijeća
ministara
Broj
dostavljenih
izvještaja
relevantnim
tijelima
Izvještaj o
evaluaciji

111.950

111.950

67.432

67.432

85.849

56.471

56.471

2

110.093

72.419

72.419

70

70

56.358

37.072

37.072

60

60

60

240.000

233.000

233.000

100

100

100
185.000

181.000

181.000

40.000

39.670

39.670

179.382

Broj

2

6

6

Broj

0

2

2

179

2019.

14.2.2.7. Evaluacija
strateških
dokumenata

Direkcija za
ekonomsko
planiranje

14.2.2.8. Analiza
socijalne uključenosti

Direkcija za
ekonomsko
planiranje

Broj
dostavljenih
publikacija
relevantnim
tijelima

Broj

2

2

2

60.000

59.422

59.422
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9

10

Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)

8

Ukupno

Donacije

7

Ostali izvori

Kredit

6

Proračun

5

Realizirani troškovi sa izvorima financiranja

Planirani troškovi

4

Komentar
(Ukoliko ostvarena
vrijednost nije
jednaka planiranoj
vrijednosti

3

Ostvarena
vrijednost (2019)

2

Ciljana vrijednost
(2019)

1
14.3.1 Vojna odbrana
14.3.1.1 Pružanje vojne
pomoći i saradnja sa
civilnim organima u
slučaju prirodnih
katastrofa i drugih
nesreća
14.3.1.2
Implementacija NATO
normi u oblasti
skladištenja (operacije
sa naoružanjem i
MiMES)
14.3.1.3 Deminiranje i
uništavanje NUS-a
14.3.1.4 Rješavanje
viškova naoružanja,
municije, minsko
eksplozivnih sredstva

Polazna vrijednost
(2018)

Nositelj
provedbe
programa i
projekta

Jedinica mjerenja
(%, broj ili opisno)

Program i projekt

Pokazatelj
rezultata po
projektu

Opći cilj / načela razvitka: Upravljanje u funkciji rasta
Strateški cilj: 14. Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
Srednjoročni cilj: 14.3 Unaprijediti i održati sposobnosti i spremnost intitucija obrane BiH za izvršenje zakonskih zadataka
Pokazatelji
Troškovi

11

12

13

Ministarstvo
odbrane BiH

Stepen
realizacije
zahtijeva

%

90

90

90

34.916.900

20.000.000

20.000.000

2021.

Ministarstvo
odbrane BiH

Implementirane
NATO norme

%

40

42

41

6. 983.380

2.943.354

2.943.354

2021.

Ministarstvo
odbrane BiH

Deminirana površina
/ plan

%

95

95

95

34.916.900

35.000.000

35.000.000

2021.

Ministarstvo
odbrane BiH

Količina uništenih
sredstava / plan

%

90

90

90

72.458.450

18.000.000

18.000.000

180

2021.

Razlika u
planiranim i
utrošenim
sredstvima je iz
razloga što je
planiranje
troškova vršeno
u skladu sa
DOB-om i
srednjoročnim
planom, a
realizacija je
tekla u skladu sa
odlukama o
privremenom
finansiranju, te
na kraju godine
usvojenim
budžetu za
2019.godinu.

14.3.1.5 Modernizacija i
zanavljanje naoružanja
i vojne opreme

Ministarstvo
odbrane BiH

Realizacije planova
modernizacije i
zanavljanja
naoružanja i vojne
opreme

%

40

40

40

14.3.1.6 Obuka i
profesionalni razvoj

Ministarstvo
odbrane BiH

Procenat realizacije
planova obuke i
profesionalnog
razvoja

%

95

95

95

104.750.700

100.000.000

100.000.000

2021.

Ministarstvo
odbrane BiH

Realizacija planova
opšte logističke
podrške/plan

%

70

70

70

69.833.800

66.000.000

66.000.000

2021.

Ministarstvo
odbrane BiH

Realizacija planova
izgradnje, opremanja
i održavanja

%

65

70

65

10.475.070

2.245.691

2.245.691

2021.

Ministarstvo
odbrane BiH

Procenat realizacije
plana / izrađeni
dokumenti

%

98

98

98

5.307.900

5.200.000

5.200.000

2021.

%

230

5.307.900

4.500.000

4.500.000

2021.

%

90

90

90

3.538.600

3.100.000

3.100.000

2021.

%

61

63

63

3.538.600

3.361.000

3.361.000

2021.

Broj

70

77

77

4.267.500

4.650.00

4.650.00

2021.

14.3.1.7 Opšta
logistička podrška i
ostala investicijska
ulaganja
14.3.1.8 Izgradnja
stacionarnih sistema
komandovanja i
kontrole, opremanje OS
BiH mobilnim
sistemima K2 i
održavanje postojećih
sistema K4
14.3.1.9 Izrada i
primjena konceptualnih,
normativnih i
doktrinarnih sistemskih
dokumenata
14.3.1.10 Planiranje,
analize i izvještaji

Ministarstvo
odbrane BiH

14.3.1.11 Upravljanje
personalnim resursima

Ministarstvo
odbrane BiH

14.3.1.12 Upravljanje
Ministarstvo
materijalnim resursima
odbrane BiH
14.3.3 Operacije kolektivne sigurnosti
14.3.3.1 Učešće u
Ministarstvo
NATO, EU,UN i drugim
odbrane BiH

Izrađeni
dokumenti/
produkti
Realizacija planova
prijema i otpusta
personala (%
popune)
Materijalna popuna
(% popune)
Broj pripadnika
planiranih za misije

230

230

69.833.800

7.000.000

7.000.000

181

2021.

međunarodnim
operacijama
14.3.3.2 Logistička
podrška snagama u
Ministarstvo
operacijama kolektivne
odbrane BiH
sigurnosti
14.3.3.3 Obuka i
provjera jedinica u
Ministarstvo
pripremi za operacije
odbrane BiH
kolektivne sigurnosti
14.3.4 Međunarodna saradnja

Ukupan trošak
podrške /materijalna
popuna snaga u OKS
Broj obučenih za
izvršenje OKS

%

100

100

100

56.900

1.819.000

1.819.000

2021.

Broj

70

77

77

853.500

1.350.000

1.350.000

2021.

%

93

100

100

3.228.000

3.200.000

3.200.000

2021.

14.3.4.1 Vojnodiplomatsko
predstavljanje BiH u
inostranstvu

Ministarstvo
odbrane BiH

Broj vojno
diplomatskih i vojni
predstavnici u
inostr./stepen
popune VDP i VP
planiran/

14.3.4.2 Ispunjavanje
obaveza MO i OS BiH
po dokumentima iz
programa pristupanja
NATO- u "Partnerstvo
za mir"

Ministarstvo
odbrane BiH

Realizacija utvrđenih
obaveza / broj
događaja (planova)

%

93

95

93

352.000

352.000

352.000

2021.

14.3.4.3 Realizacija
programa bilateralnomultilateralne saradnje

Ministarstvo
odbrane BiH

Realizirani programi
bilateralnomultilateralne
saradnje /broj
događaja (planova)

%

93

95

95

1.000.000

1.100.000

1.100.000

2021.

14.3.4.4 Ispunjavanje
obaveza iz
međunarodnih
sporazuma, rezolucija
UN i konvencija o
razoružanju

Ministarstvo
odbrane BiH

Realizirane
inspekcije /realizirane
preporuke

%

93

95

95

292.000

282.000

282.000

2021.
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Opći cilj / načela razvitka: Upravljanje u funkciji rasta
Strateški cilj: 14. Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
Srednjoročni cilj: 14.4 Unaprijediti kapacitete i kvalitet rada u obavljanju poslova Vijeća ministara i institucija BiH
Program i projekt
Pokazatelji
Troškovi

Realizirani troškovi sa izvorima financiranja

182

9

10

80

80

604.000

20

50

50

98

98

%

100

%

%

Ostali izvori

Ukupno

Ostvarena
vrijednost (2019)

Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)

8

Komentar
(Ukoliko
ostvarena
vrijednost nije
jednaka planiranoj
vrijednosti

7

Ciljana vrijednost
(2019)

Donacije

Procenat
smanjenja
troškova
održavanja po m2

Kredit

14.4.3
Podrška institucijama BiH
14.4.3.1 Povećanje
Služba za
nivoa bezbjednosti /
zajedničke
sigurnosti u
poslove
institucijama BiH
institucija BiH

Proračun

Polazna
vrijednost (2018)

80

Planirani troškovi

Jedinica mjerenja
(%, broj ili opisno)

5

procenat

4

procenat

3

14.4.1 Zapošljavanja i zaštite prava državnih službenika
Broj završenih
konkursnih
procedura u
odnosu na broj
14.4.1.1
Agencija za
upražnjenih
Zapošljavanje
državnu službu
pozicija
državnih službenika
BiH
dostavljenih u
zahtjevima za
oglašavanje radnih
mjesta od strane
institucija BiH
14.4.1.2 Registar
državnih službenika i
razvoj informacionog
Agencija za
Procenat
sistema za
državnu službu
razvijenosti
prikupljanje
BiH
registra i sistema
statističkih podataka
o javnoj upravi
Broj riješenih
predmeta u
odnosu na
14.4.1.3 Zaštita
Agencija za
zaprimljene
prava državnih
državnu službu
zahtjeve za
službenika
BiH
ostvarivanje prava
i odgovornosti
državnih
službenika
14.4.2 Stručno usavršavanje državnih službenika
14.4.2.1 Analiza
Agencija za
Broj realizovanih
potreba za obukom i
državnu službu
obuka u odnosu na
plan obuke
BiH
plan
Broj obučenih
Agencija za
državnih
1.4.2.2 Realizacija
državnu službu
službenika u
plana obuke
BiH
odnosu na plan
obuka

procenat

2

Pokazatelj
rezultata po
projektu

1

Nositelj
provedbe
programa i
projekta

11

12

13

540.584

540.584

2019.

79.200

72.078

72.078

2019.

98

118.800

108.117

108.117

2020.

100

100

101.250

92.145

92.145

2019.

80

89

100

303.750.

276.436

4.980

281.416

2019.

100

97

96

13.436.977,50

12.653.492,89

0

12.653.492,89

2019.

6

Zbog
neblagovremenog
usvajanja Budžeta za
2019. god. nisu

0

0

183

14.4.3.2 Povećanje
nivoa održavanja i
servisiranja u
institucijama BiH

Služba za
zajedničke
poslove
institucija BiH

Procenat
smanjenja
troškova
održavanja po m2

%

100

97

93

realizovana sva
kapitalna ulaganja
(izuzev višegodišnjih
kapitalnih projekata)
Zbog
neblagovremenog
usvajanja Budžeta za
2019. god. nisu
realizovana sva
kapitalna ulaganja
(izuzev višegodišnjih
kapitalnih projekata)

2.437.022,50

1.662.702,84

0

0

0

1.662.702,84

2019.

5.740.000

3.736.239,40

0

0

0

3.736.239,40

2019.

600.000

593.611,55

0

0

0

593.611,55

2019.

14.4.4 Modernizacija objekata i opreme u institucijama BiH

14.4.4.1
Modernizacija
objekata institucija
BiH

Služba za
zajedničke
poslove
institucija BiH

Procenat
smanjenja
zakupnine u
odnosu na
predhodni period
%

14.4.4.2
Rekonstrukcija i
investiciono
održavanje objekata
institucija BiH

Služba za
zajedničke
poslove
institucija BiH

Procenat
smanjenja
zakupnine u
odnosu na
predhodni period
%

%

100

%

100

95

95

65,5

98,5

Zbog
neblagovremenog
usvajanja Budžeta za
2019. god. nisu
realizovana sva
kapitalna ulaganja
(izuzev višegodišnjih
kapitalnih projekata
Zbog
neblagovremenog
usvajanja Budžeta za
2019. god. nisu
realizovana sva
kapitalna ulaganja
(izuzev višegodišnjih
kapitalnih projekata
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Ukupno

7

8

9

10

11

12

Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)

Ostali izvori

6

Donacije

5

Kredit

4

Proračun

3

Planirani troškovi

Polazna vrijednost
(2018)

2

Komentar
(Ukoliko ostvarena
vrijednost nije
jednaka planiranoj
vrijednosti

Jedinica mjerenja
(%, broj ili opisno)

1

Ostvarena
vrijednost (2019)

Nositelj
provedbe
programa i
projekta

Ciljana vrijednost
(2019)

Program i
projekt

Pokazatelj
rezultata po
projektu

Opći cilj / načela razvitka: Upravljanje u funkciji rasta
Strateški cilj: 14. Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
Srednjoročni cilj: 14.5 Unaprjeđenje sistema dokumenata uz poštivanje međunarodnih preporuka, efikasnosti vođenja registra i razmjene podataka uz neprekidnu mrežnu dostupnost
izvornim i prijemnim organima
Pokazatelji
Troškovi
Realizirani troškovi sa izvorima financiranja

13

14.5.1 Personalizacija, tehnička obrada, skladištenje i transport identifikacionih dokumenata, registarskih tablica i dokumenata za registraciju vozila

184

3.902.296

3.902.296

2019.

178.134

Povećan broj zahtjeva
građana za izdavanje VD.
Količine se planiraju u
skladu sa procjenom
broja zahtjeva građana
za 2019. godinu

795.600

833.667,12

2019.

392.211

Smanjen broj zahtjeva
građana za izdavanje
pasoša u 2019. g. Nakon
donošenja pravilnika
raspisana je nabavka ali
nije bilo ponuda.

4.546.000

5.565.309

5.565.309

2019.

Isporučene tražene
količine po postojećem
Okvirnom sporazumu
Razlika u vrijednosti se
pojavljuje iz razloga što
su nabavljene i folije za
bojenje tablica koje nisu
bile planirane u Programu
rada za 2019. g.
Izražena veća potreba
nadležnih organa za
registraciju vozila za POV
te je zbog toga i
smanjenja količina POR-a
u korist POV-a
U koristi nabavke veće
količine vanjskih stikera
smanjenja je nabavka
unutrašnjih.
Izražena veća potreba
nadležnih organa za
registraciju vozila, te je
zbog toga i povećana
količina isporučenih
dokumenta nadležnim
organima.

1.801.000

1.849.166,82

237.000

4.586.400

833.667,12

Broj

237.000

170.000

208.456

1.849.166,82

Broj urađenih i
isporučenih
ličnih karata
Broj izrađenih
i isporučenih
registarskih
tablica i
dokumenata
za registraciju
vozila

Broj

170.000

245.000

Smanjen broj zahtjeva
građana za izdavanje LK.
Količine se planiraju u
skladu sa procjenom
broja zahtjeva građana
za 2019., godinu .

1.652.000 tablica
21.960 m2 crna folija
549 m2 zelena folija

Agencija za
identifikacione
dokumente,
evidenciju i
razmjenu
podataka BiH
(IDDEEA)

Broj

245.000

1.740.000

14.5.1.4 Izrada
registarskih tablica
i distribucija
dokumenata za
registraciju vozila
(potvrde o
registraciji - POR,
potvrde o
vlasništvu - POV,
unutrašnji - STU i
vanjski - STV
stikeri)

Broj

1.860.000

14.5.1.3 Izrada
putnih isprava

Broj urađenih i
isporučenih
vozačkih
dozvola

14.5.1.2 Izrada
vozačkih dozvola

Broj urađenih i
isporučenih
pasoša

14.5.1.1 Izrada
ličnih karata

Agencija za
identifikacione
dokumente,
evidenciju i
razmjenu
podataka BiH
(IDDEEA)
Agencija za
identifikacione
dokumente,
evidenciju i
razmjenu
podataka BiH
(IDDEEA)
Agencija za
identifikacione
dokumente,
evidenciju i
razmjenu
podataka BiH
(IDDEEA)

2019.
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12.500

14.200

14.1.5.6 Izrada
pograničnih
propusnica

Agencija za
identifikacione
dokumente,
evidenciju i
razmjenu
podataka BiH
(IDDEEA)

Broj
isporučenih
pograničnih
propusnica

Broj

500

500

1.804

Agencija za
identifikacione
dokumente,
evidenciju i
razmjenu
podataka BiH
(IDDEEA)

Stepen
realizacije
izvedenih
radova na
provođenju
projekta
izgradnje

Stepen izgradnje objekta

Agencija za
identifikacione
dokumente,
evidenciju i
razmjenu
podataka BiH
(IDDEEA)

Procenat
izvršenja
nabavki

Stvarni procenat
realizicije je 69%

5.000

5.540

5.540

2019.

6.903

6.903

2019.

945.095

2019.

0,01%

1.714.846,70

14.1.5.7 Izgradnja
objekta u Banja
Luci u cilju
rješavanja
smještajnih
kapaciteta sjedišta
i Centra za
skladištenje,
personalizaciju i
transport ličnih
dokumenata
14.1.5.8 Ostali
troškovi koji
doprinose
realizaciji
aktivnosti
predviđenih
specifičnim ciljem
1. u 2019.

2019.

12.500

200.000,00

Broj

200.000,00

Broj
isporučenih
tahografskih
kartica

Izvršena je nabavka
tahografskih karticca
generacije I, jer zbog
znatno povećanog broja
zahtjeva, nije bilo
mogućnosti da se uvede
druga generacija
tahografa.

5.000,00

14.1.5.5 Izrada
tahografskih
kartica

Agencija za
identifikacione
dokumente,
evidenciju i
razmjenu
podataka BiH
(IDDEEA)

945.095

160

120

150

470.000

470.000

470.000

2019.

99,5 %

99,8%

99,6%

1.300.000

1.220.000

1.220.000

2019.

Agencija za
identifikacione
dokumente,
evidenciju i
razmjenu
podataka BiH
(IDDEEA)

Vrijeme
otklanjanja
grešaka

14.5.2.2
Održavanje
evidencija za
potrebe organa
koji vrše
provođenje
upravnih
postupaka

Agencija za
identifikacione
dokumente,
evidenciju i
razmjenu
podataka BiH
(IDDEEA)

Prosječno
vrijeme
reakcije u
minutama

14.5.2.1
Održavanje i
razvoj softverskih
rješenja putem
kojih se vrši pristup
evidencijama

Procenat
dostupnosti
sistema

14.5.2 Administracija evidencija, jačanje kapaciteta mreže za prenos podataka i softverska podrška organima

%

186

14.5.2.5
Standardizacija u
skladu sa
zakonskim okvirom
i EU i ICAO
preporukama

Agencija za
identifikacione
dokumente,
evidenciju i
razmjenu
podataka BiH
(IDDEEA)

99,9%

99,9%

Procenat
izvršenja
nabavki

%

95 %

100%

0%

Izvještaj o
eksternom
nadzoru

Broj
organizac
ionih
jedinica
nad
kojima je
izvršen
eksterni
nadzor

3

500.000

6.445.000

3.000.000

Agencija za
identifikacione
dokumente,
evidenciju i
razmjenu
podataka BiH
(IDDEEA)

98,1 %

3 (Banja Luka,
Mostar i Bihać)

14.5.2.4
Razvijanje
tehničkih
pretpostavki i
pružanje podrške
izvornim i
prijemnim
organima u
procesu
implementacije eServisa

%

3 (Banja Luka,
Mostar i Bihać)

Agencija za
identifikacione
dokumente,
evidenciju i
razmjenu
podataka BiH
(IDDEEA)

Procenat
dostupnosti
sistema

14.5.2.3
Održavanje i
unapređenje
aplikacija i
cjelokupne IT
opreme

2.945.000

2.945.000

2.000

2019.

2019.

2.000

16.940

2019.
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Ostali izvori

Ukupno

7

8

9

10

11

12

14.6.1 Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti pravosuđa

187

Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)

Donacije

6

Kredit

5

Realizirani troškovi sa izvorima financiranja

Proračun

4

Troškovi
Planirani troškovi

3

Komentar
(Ukoliko ostvarena
vrijednost nije
jednaka planiranoj
vrijednosti

Polazna vrijednost
(2018)

2

Ostvarena
vrijednost (2019)

Jedinica mjerenja
(%, broj ili opisno)

1

Ciljana vrijednost
(2019)

Program i projekt

Nositelj
provedbe
programa i
projekta

Pokazatelj
rezultata po
projektu

Opći cilj / načela razvitka: Upravljanje u funkciji rasta
Strateški cilj: 14. Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
Srednjoročni cilj: 14.6 Unaprjeđenje efikasnosti, odgovornosti, kvalitete i neovisnosti sektora pravde u BiH
Pokazatelji

13

14.6.1.1 Izrada i
upućivanje u proceduru
usvajanja propisa iz
oblasti pravosuđa

Ministarstvo
pravde BiH

Nacrti zakona i
prijedlozi drugih
propisa VM BiH

Broj

7

7

0

Nisu izrađeni
planirani propisi, jer
se nisu stekli uslovi
za donošenje

14.6.1.Efikasno
praćenje provođenja
propisa i strateških
dokumenata iz oblasti
pravosuđa

Ministarstvo
pravde BiH

Predmeti saradnje sa
međunarodnim
pravosudnim
organima

Broj

80

85

56

Tokom 2019. godine
bilo je ukupno 56
zaprimljenih
predmeta.

136.053

IPA
sufinsiranje
program
Evropa za
građane

96.053

96.053

2019.

96.053

96.053

2019.

5.822.131

5.822.131

2019.

389.226

389.226

2019.

389.227

389.227

2019.

136.053

14.6.2 Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti sistema izvršenja krivičnih sankcija i inspekcijski nadzor
Nisu izrađeni
14.6.2.1 Upravljanje
Nacrt zakona i
Ministarstvo
planirani propisi, jer
sistemom za izvršenje
prijedlozi drugih
Broj
1
1
0
13.791.145
pravde BiH
se nisu stekli uslovi
krivičnih sankcija BiH
propisa VM BiH
za donošenje.
14.6.3 Sistem međunarodne pravne pomoći
14.6.3.1 Pružanje
Nisu izrađeni
Nacrti zakona i
međunarodne i
Ministarstvo
planirani propisi, jer
prijedlozi drugih
Broj
0
1
0
464.078
međuentitetske pravne
pravde BiH
se nisu stekli uslovi
propisa VM BiH
pomoći
za donošenje.
Nisu izrađeni
planirani/ra-tifikovani
14.6.3.2 Ratifikovanje
Ministarstvo
Nacrti konvencija i
ugovori, jer se nisu
konvencija i sklapanje
Broj
4
4
0
464.078
pravde BiH
ugovora
stekli uslovi za
ugovora
potpisivanje /
pristupanj.
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Ukupno

7

8

9

10

11

12

Konačni rok za
izvršnje projekta
(godina)

Ostali izvori

6

Donacije

5

Kredit

4

Realizirani troškovi sa izvorima financiranja

Proračun

3

Troškovi

Planirani
troškovi

Polazna
vrijednost (2018)

2

Komentar
(Ukoliko
ostvarena
vrijednost nije
jednaka
planiranoj
vrijednosti

Jedinica
mjerenja
(%, broj ili
opisno)

1

Ostvarena
vrijednost (2019)

Nositelj
provedbe
programa i
projekta

Ciljana
vrijednost (2019)

Program i projekt

Pokazatelj
rezultata po
projektu

Opći cilj / načela razvitka: Upravljanje u funkciji rasta
Strateški cilj: 14. Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
Srednjoročni cilj: 14.7 Obezbjediti uslove za efikasno ostvarivanje prava u oblasti državljanstva i putnih isprava
Pokazatelji

13

14.7.1 Državljanstvo i putne isprave

188

14.7.1.1 Kreiranje i
provođenje
međunarodnih ugovora,
zakona i podzakonskih
akata iz oblasti
državljanstva i putnih
isprava

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

14.7.1.2 Efikasno
obavljanje postupaka u
predmetima: sticanja i
prestanka BiH
državljanstva, u oblasti
putnih isprava i u
oblasti revizije odluka o
naturalizaciji stranih
državljana
naturalizovanih između
06.04.1992. i
01.01.2006. godine

Ministastvo
civilnih
poslova BiH

14.7.1.3 Efikasna
naplata i kontrola
naplate administrativnih
taksi

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

Izvještaj

Broj donesenih
rješenja u oblasti
odricanja
državljanstva i
revizije
državljanstva
Broj izdatih sl.
pasoša,
odobrenja za sl.
vize i odobrenja
za brodarske i
pomorske
knjižice
Izvještaj

Opisno

Utvrđeni
podaci

Sačinjen
izvještaj

Urađen
izvještaj

197.000

197.000

2019.

Broj
upravnih
postupaka

4395
1757

3800
1500

4064
1514

394.000

394.000

2019.

Opisno

Utvrđeni
podaci

Sačinjen
izvještaj

Urađen
izvještaj

197.000

197.000

2019.

III –IZVJEŠTAJ O ZAKONIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA
Opći cilj / načela razvitka: Integrirani rast
Strateški cilj: 1. Makroekonomska stabilnost
Srednjoročni cilj: 1.1 Stabilan i transparentan sistem financiranja BiH, upravljanje i kontrola javnih financija i ispunjenje međunarodnih financijskih obaveza

Naziv zakona

Nositelj
aktivnosti

Planirani kvartal za
provedbu

1
2
3
1.1.3 Kreiranje politike indirektnog oporezivanja (Upravni odbor)
1.1.3.1 Obezbjeđivanje efikasnog sistema raspodjele prihoda od indirektnih poreza
Zakon o akcizama u Bosni i Hercegovini

Upravni odbor
UINO

I

Upućen Vijeću
ministara
(DA/NE)
4

NE

Usvojeno na
Vijeću
ministara
(DA/NE)
5

Usvojeno u
Parlamentarnoj
skupštini
(DA/NE)
6

NE

NE

Komentar
7

UIO je pripremila prednacrt Zakona o
akcizama i Upravni odbor UIO je na 40.
sjednici, održanoj 18.11.2019. g raspravljao
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Zakon o porezu na dodatu vrijednost

Upravni odbor
UINO

I

NE

NE

NE

Zakon o carinskim prekršajima

Upravni odbor
UINO

IV

NE

NE

NE

o prednacrtu Zakona o akcizama u BiH i
zaključio da se materijal skine s dnevnog
reda i kada se steknu svi uslovi i završi
sveobuhvatna rasprava ponovo će se staviti
na dnevni red.
UIO je pripremila nacrt novog Zakona o
porezu na dodatu vrijednost koji je Upravni
odbor UIO razmatrao na 36. sjednici
održanoj 8.5.2019. i dao saglasnost da UIO
u skladu članom 20. Zakona o sistemu
indirektnog oporezivanja u BiH dostavi nacrt
Zakona Odborima za finansije i budžet
entitetskih parlamenata i Brčko distriktu na
izjašnjenje i dobijene komentare i prijedloge
dostavi Upravnom odboru nakon čega će se
dati saglasnost za provođenje procedura
javnih konsultacija. Dobijen je stav Odbora
za finansije i budžet Narodne skupštine
R.Srpske a ostali nadležni organi se nisu
oglasili, te je na 38.sjednici Upravni odbor
zaključio da će integralno razmatrati
primjedbe i sugestije koje se odnose na radni
materijal novog Zakona o PDV-u kada budu
dostavljene.
UIO je pripremila nacrt Zakona o carinskim
prekršajima koji je Upravni odbor UIO
razmatrao na 37. sjednici, održanoj
21.6.2019. i zaključio da se rasprava i
usvajanje zakona ostave za naredni period
kada se steknu uslovi za to, odnosno kada
bude donesena Odluka o primjeni Zakona o
carinskoj politici.

1.1.5 Politike i sistemi za upravljanje i kontrolu finansiranja institucija BiH
1.1.5.1 Priprema, analiza i kontrola izvršenja budžeta institucija BiH i izvještavanje

Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih
obaveza BiH za 2020.

Ministarstvo
financija i
trezora BiH

III

NE

Ne

NE

Slijedom činjenice da je 27.12.2019. god,
Fiskalno vijeće BiH usvojilo GFO za period
2020.-2022. godina, a što je osnova za
pripremu Nacrta zakona o budžetu institucija
BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2020.
godinu. Ministarstvo finansija i trezora BiH će
Nacrt zakona dostaviti Vijeću ministara BiH u
I kvartalu 2020. godine.
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III –IZVJEŠTAJ O ZAKONIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA
Opći cilj / načela razvitka: Integrirani rast
Strateški cilj: 1. Makroekonomska stabilnost
Srednjoročni cilj: 1.2 Unaprjeđenje vanjskotrgovinske politike i stranih investicija

Naziv zakona

Nositelj
aktivnosti

Planirani kvartal za
provedbu

Upućen Vijeću
ministara
(DA/NE)

3

4

1
2
1.2.8 Razvijanje i unapređenje mjera carinsko-tarifne politike
1.2.8.1 Kreiranje i provođenje propisa carinsko-tarifne politike

Zakon o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini

IV

MSTEO

NE

Usvojeno na
Vijeću
ministara
(DA/NE)
5

NE

Usvojeno u
Parlamentarnoj
skupštini
(DA/NE)
6

NE

Komentar
7

U okviru projekta IPA II AD 2020. planirana je
aktivnost podrške MSTEO u izradi Nacrta
Zakona o carinskoj politici u BiH, s ciljem
njegovog
usklađivanja
sa
carinskim
propisima EU, tako da ranije planirana
aktivnost dopuneZakona o carinskoj politici u
BiH u 2019. g nije svrsishodna.

III –IZVJEŠTAJ O ZAKONIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA
Opći cilj / načela razvitka: Integrirani rast
Strateški cilj: 1. Makroekonomska stabilnost
Srednjoročni cilj: 1.3 Unaprjeđenje provođenja vanjske politike BiH

Naziv zakona

Nositelj
aktivnosti

1
2
1.3.1 Provođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine
1.3.1.2 Ispunjavanje obaveza iz SSP koje su nadležnosti MVP BIH

Planirani kvartal za
provedbu

Upućen Vijeću
ministara
(DA/NE)

3

4

Usvojeno na
Vijeću
ministara
(DA/NE)
5

Usvojeno u
Parlamentarnoj
skupštini
(DA/NE)
6

Komentar
7
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Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama
Zakona o primjeni određenih privremenih mjera
Ministarstvo
radi efikasnog provođenja mandata
vanjskih
međunarodnog krivičnog suda za bivšu
poslova BiH
Jugoslaviju te drugih međunarodnih restriktivnih
mjera
1.3.2 Razvoj služb MVP BiH
1.3.2.2 Stvaranje pravnog okvira za funkcionisanje MVP BiH
Ministarstvo
Zakon o vršenju vanjskih poslova BiH
vanjskih
poslova BiH

II

NE

NE

NE

Radna grupa – rad u pripremi zakona u
početnoj fazi.

I - IV

NE

NE

NE

Zakon je u proceduri.

III –IZVJEŠTAJ O ZAKONIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA
Opći cilj / načela razvitka: Integrirani rast
Strateški cilj: 2. Unaprijediti razvoj konkurentnog ekonomskog okruženja
Srednjoročni cilj: 2.1 Unaprijediti sistem infrastrukture kvaliteta u skladu sa EU legislativama i dobrom praksom EU, efikasniju regulaciju tržišta u svrhu obezbijeđenja slobodnog kretanja
roba i usluga i tržišne fer konkurencije

Naziv zakona

Nositelj
aktivnosti

Planirani kvartal za
provedbu

Upućen Vijeću
ministara
(DA/NE)

Usvojeno na
Vijeću
ministara
(DA/NE)
5

Usvojeno u
Parlamentarnoj
skupštini
(DA/NE)
6

Komentar

1
2
3
4
7
2.1.9 Mjeriteljstvo u Bosni i Hercegovini
2.1.9.1 Implementacija novih mjeriteljskih metoda, program interkomparacije, projektovanje sistema, analiza mjernih mjesta, izrada studija, edukacija.
Institut za
IV
Zakon o mjeriteljstvu Bosne i Hercegovine
mjeriteljstvo
NE
NE
NE
Nema transponovane EU direktive
BiH
Institut za
Zakon o zvaničnom vremena u Bosni i
I
mjeriteljstvo
DA
NE
NE
Dostavljeno Vijeću ministara 3.4.2019.
Hercegovini
BiH
2.1.8 Usklađivanje propisa na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini
2.1.8.1 Harmonizacija propisa i arbitraža
Realizacija aktivnosti u toku.
Zakon o Agenciji za osiguranje u Bosni i
Imenovana je radna grupa za izradu Zakona
Agencija za
Hercegovini – Inicijativa (Aktivnosti u vezi sa
o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji
osiguranje u
II
NE
NE
NE
obavezama Agencije proisteklim iz aplikacije BiH
za osiguranje u BiH, gdje su dva člana i
BiH
za članstvo u Evropskoj uniji)
predstavnici Direkcije za evropske
integracije.
2.1.9 Preuzimanje uredbi i direktiva novog i starog pristupa u pravni sistem Bosne i Hercegovine
2.1.10 Uskladiti horizontalno zakonodavstvo u oblasti infrastrukture kvaliteta u Bosni i Hercegovini sa EU Novim paketom mjera iz 2008.godine
Zbog nefunkcionisanja Komiteta za tehničke
Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i
MSTEO
IV
NE
NE
NE
propise BiH aktivnosti na donošenju Zakona
ocjenjivanju usklađenosti
su trenutno u zastoju.
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Zakon o nadzoru nad tržištem

MSTEO

IV

NE

NE

NE

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sistemu
državne pomoći

MSTEO

I

DA

NE

NE

Rješenjem ministra od 5.11.2019. godine
imenovana je Radna grupa za izradu
prednacrta novog Zakona o nadzoru nad
tržištem Bosne i Hercegovine
17.9.2019. godine Prijedlog zakona, putem
Generalnog sekretarijata Savjeta ministara
BiH, upućen je Parlamentarnoj skupštini Bosne
i Hercegovine.

III –IZVJEŠTAJ O ZAKONIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA
Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast
Strateški cilj: 4. Povećati industrijsku konkurentnost
Srednjoročni cilj: 4.3 Unaprjeđenje sektora komunikacija, informacionog društva i poštanskih usluga uz usklađivanje regulatornog okvira a EU

Naziv zakona

Nositelj
aktivnosti

Planirani kvartal za
provedbu

Upućen Vijeću
ministara
(DA/NE)

Usvojeno na
Vijeću
ministara
(DA/NE)
5

Usvojeno u
Parlamentarnoj
skupštini
(DA/NE)
6

1
2
3
4
4.3.2 Komunikacije, informaciono društvo i poštanske usluge
4.3.2.1 Izrada propisa i akata iz oblasti komunikacija, informacionog društva i pošta u BiH i usklađivanje propisa sa EU zakonodavstvom
Ministarstvo
Zakon o elektronskim komunikacijama i
komunikacija i
elektronskim medijima
IV
NE
NE
NE
prometa BiH
Ministarstvo
Zakon o javnom radiotelevizijskom sistemu u BiH
komunikacija i
IV
NE
NE
NE
prometa BiH
Ministarstvo
Zakon o poštanskim uslugama BiH
komunikacija i
III
NE
NE
NE
prometa BiH
Zakon o informacionoj bezbjednosti i bezbjednosti
mrežnih i informacionih sistema

Ministarstvo
komunikacija i
prometa BiH

III

NE

NE

NE

Komentar
7

Radna grupa zbog obimnosti materijala i
širine oblast koje pokriva nije završila sa
radom
Članovi radne grupe koje je delegirao odbor
sistema moraju dobiti saglasnost odbora
sistema na principe zakona.
Članovi radne grupe koji dolaze iz entiteta
nisu dostavili svoje prijedloge što je bio
uslov za nastavak rada
Izrada zakona je prolongirana jer je
ministasrtvo tražilo tehničku pomoć putem
TAIEX misije, te još nije poznat datum
dolaska misije u BIH

III –IZVJEŠTAJ O ZAKONIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA
Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 6. Ravnomjeran regionalni razvoj
Srednjoročni cilj: 6.2 Stvaranje uslova za uspostavu kvalitetnijih, efikasnijih, bezbjednijih i savremenijih sistema transporta i komunikacija u BiH

Naziv zakona

Nositelj aktivnosti

Planirani kvartal za
provedbu

Upućen Vijeću
ministara
(DA/NE)

Usvojeno na
Vijeću
ministara
(DA/NE)

Usvojeno u
Parlamentarnoj
skupštini
(DA/NE)

Komentar
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1
2
6.2.2 Izrada zakonskih i podzakonskih propisa
6.2.2.1 Pokretanje inicijativa i utvrđivanje prijedloga nacrta teksta zakona

3

4

5

6

Zakon o međunarodnom i međuentitetskom
drumskom prevozu

Ministarstvo
komunikacija i
transporta BiH

I-IV

NE

NE

NE

Zakon o bezbjednosti transporta na putevima u
Bosni i Hercegovini

Ministarstvo
komunikacija i
transporta BiH

I-IV

NE

NE

NE

Zakon o radnom vremenu,obaveznim odmorima
mobilnih radnika i uređajima za evidentiranje u
drumskom prevozu

Ministarstvo
komunikacija i
transporta BiH

I-IV

NE

NE

NE

Zakon o vazduhoplovstvu

Ministarstvo
komunikacija i
transporta BiH

I-IV

NE

NE

NE

7

Predložene
izmjene
Zakona
o
međunarodnom
i
međuentitetskom
drumskom prevozu u prethodnom periodu
nisu dobile podršku u Domu naroda
Parlamentarne skupštine BiH.
Shodno istom pripremljen je novi tekst
Nacrta zakona koji je dostavljen na
mišljenja nadležnim organima.
U skladu sa dostavljenim mišljenjima
provešće se dodatne konsultacije s ciljem
izrade konačnog teksta zakona koji će se
potom dostaviti u dalju proceduru.
Zakon
o
osnovama
bezbjednosti
saobraćaja na putevima u BiHi imao je
posljednju izmjenu u 2018. godini, te je u
2019. godini obzirom na sve ranije izmjene
dopune zakona, bila planirana izrada
prečišćenog teksta zakona.
Nacrt teksta izmjena Zakona o radnom
vremenu, obveznim odmorima mobilnih
radnika i uređajima za evidentiranje u
drumskom prevozu u završnoj je fazi
izrade.
U procesu izrade obavljene su konsultacije
sa nadležnim organima.
Nakon jasnijeg definisanja određenih
kaznenih odredbi isti će biti ponovo
dostavljen
na
mišljenje
nadležnim
organima.
BHDCA je zatražila da se zbog donošenja
Uredbe (EU) 2018/1139 o zajedničkim
pravilima
u
području
civilnog
vazduhoplovstva i osnivanju Agencije
Evropske unije za bezbjednost vazdušnog
transporta i izmjeni uredbi (EZ) br.
2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br.
996/2010, (EU) br 376/2014 i direktiva
2014/30/EU i 2014/53/EU Evropskog
parlamenta i Savjeta te stavljanju van
snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br.
216/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta
i Uredbe Savjeta (EEZ) br. 3922/91,
prijedlog Nacrta teksta Zakona o
vazduhoplovstvu povuče iz procedure dok

194

Zakon o bezbjedonosnim istragama u civilnom
vazduhoplovstvu

Ministarstvo
komunikacija i
transporta BiH

I-IV

NE

NE

NE

Zakon o željeznicama Bosne i Hercegovine

Ministarstvo
komunikacija i
transporta BiH

I-IV

NE

NE

NE

se i pomenuta Uredba ne ugradi u novi
tekst Nacrta zakona o vazduhoplovstvu.
O prednacrtu teksta zakona su obavljene
javne konsultacije, potom je isti dorađen i
upućen na mišljenja u skladu sa
Poslovnikom o radu Savjeta ministara BiH,
te naknadno dorađen po sugestijama koje
su dobijene prilikom ICAO kontrole.
Trenutno je u pripremi tekst Nacrta zakona
sa ugrađenim posljednjim sugestijama i
primjedbama, u kojem bi se trebao
razmotriti model finansiranja Kancelarije,
nakon čega će nacrt zakona biti upućen u
dalju proceduru.
Nacrt
teksta
izmjena
Zakona
o
željeznicama BiH nije izrađen, zbog
zahtjeva Direkcije Evropske unije u Bosni i
Hercegovini za dodatnim usaglašavanjem.

III –IZVJEŠTAJ O ZAKONIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA
Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 8. Brži i efikasniji razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj
Srednjoročni cilj: 8.1 Osigurati razvoj i integriranje sektora poljoprivrede, prehrane, šumarstva i ruralnog razvoja BiH u evropsko i svjetsko tržište
Planirani
kvartal za
provedbu

Upućen Vijeću
ministara
(DA/NE)

Usvojeno na
Vijeću
ministara
(DA/NE)
1
2
3
4
5
8.1.2 Usklađivanje propisa sa pravnim okvirom EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, sigurnosti hrane i ribarstva
8.1.2.1 Izrađeni nacrti izmjena i dopuna zakona kojima se preuzimaju EU propisi
Naziv zakona

Zakon o vinu Bosne i Hercegovine

Nositelj
aktivnosti

MSTEO BiH

IV

NE

NE

Usvojeno u
Parlamentarnoj
skupštini
(DA/NE)
6

NE

Komentar
7

Radna grupa za izradu Zakona o vinu Bosne i
Hercegovine, razmotrila je predloženi tekst Zakona o
vinu BiH nakon održanih šest sastanaka, kao i dva
sastanka sa predstavnicima nadležnih ministarstava
entiteta oko rješavanja spornih pitanja. Jedan
sastanak je održan sa predstavnicima EU a u svrhu
pojašnjenja i usaglašavanja pitanja koje je imala
Evropska komisija, kao i dana pojašnjenja na
dodatna pitanja Evropske komisije. Trenutno, tekst
zakona nema potpunu saglasnost ključnih institucija
u vinarskom sektoru. Nedostaje mišljenje i prijedlog
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Zakon o izmjeni Zakona o poljoprivredi, ishrani i
ruralnom razvoju Bosne i Hercegovine

MSTEO BiH

IV

NE

NE

NE

Zakon o izmjeni Zakona o hrani Bosne i
Hercegovine

MSTEO BiH

I

DA

DA

NE

Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Republike Srpske kako bi se nastavila procedura
usvajanja Zakona.
Interresorna
radna
grupa,
sastavljena
od
predstavnika svih relevantnih institucija iz ove oblasti,
pripremila je tekstove predmetnih prednacrta zakona.
Nakon upućivanja na mišljenje od nadležnih
institucija, isti su prikupljeni. Nastavak procedure
razmatranja i usvajanja zavisi od prikupljanja
mišljenja na zakone o hrani i veterinarstvu koji u
paketu treba da se razmatraju.
Interresorna
radna
grupa,
sastavljena
od
predstavnika svih relevantnih institucija iz ove oblasti,
pripremila je tekstove predmetnih prednacrta zakona.
U aprilu 2019. godine je upućena urgencija
Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Republike Srpske za dostavljanje mišljenja, gdje je
zahtijevano od strane entitetskog ministarstva da im
se ponovo dostavi Nacrt Zakona na mišljenje. Nacrt
zakona je proslijeđen, ali traženo mišljenje još uvijek
nije zaprimljeno, zbog čega nije nastavljeno sa
procedurom.

III –IZVJEŠTAJ O ZAKONIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA
Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 9. Razvoj energetskih potencijala, posebno obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti
Srednjoročni cilj: 9.2 Doprinijeti razvoju regionalnog tržišta električne energije i gasa koje će biti usklađeno sa preuzetim EU direktivama
Upućen Vijeću
ministara
(DA/NE)

Usvojeno na
Usvojeno u
Vijeću
Parlamentarnoj
ministara
skupštini
(DA/NE)
(DA/NE)
1
2
3
4
5
6
9.2.1 Doprinijeti razvoju regionalnog tržišta električne energije i gasa koje će biti usklađeno sa preuzetim direktivama EU
9.2.1.1 Rad na ispunjavanju obaveza preuzetih Ugovorom o uspostavljanju Energetske zajednice i drugih međunarodnih obaveza
Zakon o regulatoru električne energije i prirodnog
I
gasa, prenosu i tržištu električne energije u Bosni i
MSTEO
NE
NE
NE
Hercegovini
Naziv zakona

Zakon o operatoru prenosnog sistema u Bosni i
Hercegovini

Nositelj
aktivnosti

MSTEO

Planirani kvartal za
provedbu

IV

NE

NE

NE

Komentar
7

Nacrt zakona je pripremljen. Proces
usaglašavanja nacrta zakona je još uvijek u
toku.
Preduslov za donošenje Zakona o operatoru
prenosnog sistema u Bosni i Hercegovini je
Zakon o regulatoru električne energije i
prirodnog gasa, prenosu i tržištu električne
energije u Bosni i Hercegovini.
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III –IZVJEŠTAJ O ZAKONIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA
Opći cilj / načela razvitka: Inkluzivni rast
Strateški cilj: 10. Povećati mogućnosti za zapošljavanje
Srednjoročni cilj: 10.1 Unaprijediti politike i koordinaciju s nadležnim institucijama u BiH u oblasti rada i zapošljavanja

Naziv zakona

Nositelj
aktivnosti

Planirani kvartal za
provedbu

Upućen Vijeću
ministara
(DA/NE)

1
2
3
4
10.1.2 Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH
10.1.2.2 Uspješno usklađivanje planova entiteta i Brčko Distrikta BiH u oblasti rada i zapošljavanja
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
Agenciji za rad i zapošljavanje BiH

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

II

DA

Usvojeno na
Vijeću
ministara
(DA/NE)
5

NE

Usvojeno u
Parlamentarnoj
skupštini
(DA/NE)
6

NE

Komentar
7

24.4.2019. godine je Nacrt zakona o
izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za
rad i zapošljavanje BiH upućen na Vijeće
ministara BiH. Nacrt nije razmatran na
sjednici do danas.

III –IZVJEŠTAJ O ZAKONIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA
Opći cilj / načela razvitka: Inkluzivni rast
Strateški cilj: 12. Smanjiti siromaštvo i socijalnu isključenost
Srednjoročni cilj: 12.2 Poboljšan sistem zaštite ljudskih prava i razvoj odnosa BiH sa iseljeništvom

Naziv zakona

Nositelj
aktivnosti

Planirani kvartal za
provedbu

Upućen Vijeću
ministara
(DA/NE)

1
2
3
4
12.2.2 Zaštita ljudskih prava i ostvarivanje ravnopravnosti polova
12.2.2.1 Smanjivanje diskriminacije i zaštita ljudskih prava ranjivih kategorija stanovništva u BiH
Ministarstvo
za ljudska
I
Zakon o pravima žrtava torture u BiH
NE
prava i
izbjeglice BiH

Usvojeno na
Vijeću
ministara
(DA/NE)
5

NE

Usvojeno u
Parlamentarnoj
skupštini
(DA/NE)
6

NE

Komentar
7

Nacrt Zakona pripremljen, dostavljen na
mišljenje i urađena fiskalna procjena. Vlada
Republike Srpske dala negativno mišljenje
na izrađeni nacrt Zakona
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Opći cilj / načela razvitka: Inkluzivni rast
Strateški cilj: 13. Unaprijediti zdravstvenu zaštitu
Srednjoročni cilj: 13. 2 Usklađivanje i implementiranje zahtjeva za kvalitet, efikasnost i sigurnost lijekova i medicinskih sredstava u BiH sa EU zakonodavstvom

Naziv zakona

Nositelj
aktivnosti

Planirani kvartal za
provedbu

Upućen Vijeću
ministara
(DA/NE)

Usvojeno na
Vijeću
ministara
(DA/NE)
5

1
2
3
4
13.2.1 Praćenje kvaliteta, sigurnosti i efikasnosti lijekova i med.sredstava na tržištu BiH
13.2.1.1 Provođenje evaluacije dokumentacije o lijeku i med.sredstvu i praćenje bezbjednost u upotrebi
13.2.1.2 Provođenje Kontrola usklađenosti propisanog kvaliteta lijeka i med.sredstva prije i poslije stavljanja u promet u BiH
13.2.1.3 Provođenje nadzora u primjeni GxP u proizvodnji i prometu lijekova i medicinskih sredstava
Agencija za
lijekove i
Izmjene i dopune Zakona o lijekovima i
II
medicinska
NE
NE
medicinskim sredstvima Bosne i Hercegovine
sredstva
BIH

Usvojeno u
Parlamentarnoj
skupštini
(DA/NE)
6

NE

Komentar
7

Usklađivanje s pravnim naslijeđem EU-a Uporedni prikaz usklađenosti Zakona o
lijekovima i medicinskim sredstvima BiH sa
osnovnom Direktivom 2001/83 urađen je u
Agencije u okviru odgovora na Upitnik EK

III –IZVJEŠTAJ O ZAKONIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA
Opći cilj / načela razvitka: Upravljanje u funkciji rasta
Strateški cilj: 14. Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
Srednjoročni cilj: 14.1 Unaprjeđenje sigurnosnog sektora u BiH s aspekta odgovornosti i efikasnosti

Naziv zakona

Nositelj
aktivnosti

Planirani kvartal za
provedbu

1
2
3
14.1.4 Saradnja sa međunarodnim institucijama u oblasti sigurnosne politike

Upućen Vijeću
ministara
(DA/NE)
4

Usvojeno na
Vijeću
ministara
(DA/NE)
5

Usvojeno u
Parlamentarnoj
skupštini
(DA/NE)
6

Komentar
7

Ministarstvo
Zakon je vraćen iz parlamentarne procedure
sigurnosti BiH,
I
DA
NE
NE
Vijeću ministara BiH na doradu.
SIPA
14.1.4 Saradnja sa međunarodnim institucijama u oblasti sigurnosne politike
14.1.4.1 Priprema i provođenje međunarodnih sporazuma, propisa (zakoni, podzakonski i drugi normativni akti), rješenja, strategija planova i izvještaja
Zakon o policijskim službenicima Bosne i
Ministarstvo
Upućen na Vijeće ministara u martu 2018.
I
DA
NE
NE
Hercegovine
sigurnosti BiH
godine.
U skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH
o imenovanju Radne grupe za izradu nacrta
Izrada Izmjena i dopuna Zakona o sprečavanju
Ministarstvo
IV
NE
NE
NE
zakona o sprečavanju pranja novca i
pranja novca i finansiranja terorizma
sigurnosti BiH
finansiranja terorizma (''Sl. gl. BiH" broj
72/18 i 74/19) krajni rok za izradu Nacrta
Zakon o Državnoj agenciji za istrage i zaštitu
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zakona je 31.12.2019. godine. Do trenutka
pisanja ovog izvještaja Radna grupa nije
Monistarstvu sigurnosti BiH dostavila Nacrt
navedenog Zakona radi upućivanja u dalju
proceduru. Radna grupa će tražiti
produžetak roka za rad i dostavu Nacrta.

III –IZVJEŠTAJ O ZAKONIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA
Opći cilj / načela razvitka: Upravljanje u funkciji rasta
Strateški cilj: 14. Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
Srednjoročni cilj: 14.2 Unaprjeđenje kreiranja politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave

Naziv zakona

Nositelj
aktivnosti

Planirani kvartal za
provedbu

Upućen Vijeću
ministara
(DA/NE)

Usvojeno na
Vijeću
ministara
(DA/NE)
5

1
2
3
4
14.2.1 Javna uprava i saradnja sa civilnim društvom
14.2.1.2 Unapređenje zakonodavnog okvira, kapaciteta i vođenja upravnog postupka iz nadležnosti Sektora za upravu
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o slobodi
IV
NE
NE
pristupa informacijama
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
ministarstvima i drugim organima uprave BiH
Zakon o postupku imenovanja na nivou institucija
BiH

Ministarstvo
pravde BiH

Usvojeno u
Parlamentarnoj
skupštini
(DA/NE)
6

NE

IV

NE

NE

NE

IV

DA

NE

NE

Komentar
7

Nacrt zakona je izrađen. U toku je postupak
usaglašavanja sa DEI.
Zakon vraćen na doradu Agenciji za
poštanski saobraćaj i Ministarstvu
komunikacija i prometa BiH. Potrebno je u
narednom periodu izraditi fiskalnu procjenu
uticaja.
Zakon je izrađen i 19. 11. 2019. godine
upućen VM BiH na usvajanje.
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III –IZVJEŠTAJ O ZAKONIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA
Opći cilj / načela razvitka: Upravljanje u funkciji rasta
Strateški cilj: 14. Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
Srednjoročni cilj: 14.6 Unaprjeđenje efikasnosti, odgovornosti, kvalitete i neovisnosti sektora pravde u BiH

Naziv zakona

Nositelj
aktivnosti

4

Usvojeno u
Parlamentarnoj
skupštini
(DA/NE)
6

NE

NE

NE

NE

NE

NE

IV

NE

NE

NE

IV

NE

NE

NE

Izrada Zakona o Tužilaštvu BiH uslovljena je
donošenjem Zakona o sudovima BiH.
Ministar pravde je 6. 11. 2019. godine donio
rješenje kojim je proširen sastav Radne
grupe za izradu propisa.
Odgovor kao pod 3.

IV

NE

NE

NE

Radna grupa je u postupku izrade zakona.

1
2
3
14.6.1 Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti pravosuđa
14.6.1.1 Izrada i upućivanje u proceduru usvajanja propisa iz oblasti pravosuđa
Zakon o upravljanju imovinom stečenom krivičnim
IV
djelom
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
IV
Tužilaštvu BiH
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH
Zakon o sudovima BiH
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
parničnom postupku pred Sudom BiH

Upućen Vijeću
ministara
(DA/NE)

Usvojeno na
Vijeću
ministara
(DA/NE)
5

Planirani kvartal za
provedbu

Ministarstvo
pravde BiH
Zakon o Pravobranilaštvu

IV

NE

NE

NE

Zakon o Ustavnom sudu

IV

NE

NE

NE

I – IV

NE

NE

NE

Komentar
7

Radna grupa je u postupku izrade zakona.

Održan je sastanak sa predstavnicima
Pravobranilaštva BiH na kojem su utvrđeni
nedostaci u važećem zakonu i dogovoreno
je da će biti dostavljene konkretne inicijative
za izmjene koje će pripremiti
Pravobranilaštvo BiH, na osnovu kojih će se
sa predstavnicima Pravobranilaštva BiH
usaglasiti sporne odredbe.
VM BiH je na 178. sjednici, održanoj 12. 11.
2019. godine, usvajajući Srednjoročni
program rada VM BiH 2020.-2022. godine,
izuzelo isti iz normativnih aktivnosti
programa.

14.6.3 Sistem međunarodne pravne pomoći
14.6.3.1 Pružanje međunarodne i međuentitetske pravne pomoći
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona
međunarodne pomoći u krivičnim stvarima

Ministarstvo
pravde BiH

Formirana je ekspertna grupa u kojoj su,
pored predstavnika MP BiH, uključeni
predstavnici Suda BiH i Tužilaštva BiH.
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Tokom izvještajnog perioda održano je pet
sastanaka. Vođene su aktivnosti na izradi
nacrta zakona koji je u završnoj fazi.
14.6.2 Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti sistema izvršenja krivičnih sankcija i inspekcijski nadzor
14.6.2.1 Rukovođenje sistemom za izvršenje krivičnih sankcija BiH

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona BiH o
izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera

Ministarstvo
pravde BiH

I – IV

DA

DA

NE

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama
ZIKS-a BiH upućen PS BiH 31. 8. 2018.
godine, kao i obavijest o Prijedlogu ZIKS-a
BiH 20. 5. 2019. godine i očekuje se
pokretanje redovne zakonodavne procedure
od strane PS BiH.

IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / princip razvoja: Integrirani rast
Strateški cilj: 1. Makroekonomska stabilnost
Srednjoročni cilj: 1.1 Stabilan i transparentan sistem financiranja BiH, upravljanje i kontrola javnih financija i ispunjenje međunarodnih financijskih obaveza
Upućen Vijeću
Usvojeno na Vijeću
Nositelj
Planirani kvartal
Naziv podzakonskog akta
ministara BiH
ministara
Komentar
aktivnos
za provedbu
(DA/NE)
(DA/NE)
1
2
3
4
5
6
1.1.4 Razvoj i koordinacija pri uspostavi sistema finansijskog upravljanja i kontrole i funkcionalno nezavisne interne revizije u institucijama BiH
1.1.5 Uspostava sistema za finansijsko upravljanje i kontrolu u institucijama
1.1.5.1 Uspostavljanje funkcionalno nezavisne interne revizije u institucijama BiH
Aktivnosti koje se odnose na donošnje i ažuriranje
podzakonskih akata iz oblasti finansijskog
upravljanja i kontrole u institucijama BiH nisu u
potpunosti realizovane iz razloga što je došlo do
kašnjenja planiranog „Projekta unapređenje javne
interne finansijske kontrole u BiH“. Pripremljen je
Nacrt
Smjernica
za
razvoj
upravljačke
odgovornosti koje donosi direktor CHJ i Nacrt
Centralna
Strategije razvoja sistema internih finansijskih
Strategija PIFC za period 2020-2025
harmonizacijska
IV
NE
NE
kontrola u institucijama BiH za period 2020-2025.
jedinica
Koju usvaja Vijeće ministara BiH. Centralna
harmonizacijska jedinica Ministarstva finansija i
trezora BiH provela je konsultacije na Nacrt
Strategije u sklopu prijedloga programa rada u
periodu od 15.10. do 30.10.2019. g, te je javnost
ovim putem informisana o izradi Strategije razvoja
sistema
internih
finansijskih
kontrola
u
institucijama BiH za period 2020-2025.
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1.1.5 Politike i sistemi za upravljanje i kontrolu finansiranja institucija BiH
1.1.5.1 Priprema, analiza i kontrola izvršenja budžeta institucija BiH i izvještavanje
Odluke o privremenom financiranju institucija BiH i
Ministarstvo
međunarodnih obveza BiH za razdoblje siječanj-ožujak
financija i
I - IV
DA
2019. godine, travanj-lipanj 2019. godine, srpanj-rujan
trezora BiH
2019. godine i listopad-prosinac 2019. godine.
1.1.5.2 Upravljanje trezorskim operacijama u institucijama BiH u skladu sa EU standardima
Ministarstvo
Podzakonski akti Zakona o platama i naknadama u
finansija i
II
DA
institucijama BiH
trezora BiH
1.1.6 Upravljanje javnim dugom i odsnosi sa finansijskim institucijama
Ministarstvo
Podzakonska akta u skladu sa čl. 52, 53, 56, 62 i 65
finansija i
III- IV
NE
Zakona i zaduživanju , dugu i garancijama BiH
trezora BiH
1.4.1 Finansijsko planiranje razvoja, koordinacija međunarodne pomoći i upravljanje pred-pristupnom pomoći Evropske unije
1.4.1.1 Upravljanje javnim investicijama, srednjoročno planiranje i koordinacija međunarodne pomoći

DA

DA

NE

Izmjena i dopuna Odluke o postupku srednjoročnog
planiranja, praćenja i izvještavanja u institucijama BiH

Ministarstvo
finansija i
trezora BiH

IV

NE

NE

Izmjena i dopuna Uputstva o metodologiji u postupku
srednjoročnog planiranja, praćenja i izvještavanja u
institucijama BiH

Ministarstvo
finansija i
trezora BiH

IV

NE

NE

Projekat tehničke pomoći , finansirane grantom
EBRD-a nije počeo sa implementacijom (izrada
podzakonskih akata su dio projektnog zadatka)

Vijeće ministara je na 178. sjednici održanoj
12.11.2019. god. usvojilo Analizu primjene odluke
o postupku srednjoročnog planiranja,praćenja i
izvještavanja u institucijama BiH za razdoblje
2016-2018., te zadužilo MFT BiH da u saradnji sa
DEP-om pripremi prijedlog izmjena i dopune
Odluke o postupku srednjoročnog planiranja,
praćenja i izvještavanja u institucijama BiH.
90 dana nakon usvajanja Odluke, Ministarstvo će
pripremiti Izmjene i dopune Uputstvae o
Metodologiji u postupku srednjoročnog planiranja,
praćenja i izvještavanja u institucijam BiH

IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / princip razvoja: Integrirani rast
Strateški cilj: 1. Makroekonomska stabilnost
Srednjoročni cilj: 1.2 Unaprjeđenje vanjskotrgovinske politike i stranih investicija
Naziv podzakonskog akta

Nositelj
aktivnos

1
2
1.2.8 Razvijanje i unapređenje mjera carinsko-tarifne politike
1.2.8.2 Kreiranje i provođenje propisa iz oblasti carinske tarife
Odluka o utvrđivanju carinske tarife Bosne i Hercegovine
MSTEO
za 2020. godinu
Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju
MSTEO
carinskih stopa kod uvoza određenih roba

3

Upućen Vijeću
ministara BiH
(DA/NE)
4

Usvojeno na Vijeću
ministara
(DA/NE)
5

IV

DA

DA

-

-

DA

Planirani kvartal
za provedbu

Komentar
6

Odluka objavljena u „Službenom glasniku BiH“,
broj 85/19
Odluka objavljena u „Službenom glasniku BiH“,
broj 84/19
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Odluka o ponavljanju količina tarifnih kvota u 2019. godini
koje se odnose na uvoz sirovog šećera od šećerne trske za
MSTEO
IV
DA
rafinisanje
1.2.8.3 Kreiranje i nadgledanje provođenja carinskih propisa, praćenje provođenja pravila porijekla, kontrola i nadzor
Odluka o uslovima za sticanje nepreferencijalnog porijekla
MSTEO
IV
DA
robe
Odluka o provođenju mjerenja vremena potrebnog za
puštanje robe u slobodan promet, izvještavanju o vremenu
potrebnom za puštanje robe u slobodan promet i
preporukama za njeno poboljšanje

MSTEO

IV

NE

DA

Odluka objavljena u „Službenom glasniku BiH“,
broj 74/19

DA

Odluka objavljena u „Službenom glasniku BiH“
broj 37/19

NE

S obzirom da je za Bosnu i Hercegovinu CEFTA
Dodatni protokol 5 stupio na snagu i počeo se
primjenjivati, ovaj Protokol kao sastavni dio
međunarodnog sporazuma postaje pravna osnova
za implementaciju njegovih odredbi, te nema više
potrebe za donošenjem ove Odluke kao prelaznog
rješenja.

IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / princip razvoja: Integrirani rast
Strateški cilj: 1. Makroekonomska stabilnost
Srednjoročni cilj: 1.3 Unaprjeđenje provođenja vanjske politike BiH
Naziv podzakonskog akta

Nositelj
aktivnos

1
2
1.3.1 Provođenje vanjske politike bosne i hercegovine
1.3.1.2 Ispunjavanje obaveza iz ssp koje su nadležnosti mvp bih
Ministarstvo
Prijedlozi odluka Vijeća ministara BiH o provođenju
vanjskih
restriktivnih mjera EU
poslova BiH
1.3.2 Razvoj službe MVP BIH
1.3.2.2 Stvaranje pravnog okvira za funkcionisanje MVP BIH

Pravilinik o specijaliziranim službenim vozilima

Ministarstvo
vanjskih
poslova BiH

Planirani kvartal
za provedbu
3

I, potom
kontinuirano

I

Upućen Vijeću
ministara BiH
(DA/NE)
4

Usvojeno na Vijeću
ministara
(DA/NE)
5

NE

NE

NE

NE

Komentar
6

Radna grupa treba ponovo prikupiti mišljenja
nadležnih institucija za navedeni Pravilnik jer su
postojeća već zastarila .
Aktom MVP BiH, br. 09/1-22-34-815-2/16 od
17.01.2017., Vijeću ministara BiH upućena je
urgencija povodom Prijedloga Pravilnika o
specijaliziranim službenim vozilima, koji je upućen u
procedure davanja suglasnosti aktom br. 09/1-22-34815-1/16 od 19.08.2016. godine.
MVP BiH će uputiti novu urgenciju VM BiH, povodom
davanja suglasnosti na predloženi tekst Pravilnika o
specijaliziranim službenim vozilima.
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Pravilinik o plaćama, dodacima i naknadama osoblja DKP
BiH

Ministarstvo
vanjskih
poslova BiH

I

NE

NE

1.3.2.4 Unapređenje rada MVP-a, kroz preuzimanje objekata dobivenih sukcesijom te obezbjeđenje propisanih standarda za rad DKP
Odluku o odobravanju zajedničke prodaje ambasade i
Ministarstvo
rezidencije bivše SFRJ u na adresi 316-37, Kita
vanjskih
I
DA
DA
Shinagawa 4-chome, Shinagawa Ward, Tokyo, Japan
poslova BiH
(broj 29 Dodatka Aneksa B)
Odluku o odobravanju zajedničke prodaje ambasade i
Ministarstvo
rezidencije bivše SFRJ u na adresi Schlossallee 5, 53179
vanjskih
I
DA
DA
Bonn-Mehlem, Savezna Republika Njemačka (broj 54
poslova BiH
Dodatka Aneksa B)
1.3.3 Zastupanje i zaštita prava i interesa građana i pravnih lica Bosne i Hercegovine u inostranstvu
1.3.3.1 Pružanje konzularnih usluga građanima BiH u inostranstvu i stranim državljanima
Ministarstvo
Pravilnik o izdavanju kratkoročne vize (viza C) i
vanjskih
I
NE
NE
aerodromske tranzitne vize (viza A)
poslova BiH
Ministarstvo
Pravilnik o izdavanju viza za dugoročni boravak (viza D)
vanjskih
I
NE
NE
poslova BiH
Ministarstvo
Odluka o vizama
vanjskih
I
NE
NE
poslova BiH
Ministarstvo
Lista stranih putnih isprava i dokumenata koje priznaje
vanjskih
II
NE
NE
BiH i s kojima stranci mogu preći državnu granicu BiH
poslova BiH
Uputstvo o postupanju prilikom rješavanja zahtjeva za
Ministarstvo
izdavanje dozvole za prelet i slijetanje stranih državnih
vanjskih
III
NE
NE
aviona
poslova BiH

Radna grupa MVP BiH je okončala postupak izrade
nacrta Pravilnika o platama, dodacima i naknadama
osoblja u DKP BiH i pribavila mišljenje Ministarstva
pravde BiH, Ureda za zakonodavstvo, Ministarstva
financija i trezora BiH. U toku je usklađivanje teksta
Pravilnika sa preporukama i mišljenjem nadležnih
institucija BiH. Očekuje se pozitivno mišljenje da bi
Pravilnik stupio na snagu

U toku.

U toku.

U toku.

U toku.

U toku.

IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / princip razvoja: Integrirani rast
Strateški cilj: 1. Makroekonomska stabilnost
Srednjoročni cilj: 1.4 Osigurati kvalitetne, harmonizirane i pravpvremene službene statističke podatke svim korisnicima
Upućen Vijeću
Usvojeno na Vijeću
Nositelj
Planirani kvartal
Naziv podzakonskog akta
ministara BiH
ministara
aktivnos
za provedbu
(DA/NE)
(DA/NE)
1
2
3
4
5

Komentar
6
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1.4.1

Proizvodnja službene statistike u skladu sa potrebama korisnika

1.4.1.1 Provođenje statističkih istraživanja / aktivnosti
Prijedlog Odluke o usvajanju Plana rada Agencije za
statistiku BiH za 2019. godinu

Agencija za
statistiku BIH

IV

NE

NE

Vijeće ministara BiH nije raspravljalo o Planu rada
Agencije za statistiku BiH na održanim sjednicama u
2019. godini.

IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / princip razvoja: Integrirani rast
Strateški cilj: 2. Unaprijediti razvoj konkurentnog ekonomskog okruženja
Srednjoročni cilj: 2.1 Unaprijediti sistem infrastrukture kvaliteta u skladu sa EU legislativama i dobrom praksom EU, efikasniju regulaciju tržišta u svrhu obezbijeđenja slobodnog kretanja
roba i usluga i tržišne fer konkurencije
Upućen Vijeću
Usvojeno na Vijeću
Planirani kvartal
Naziv podzakonskog akta
Nositelj aktivnos
ministara BiH
ministara
Komentar
za provedbu
(DA/NE)
(DA/NE)
1
2
3
4
5
6
2.1.2 Rješavanje predmeta iz oblasti konkurencije po službenoj dužnosti i zahtjevu stranaka, uključujući i promociju i zaštitu tržišne konkurencije
2.1.2.1 Rješavanje predmeta iz oblasti konkurencije i davanje stručnih mišljenja
Pravilnik je usvojen uz saglasnost Vijeća ministara
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Konkurencijskog
Konkurencijsko
IV
DA
DA
Bosne i Hercegovine na 178. sjednici održanoj
vijeća BiH
vijeće
12.11.2019. godine.
2.1.5.1 Razvoj i održavanje sistema standardizacije u Bosni i Hercegovini i unapređenje usluga Instituta za standardizaciju BiH
2.1.5.1 Praćenje i usvajanje evropskih/međunarodnih standarda i izrada izvornih BAS standarda uz poboljšanje i održavanje sistema upravljanja i informacionog sistema za upravljanje
standardima (SMIS)
Sprovođene su aktivnosti koje se odnose na izradu
novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, međutim
Institut za
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Instituta za
do kraja godine nisu završene u potpunosti jer je
standardizaciju
I
NE
NE
standardizaciju BiH
zbog preseljenja u nove službene prostorije i
BiH
usaglašavanja sa novim uslovima potrebno izvršiti
određene izmjene i doradu.
2.1.7 Razvoj i puštanje u rad novih servisa za e-nabavke

Pravilnik o dinamičkom sistemu kupovine

Agencija za javne
nabavke

IV

NE

NE

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o praćenju
postupaka javnih nabavki

Agencija za javne
nabavke

III

NE

NE

S obzirom da razvoj modula dinamičkog sistema
kupovine zavisi isključivo od donatorskih aktivnosti,
kasni se sa realizacijom ove aktivnosti.
Nakon analize izvršenih e-konsultacija, krenućese
sa ishodovanjem mišljenja nadležnih institucija i
proslijediti SM BiH na usvajanje.

2.1.9 Mjeriteljstvo u Bosni i Hercegovini
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Odluka o imenovanju članova Savjeta za mjeriteljstvo
Institut za
I
DA
BiH
mjeriteljstvo BiH
2.1.10 Razviti strateški okvir razvoja sistema infrastrukture kvaliteta u Bosni i Hercegovini
2.1.10.1 Izraditi Nacrt Strategije za razvoj infrastrukture kvaliteta u Bosni i Hercegovini sa Akcionim planom
Odluka o uspostavljanju radne grupe za donošenje
MSTEO
I
NE
Strategije
2.1.11 Preuzimanje Uredbi i Direktiva novog i starog pristupa u pravni sistem Bosne i Hercegovine
2.1.11.1 Priprema nacrta i donošenje Naredbi kojima se preuzimaju preostale direktive Novog pristupa

NE

Dostavljeno Vijeću ministara 1.11.2018.

NE

U toku su pripremne aktivnosti na formiranju radne
grupe za izradu Strategije.

Zbog nefunkcionisanja Komiteta za tehničke popise
Bosne i Hercegovine, aktivnosti na donošenju
naredbi su trenutno u zastoju.
Zbog nefunkcionisanja Komiteta za tehničke popise
Naredba o mjernim instrumentima
MSTEO
III
NE
NE
Bosne i Hercegovine, aktivnosti na donošenju
naredbi su trenutno u zastoju.
Zbog nefunkcionisanja Komiteta za tehničke popise
Naredba o bezbjednosti plinskih aparata
MSTEO
IV
NE
NE
Bosne i Hercegovine, aktivnosti na donošenju
naredbi su trenutno u zastoju.
2.1.12 Uskladiti horizontalno zakonodavstvo u oblasti infrastrukture kvaliteta u Bosni i Hercegovini sa EU Novim paketom mjera iz 2008. godine
2.1.12.2 Priprema nacrta i donošenja odluke
Zbog nefunkcionisanja Komiteta za tehničke popise
Odluka o uslovima i načinu imenovanja tijela za
BiH, aktivnosti na donošenju Zakona o tehničkim
ocjenjivanje usklađenosti (kojim se preuzimaju EU Odluka
MSTEO
IV
NE
NE
zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usklađenosti
768/2008 i Uredba 765/2008)
su trenutno u zastoju, a samim tim i donošenje
Odluke.
Naredba o bezbjednosti igračaka

MSTEO

IV

NE

NE

IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / princip razvoja: Integrirani rast
Strateški cilj: 2. Unaprijediti razvoj konkurentnog ekonomskog okruženja
Srednjoročni cilj: 2.2 Unaprjeđenje zaštite potrošača
Naziv podzakonskog akta

Nositelj
aktivnos

1
2
2.2.2 Poboljšanje rada Savjeta za zaštitu potrošača u BiH
2.2.2.1 Unapređenje aktivnosti Savjeta za zaštitu potrošača BiH
Odluka o usvajanju Državnog godišnjeg programa za
MSTEO
zaštitu potrošača u BiH za 2019. godinu

3

Upućen Vijeću
ministara BiH
(DA/NE)
4

Usvojeno na Vijeću
ministara
(DA/NE)
5

II

DA

DA

Planirani kvartal
za provedbu

Komentar
6

Objavljeno „Službeni glasnik“ BiH broj 60/19

IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast
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Strateški cilj: 3. Razvoj ljudskih resursa
Srednjoročni cilj: 3.1 Unaprijediti politike i razvoj kvaliteta u oblasti obrazovanja u BiH
Naziv podzakonskog akta

Nositelj aktivnos

Planirani kvartal
za provedbu

Upućen Vijeću
ministara BiH
(DA/NE)
4

Usvojeno na Vijeću
ministara
(DA/NE)
5

NE

NE

1
2
3
3.1.3 Izrada i implementacija propisa i strateških dokumenata iz oblasti obrazovanja i mladih
3.1.3.2 Implementacija i poboljšanje normativnog i strateškog okvira za oblast obrazovanja i mladih
Odluka o reviziji Strategije učenja o
preduzetništvu u obrazovnim sistemima u
Ministarstvo civilnih
IV
BiH za period 2012-2015 sa Akcionim
poslova BiH
planom impelementacije

Odluka o usvajanju strateškog dokumenta
za oblast mladih u BiH

Ministarstvo civilnih
poslova BiH

IV

NE

NE

Odluka o kriterijima za dodjelu grant
sredstava za sufinansiranje dopunskog
obrazovanje djece bosanskohercegovačkih
iseljenika u inostranstvu

Ministarstvo civilnih
poslova BiH

III

NE

NE

Odluka o kriterijima za dodjelu granta za
sufinansiranje projekata iz oblasti
obrazovanja u Bosni i Hercegovini

Ministarstvo civilnih
poslova BiH

III

NE

NE

Odluka o dodjeli grant sredstava za
sufinansiranje dopunskog obrazovanje djece
bosanskohercegovačkih iseljenika u
inostranstvu

Ministarstvo civilnih
poslova BiH

IV

NE

NE

Odluka o dodjeli granta za sufinansiranje
projekata iz oblasti obrazovanja u Bosni i
Hercegovini

Ministarstvo civilnih
poslova BiH

IV

NE

NE

Agencija za predškolsko,
osnovno i srednje
obrazovanje

IV

DA

DA

Komentar
6

S obzirom da sve nadležne obrazovne vlasti nisu
dostavile mišljenje u predviđenom roku, Odluka nije
usvojena.
Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine
aktom od 28.6.2019. ponovno je zatražilo od
Ministarstva porodice, omladine i sporta Republike
Srpske sporta i Omladinskog savjeta Republike
Srpske imenovanje članova za rad u Radnoj grupi
za izradu dokumenta strateškog tipa za oblast
mladih na nivou BiH, koji do danas nismo dobili,
zbog čega je čitav proces trenutno zaustavljen.
S obzirom na to da nije blagovremeno usvojen
budžet institucija BiH za 2019.godinu, tako nije ni
odobren grant za sufinansiranje dopunskog
obrazovanje
djece
bosanskohercegovačkih
iseljenika u inostranstvu
S obzirom na to da nije blagovremeno usvojen
budžet institucija BiH za 2019.godinu, tako nije ni
odobren grant za sufinansiranje projekata iz oblasti
obrazovanja u Bosni i Hercegovini
S obzirom na to da nije blagovremeno usvojen
budžet institucija BiH za 2019.godinu, tako nije ni
odobren grant za sufinansiranje dopunskog
obrazovanje
djece
bosanskohercegovačkih
iseljenika u inostranstvu
S obzirom na to da nije blagovremeno usvojen
budžet institucija BiH tako nije ni odobren grant za
sufinansiranje projekata iz oblasti obrazovanja u
Bosni i Hercegovini

Interni akti
Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Agencije
za predškolsko, osnovno i srednje
obrazovanje

Pravilnik usvojen na 178. Sjednici Vijeća ministara
BiH, održanoj 12.11.2019. godine
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IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast
Strateški cilj: 4. Povećati industrijsku konkurentnost
Srednjoročni cilj: 4.1 Povećati industrijsku konkurentnost kroz razvoj malih i srednjih preduzeća i industrijske politike
Upućen Vijeću
Usvojeno na Vijeću
Nositelj
Planirani kvartal
Naziv podzakonskog akta
ministara BiH
ministara
aktivnos
za provedbu
(DA/NE)
(DA/NE)
1
2
3
4
5
4.1.1 Razviti sustav koordinacije po SBA (“Small Business Act”)
4.1.1.1 Izraditi prijedlog nacrta Odluke o uspostavljanju mreže koordinatora u BiH
Odluka o koordinaciji

MSTEO BiH

II

NE

NE

Komentar
6

Ciljana vrijednost nije ostvarena jer sve institucije
nisu imenovale svoje predstavnike.

IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast
Strateški cilj: 4. Povećati industrijsku konkurentnost
Srednjoročni cilj: 4.2 Unaprijediti politike u oblasti nauke u BiH
Naziv podzakonskog akta

Nositelj
aktivnos

Planirani kvartal
za provedbu

1
2
3
4.2.1 Implementacija projekata iz oblasti nauke
4.2.1.1 Unaprijediti koordinaciju aktivnosti i implementaciju propisa iz oblasti nauke na nivou BiH

Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava
«Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu»

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

III

Upućen Vijeću
ministara BiH
(DA/NE)
4

DA

Usvojeno na Vijeću
ministara
(DA/NE)
5

NE

Komentar
6

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara BiH
("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07,
81/07, 94/07 i 24/08), Odluke o privremenom
finansiranju Institucija BiH i međunarodnih obaveza
BiH za period oktobar-decembar 2019. (VM broj
122/19 od 03.10.2019.), Ministarstvo civilnih poslova
BiH izradilo je Prijedlog Odluke o kriterijima za
dodjelu grant sredstava «Podrška tehničkoj kulturi i
inovatorstvu» za 2019. god. Isti su 22.10.2019. godine
upućeni Vijeću ministara radi razmatranja i usvajanja.
Do danas nisu bili na dnevnom redu sjednice Vijeća
ministara.Cilj je da se izrade dobri kriteriji kako bi
sredstva iz tekućeg granta za sufinansiranje projekata
koji daju doprinos razvoju tehničke kulture i
inovatorstva u BiH, doprinijela implementaciji srateških
dokumenta u oblasti nauke i inovacija i to kroz:
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Prijedlog Odluke o dodjeli grant sredstava iz
programa«Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu»

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

IV

NE

NE

Odluka o imenovanju članova Vijeća za nauku BiH

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

IV

NE

NE

a)
podršku redovnom radu i programskim
aktivnostima udruženja i saveza inovatora i tehničke
kulture u Bosni i Hercegovini;
b)
podršku aktivnostima koje doprinose promociji
inovatorstva i tehničke kulutre u BiH;
c)
podršku aktivnostima koje doprinose promociji
domaćih inovacija na međunarodnom planu i učešće
na međunarodnim događajima iz oblasti inovatorstva;
d) podršku inovatorima-pojedincima za rad na
inovacijama, zaštiti inovacija, te ispitivanjima i izradi
prototipa;
e) podršku aktivnostima koje doprinose primjeni
inovacija u privredi
Odluka o kriterijima nije usvojena, tako da se u skladu
sa tim nije pristupilo realizaciji granta a što
podrazumjeva raspored sredstava korisnicima te
donošenje Odluke o dodjeli sredstava.
U skladu sa Okvirnim zakonom o osnovama
naučnoistraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje
i međunarodne naučnoistraživačke saradanje BiH („Sl.
glasnik BiH“ 43/09) članove Vijeća za nauku predlažu:
četiri člana Federacija BiH, u konsultaciji s kantonima,
tri člana R. Srpska, jednog člana Brčko Distrikt i pet
članova Ministarstvo civilnih poslova BiH. Konačan
prijedlog kandidata za predsjednika i članove Vijeća
za nauku BiH utvrđuje Ministarstvo civilnih poslova
BiH, te je u toku prikupljanje prijedloga imenovanja od
nadležnih entitetskih ministarstava i Vlade Brčko
Distrikta BiH.

4.2.1.2 Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti nauke

Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava
iz programa «Programi za pripremu projekata i
potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020 »

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

III

DA

NE

Cilj je da se izrade dobri kriteriji kako bi se podržali
projekti koji daju doprinos razvoju nauke i inovacija u
BiH, te doprinose implementaciji strateških dokumenta
i međunarodnih obaveza u oblasti nauke u BiH, kroz:
a) Podršku pripremi projekata za otvorene tekuće
pozive u okviru programa HORIZONT 2020 i
realizaciju odobrenih projekata u okviru programa
HORIZONT 2020;
b) Podršku za učešće u akcijama u okviru programa
COST;
c) Podršku za pripremu i realizaciju projekata u okviru
programa EUREKA;
d) Podršku projektima koji doprinose većem stepenu
uspješnosti učešća BiH u programu HORIZONT 2020.
e) Podršku radu EURAXESS centra.
Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava
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Prijedlog Odluke o dodjeli grant sredstava iz programa
«Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata
za sredstva iz fonda H2020”

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

IV

NE

NE

iz granta Programi za pripremu projekata i
potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020
upućen je na Savjet ministara radi razmatranja i
donošenja. Do danas nisu razmatrane Odluke. Budžet
nije usvojen, te ova aktivnost nije realizovana u skladu
sa tim
Odluka o kriterijima nije usvojena, tako da se u skladu
sa tim nije pristupilo realizaciji granta a što
podrazumjeva raspored sredstava korisnicima te
donošenje Odluke o dodjeli sredstava.

IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast
Strateški cilj: 4. Povećati industrijsku konkurentnost
Srednjoročni cilj: 4.2 Unaprijediti politike u oblasti nauke u BiH
Naziv podzakonskog akta

Nositelj
aktivnos

Planirani kvartal
za provedbu

1
2
3
4.2.1 Implementacija projekata iz oblasti nauke
4.2.1.1 Unaprijediti koordinaciju aktivnosti i implementaciju propisa iz oblasti nauke na nivou BiH

Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava
«Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu»

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

III

Upućen Vijeću
ministara BiH
(DA/NE)
4

DA

Usvojeno na Vijeću
ministara
(DA/NE)
5

NE

Komentar
6

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara BiH
("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07,
81/07, 94/07 i 24/08), Odluke o privremenom
finansiranju Institucija BiH i međunarodnih obaveza
BiH za period oktobar-decembar 2019. (VM broj
122/19 od 03.10.2019.), Ministarstvo civilnih poslova
BiH izradilo je Prijedlog Odluke o kriterijima za
dodjelu grant sredstava «Podrška tehničkoj kulturi i
inovatorstvu» za 2019. god. Isti su 22.10.2019. godine
upućeni Vijeću ministara radi razmatranja i usvajanja.
Do danas nisu bili na dnevnom redu sjednice Vijeća
ministara.Cilj je da se izrade dobri kriteriji kako bi
sredstva iz tekućeg granta za sufinansiranje projekata
koji daju doprinos razvoju tehničke kulture i
inovatorstva u BiH, doprinijela implementaciji srateških
dokumenta u oblasti nauke i inovacija i to kroz:
a)
podršku redovnom radu i programskim
aktivnostima udruženja i saveza inovatora i tehničke
kulture u Bosni i Hercegovini;
b)
podršku aktivnostima koje doprinose promociji
inovatorstva i tehničke kulutre u BiH;
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Prijedlog Odluke o dodjeli grant sredstava iz
programa«Podrška tehničkoj kulturi i inovatorstvu»

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

IV

NE

NE

Odluka o imenovanju članova Vijeća za nauku BiH

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

IV

NE

NE

c)
podršku aktivnostima koje doprinose promociji
domaćih inovacija na međunarodnom planu i učešće
na međunarodnim događajima iz oblasti inovatorstva;
d) podršku inovatorima-pojedincima za rad na
inovacijama, zaštiti inovacija, te ispitivanjima i izradi
prototipa;
e) podršku aktivnostima koje doprinose primjeni
inovacija u privredi
Odluka o kriterijima nije usvojena, tako da se u skladu
sa tim nije pristupilo realizaciji granta a što
podrazumjeva raspored sredstava korisnicima te
donošenje Odluke o dodjeli sredstava.
U skladu sa Okvirnim zakonom o osnovama
naučnoistraživačke djelatnosti i koordinaciji unutrašnje
i međunarodne naučnoistraživačke saradanje BiH („Sl.
glasnik BiH“ 43/09) članove Vijeća za nauku predlažu:
četiri člana Federacija BiH, u konsultaciji s kantonima,
tri člana R. Srpska, jednog člana Brčko Distrikt i pet
članova Ministarstvo civilnih poslova BiH. Konačan
prijedlog kandidata za predsjednika i članove Vijeća
za nauku BiH utvrđuje Ministarstvo civilnih poslova
BiH, te je u toku prikupljanje prijedloga imenovanja od
nadležnih entitetskih ministarstava i Vlade Brčko
Distrikta BiH.

4.2.1.2 Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti nauke

Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava
iz programa «Programi za pripremu projekata i
potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020 »

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

III

DA

NE

Cilj je da se izrade dobri kriteriji kako bi se podržali
projekti koji daju doprinos razvoju nauke i inovacija u
BiH, te doprinose implementaciji strateških dokumenta
i međunarodnih obaveza u oblasti nauke u BiH, kroz:
a) Podršku pripremi projekata za otvorene tekuće
pozive u okviru programa HORIZONT 2020 i
realizaciju odobrenih projekata u okviru programa
HORIZONT 2020;
b) Podršku za učešće u akcijama u okviru programa
COST;
c) Podršku za pripremu i realizaciju projekata u okviru
programa EUREKA;
d) Podršku projektima koji doprinose većem stepenu
uspješnosti učešća BiH u programu HORIZONT 2020.
e) Podršku radu EURAXESS centra.
Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava
iz granta Programi za pripremu projekata i
potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020
upućen je na Savjet ministara radi razmatranja i
donošenja. Do danas nisu razmatrane Odluke. Budžet
nije usvojen, te ova aktivnost nije realizovana u skladu
sa tim
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Prijedlog Odluke o dodjeli grant sredstava iz programa
«Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata
za sredstva iz fonda H2020”

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

IV

NE

NE

Odluka o kriterijima nije usvojena, tako da se u skladu
sa tim nije pristupilo realizaciji granta a što
podrazumjeva raspored sredstava korisnicima te
donošenje Odluke o dodjeli sredstava.

IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast
Strateški cilj: 4. Povećati industrijsku konkurentnost
Srednjoročni cilj: 4.3 Unaprjeđenje sektora komunikacija, informacionog društva i poštanskih usluga uz usklađivanje regulatornog okvira a EU
Upućen Vijeću
Usvojeno na Vijeću
Nositelj
Planirani kvartal
Naziv podzakonskog akta
ministara BiH
ministara
Komentar
aktivnos
za provedbu
(DA/NE)
(DA/NE)
1
2
3
4
5
6
4.3.2 Komunikacije, informaciono društvo i poštanske usluge
4.3.2.1 Izrada propisa i akata iz oblasti komunikacija, informacionog društva i pošta u BiH i usklađivanje propisa sa EU zakonodavstvom
Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju osnovnih kriterija za
Ministarstvo
Odustalo se od izrade ove odluke jer je ovo
davanje saglasnosti Agenciji za poštanski saobraćaj BiH
komunikacija i
IV
NE
NE
planirano u Zakonu o poštanskim uslugama
radi obavljanja dijela poslova iz svoje nadležnosti
prometa BiH
Odluka o načinu imenovanja koordinatora, korespodenta i
Ministarstvo
kontakt osoba javnih poštanskih operatera BiH za poslove
komunikacija i
I
NE
NE
Ministar donosi odluku.
sa Svjetskom poštanskom unijom
prometa BiH
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju
Ministarstvo
dokumenta o tehničkotehnološkom i softverskom
komunikacija i
II
DA
NE
standardu za radnu stanicu u institucijama BiH
prometa BiH

IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast
Strateški cilj: 5. Unaprijediti kulturu i kreativne sektore
Srednjoročni cilj: 5.1 Unaprijediti politike u oblasti kulture, mladih i sporta u BiH
Naziv podzakonskog akta

Nositelj
aktivnos

Planirani kvartal
za provedbu

1
2
5.1.2 Implementacija projekta i programa koji doprinose razvoju kulture i sporta
5.1.1.1 Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti kulture u BiH
Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava
«Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH»

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

3

II

Upućen Vijeću
ministara BiH
(DA/NE)
4

DA

Usvojeno na Vijeću
ministara
(DA/NE)
5

NE

Komentar
6

Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant
sredstava «Sufinansiranje projekata institucija
kulture u BiH» je pripremljen i poslan na razmatranje
Savjetu ministara BIH.
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Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

IV

NE

NE

Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih
obaveza BiH za 2019. godinu nije usvojen, te nisu
postojale zakonske mogućnosti za realizaciju granta
u iznosu od 3.097.000,00 KM.

Informacija o realizaciji grantova u oblasti kulture i učinku
dodjeljenih grantova

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

IV

DA

DA

Izvještaj o realizaciji sredstava po osnovu tekućih
grantova za kulturu je usvojio Savjet ministara BiH
na 173. sednici, održanoj 10.06.2019.godine.

Odluka o imenovanju članova Državne komisije za
saradnju BiH s UNESCO-m

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

Prijedlog Odluke o dodjeli grant sredstava
«Sufinansiranje projekata institucija kulture u BiH»

Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava
ostvarenim po osnovu naplate potraživanja od Ruske
Ministarstvo
Federacije po Aneksu „C“ Sporazuma o pitanjima
civilnih
sukcesije za podršku projektima kulture u Bosni i
poslova BiH
Hercegovini
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o formiranju
Ministarstvo
Savjetodavnog vijeća za implementaciju Proširenog
civilnih
parcijalnog sporazuma Savjeta Evrope o uspostavi
poslova BiH
kulturnih ruta za BiH
Odluka o izmjenama Odluke o formiranju Koordinacionog
Ministarstvo
odbora Bosne i Hercegovine za implementaciju Plana
civilnih
upravljanja za nekropole sa stećcima iz Bosne i
poslova BiH
Hercegovine upisane na Listu svjetske baštine
5.1.1.2 Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti kulture u BiH

IV

NE

NE

U skladu s Odlukom o osnivanju Državne komisije
za saradnju BiH s UNESCO-m i istekom mandata
biće potrebno pokrenuti procedure za imenovanje
novih članova komisije. IV kvartal- pokrenute
aktivnosti, od nadležnih ministarstava zatraženi
prijedlozi novih članova Komisije.

Neplanirana
aktivnost

DA

DA

Savjet ministara Bosne i Hercegovine je na 177.
sjednici, održanoj 19.09.2019. godine, donio
Odluku.

Neplanirana
aktivnost

DA

DA

Savjet ministara BiH, na 174. sjednici održanoj
2.7.2019. godine, je donio Odluku.

Neplanirana
aktivnost

DA

DA

Savjet ministara je donio odluku na 177. sjednici
održanoj 19.9.2019. godine.

Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant
sredstava «Međunarodna kulturna saradnja» je
pripremljen i poslat na razmatranje Savjetu
ministara BIH.
Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih
obaveza BiH za 2019. godinu nije usvojen, te nisu
postojale zakonske mogućnosti za realizaciju
granta.
Izvještaj o radu Komisije za UNESCO je usvojio
Savjet ministara BiH na 168. sjednici, održanoj
11.3.2019. godine.

Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu grant sredstava
«Međunarodna kulturna saradnja»

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

II

DA

NE

Prijedlog Odluke o dodjeli grant sredstava iz programa
«Međunarodna kulturna saradnja»

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

IV

NE

NE

II

DA

DA

IV

DA

DA

Informacija usvojena na 174. sjednici Vijeća
ministara BiH, održanoj 02.07.2019.

II

DA

NE

Prijedlog odluke o kriterijima upućen Generalnom
sekretarijatu VM dana 23.10.2019. godine

Izvještaj o radu Komisije za UNESCO za 2018. godinu

Informacija o učešću BiH u program EU Kreativna Evropa

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH
Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

5.1.2.1 Uspješna koordinacija aktivnosti u oblasti sporta
Usvajanje Odluke o kriterijima za raspored sredstava
tekućeg granta „Sufinansiranje sportskih manifestacija“

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH
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Usvajanje Odluke o rasporedu sredstava tekućeg granta
„Sufinansiranje sportskih manifestacija“

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

III

NE

NE

Usvajanje Odluke o dodjeli državne nagrade za sport

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

IV

NE

NE

Usvajanje Odluke o dodjeli zvanja zaslužnog sportiste BiH
i vrhunskog sportiste međunarodnog razreda i Odluke o
visini jednokratne novčane nagrade

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

IV

NE

NE

Usvajanje Odluke o kriterijima za raspored sredstava
namijenjenih za tekući grant “Grant za dodjelu novčanih
nagrada za zaslužne i vrhunske sportiste međunarodnog
razreda” za 2019. godinu

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

II

DA

NE

Izmjena Odluke o imenovanju Vijeća za sport i visini
novčane naknade

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

III

DA

NE

Nemogućnost usvajanja Odluke zbog ne usvajanja
Odluke o kriterijima za raspored sredstava tekućeg
granta „Sufinansiranje sportskih manifestacija“, te
zbog ne usvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i
međunarodnih obaveza za 2019. godinu.
Zbog privremenog finansiranja Ministarstvu finansija
i trezora BiH upućen na mišljenje dopis da li se može
realizovati donošenje Odluke i još uvijek nismo dobili
odgovor.
Nemogućnost usvajanja Odluke zbog ne usvajanja
Odluke o kriterijima za raspored sredstava
namijenjenih za tekući grant “Grant za dodjelu
novčanih nagrada za zaslužne i vrhunske sportiste
međunarodnog razreda” za 2019. godinu, te zbog ne
usvajanja Zakona o budžetu indtitucija BiH i
međunarodnih obaveza za 2019. godinu.
Prijedlog odluke o kriterijima za raspored sredstava
namijenjenih za tekući grant „Grant za dodjelu
novčanih nagrada za zaslužne i vrhunske sportiste
međunarodnog razreda“ upućen Generalnom
sekretarijatu VM dana 23.10.2019. godine
Generalnom sekretarijatu Vijeća ministara BiH
19.01.2018. god. dostavili smo Prijedlog Informacije
o nemogućnosti izmjene Odluke o imenovanju Vijeća
za sport BiH koja je zatim bila na dnevnom redu 132.
sjednice Vijeća ministara BiH, održane 08.02.2018.
godine. Međutim ista nije razmatrana, niti je nakon
toga bila uvrštena na dnevni red dosadašnjih
sjednica Vijeća ministara BiH. Tokom 2018. i 2019.
godine Generalnom sekretarijatu poslano je nekoliko
urgencija.

IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast
Strateški cilj: 5. Unaprijediti kulturu i kreativne sektore
Srednjoročni cilj: 5.3 Unaprjeđenje sistema obrade, pristupa, očuvanja, zaštite i prezentacija arhivske i bibliotečke građe
Upućen Vijeću
Usvojeno na Vijeću
Nositelj
Planirani kvartal
Naziv podzakonskog akta
ministara BiH
ministara
aktivnos
za provedbu
(DA/NE)
(DA/NE)
1
2
3
4
5
5.3.1 Upravljačko nadzorne aktivnosti

Komentar
6
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5.3.1.4 Izrada normativnih akata i ugovora
Odluka o utvrđivanju minimuma procesa rada u ABiH za
vrijeme trajanja štrajka
Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih
mjesta u Arhivu BiH

Arhiv BiH

I-IV

DA

DA

Arhiv BiH

I-IV

NE

NE

Zbog nedovoljnog broja zaposlenih u odsjeku za
normativne poslove, nije usvojen Pravilnik o
unutrašnjoj organizaciji

IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 6. Ravnomjeran regionalni razvoj
Srednjoročni cilj: 6.2 Stvaranje uslova za uspostavu kvalitetnijih, efikasnijih, bezbjednijih i savremenijih sistema transporta i komunikacija u BiH
Upućen Vijeću
Usvojeno na Vijeću
Planirani kvartal
Naziv podzakonskog akta
Nositelj aktivnos
ministara BiH
ministara
za provedbu
(DA/NE)
(DA/NE)
1
2
3
4
5
6.2.2 Međunarodni i međuentitetski transport i bezbjednost saobraćaja
6.2.2.1 Izrada podzakonskih propisa

Komentar
6

Izrađen tekst pravilnika, Navedeni propis je
pripremljen, ali spada u nadležnost Ministarstva
I - IV
NE
komunikacija i transporta BiH; isti će biti nakon
lektorisanja upućen na potpis
Izrađen tekst Pravilnika, Navedeni propis je
Pravilnik o postupku usklađivanja i registracije redova
Ministarstvo
pripremljen, ali spada u nadležnost Ministarstva
vožnje, načina i postupka izdavanja dozvole i obrasca
komunikacija i
I - IV
NE
NE
komunikacija i transporta BiH; isti će biti nakon
dozvole
transporta BiH
lektorisanja upućen na potpis
Ministarstvo
Navedeni propis je pripremljen, ali spada u
Pravilnik o zdravstvenim uslovima koje mora ispunjavati
komunikacija i
I - IV
NE
NE
nadležnost Ministarstva komunikacija i transporta
vozač motornog vozila
transporta BiH
BiH
6.2.5 Izrada propisa, akata, ugovora i sporazuma iz oblasti transporta i usklađivanje propisa sa EU zakonodavstvom - u cilju stvaranja bezbjednog i jedinstvenog željezničkog prostora
Pravilnik kojim se transponuje Uredba Komisije (EU) br.
Ministarstvo
321 2013 od 13. marta 2013. godine o tehničkoj
komunikacija i
I - IV
NE
NE
specifikaciji za interoperabilnost u vezi sa podsistemom
prometa BiH/
"željeznička vozila - teretni vagoni"
ROŽ BiH
Pravilnik kojim se transponuje Uredba Komisije (EU) br.
Ministarstvo
1302 2014 od 18. novembra 2014. godine o tehničkoj
komunikacija i
specifikaciji za interoperabilnost u vezi sa podsistemom
I - IV
NE
NE
prometa BiH/
"željeznička vozila -lokomotiva i putničkih željezničkih
ROŽ BiH
vozila"
Pravilnik kojim se transponuje Odluka Komisije 2010
Ministarstvo
713 EU od 9. novembra 2010. godine o modulima za
komunikacija i
I - IV
NE
NE
postupke ocjene usklađenosti, prikladnosti za upotrebu i
prometa BiH/
EZ provjere podsistema koji se koriste u tehničkim
ROŽ BiH
Pravilnik o uslovima za izdavanje licence i kvalifikacione
kartice za vozača

Ministarstvo
komunikacija i
transporta BiH

NE
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specifikacijama za interoperabilnost usvojenim na
osnovu Direktive 2008 57 EZ
Pravilnik kojim se transponuje Uredba Komisije (EU) br.
1078 2012 od 16. novembra 2012. godine o zajedničkoj
bezbjedonosnoj metodi za monitoring koju će
Ministarstvo
primjenjivati željeznički prevoznici i upravnici
komunikacija i
I - IV
infrastrukture nakon izdatog sertifikata o bezbjednosti za
prometa BiH/
upravljanje željezničkom infrastrukturom ili odobrenja o
ROŽ BiH
bezbjednosti za obavljanje usluga željezničkog prevoza,
te subjekti nadležni za održavanje
Pravilnik kojim se transponuje Uredba Komisije (EU) br.
1077 2012 od 16. novembra 2012. godine o zajedničkoj
Ministarstvo
bezbjedonosnoj metodi nadzora koji provode
komunikacija i
I - IV
nacionalna tijela nadležna za bezbjednost nakon
prometa BiH/
izdavanja sertifikata o bezbjednosti ili odobrenja o
ROŽ BiH
bezbjednosti
6.2.6 Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva
6.2.6.1 Priprema i donošenja propisa i procedura
Odluka o načinu nabavke i visini sredstava za
Direkcija za civilno
kupovinu poslovnog prostora za smještaj Direkcije za
I - II
vazduhoplovstvo BiH
civilno vazduhoplovstvo BiH u Banjoj Luci
Prijedlog odluke o odobravanju dodatnog
Direkcija za civilno
zapošljavanja u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo
IV
vazduhoplovstvo BiH
Bosne i Hercegovine

NE

NE

NE

NE

DA

NE

Odluka dostavljena u Ministarstvo komunikacija i
prometa

NE

NE

Rok za donošenje propisa pomjeren za 2020.
godinu.

IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 7. Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastrukture, uz povećanje otpornosti na klimatske promjene
Srednjoročni cilj: 7.1 Unaprjeđenje i usklađivanje pravnog okvira u sektoru okoliša sa pravnom stečevinom EU, uključujući međunarodnu saradnju i implementaciju međunarodnih obaveza
BiH
Nositelj
Planirani kvartal
Upućen Vijeću
Usvojeno na Vijeću
Naziv podzakonskog akta
Komentar
aktivnos
za provedbu
ministara BiH
ministara
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(DA/NE)
(DA/NE)
1
2
3
4
5
6
7.1.1 Unapređenje međunarodne saradnje i koordinacije u sektoru zaštite životne sredine u cilju implementacije međunarodnih sporazuma, ugovora i konvencija, kao ispunjavanja obaveza EU
i domaćeg zakonodavstva
7.1.1.1. Koordinacija implementacije mjera i obaveza iz strateških i planskih dokumenata Bosne i Hercegovine, unapređenje saradnje u Bosni i Hercegovini i implementacija obaveza po osnovu
međunarodnih konvencija, ugovora i sporazuma
Odluka o izboru, imenovanju i radu fokalnih tačaka i drugih
Izrađen je Nacrt Odluke i isti je prošao početnu fazu
predstavnika Bosne i Hercegovine u području zaštite
MSTEO
IV
NE
NE
konsultacija. U toku je pribavljanje mišljenja radi
životne sredine i održivog razvoja na međunarodnom
preduzimanja daljih koraka.
planu.

IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 7. Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastrukture, uz povećanje otpornosti na klimatske promjene
Srednjoročni cilj: 7.4 Urediti državnu granicu BiH
Upućen Vijeću
Usvojeno na Vijeću
Nositelj
Planirani kvartal
Naziv podzakonskog akta
ministara BiH
ministara
aktivnos
za provedbu
(DA/NE)
(DA/NE)
1
2
3
4
5

Komentar
6

7.4.2. Urediti državnu granicu sa Crnom Gorom po zaključenom međunarodnom ugovoru
7.4.2.1. Koordinacija aktivnosti na pripremi za markaciju (obilježavanje) državne granice sa Crnom Gorom

Odluka o osnivanju Državne komisije za granicu BiH

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

III

NE

NE

Upućeni su dopisi nadležnim institucijama koje
trebaju da dostave imena članova za formiranje
Državne komisije za granicu BiH. Međutim, od istih
nisu dostavljeni kompletni podaci potrebni za
imenovanje Komisije.

IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 8. Brži i efikasniji razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj
Srednjoročni cilj: 8.1 Osigurati razvoj i integriranje sektora poljoprivrede, prehrane, šumarstva i ruralnog razvoja BiH u evropsko i svjetsko tržište
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Naziv podzakonskog akta

Nositelj
aktivnos

Planirani kvartal
za provedbu

1

2

3

Upućen Vijeću
ministara BiH
(DA/NE)
4

Usvojeno na Vijeću
ministara
(DA/NE)
5

Komentar
6

8.1.3 Razvoj harmoniziranog i funkcionalnog sistema za implementaciju podrški u poljopr./ruralnom razvoju i osiguranje pretpostavki za privlačenje sredstava EU
8.1.3.1 Harmonizacija mjera podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju u BiH
Pravilnik o harmoniziranim kriterijima za rangiranje i
ocjenjivanje projekata u okviru podrške mjerama ruralnog
razvoja

MSTEO BiH /
Ured za
harmonizaciju

II

NE

NE

Pravilnik je pripremljen, no nije dostavljen na
konsultacije jer nije usvojen plan harmonizacije
mjera ruralnog razvoja i opštih usluga u
poljoprivredi.

IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 8. Brži i efikasniji razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj
Srednjoročni cilj: 8. 2 Unaprijediti sistem zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja putem uspostavljanja efikasnog sistema sigurnosti hrane, veterinarske kontrole i fitosanitarne oblasti u BiH
Upućen Vijeću
Usvojeno na Vijeću
Nositelj
Planirani kvartal
Naziv podzakonskog akta
ministara BiH
ministara
Komentar
aktivnos
za provedbu
(DA/NE)
(DA/NE)
1
2
3
4
5
6
8.2.1 Procjena, upravljanje i komunikacija rizika porijeklom iz hrane i hrane za životinje
8.2.2.1 Koordiniranje izrade propisa usaglašenih sa legislativom Evropske unije, kako bi se osigurao izvoz hrane i hrane za životinje, te zaštitili interese potrošača i proizvođača.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na
hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog
porijekla objavljen je u "Službenom glasniku BiH",
Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o
Agencija za
broj 21/19. Iako je izrada ovog propisa bila
maksimalnim nivoima ostataka pesticida u i na hrani i
sigurnost
IV
DA
DA
planirana i u 2019. god., navedeni propis
hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla
hrane BiH
predstavlja nastavak aktivnosti iz 2018. g., te zbog
stalnih izmjena predmetne oblasti u pravnom
naslijeđu EU isto predstavlja kontinuiran proces
usklađivanja.
Lista prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih
voda i Lista stolnih voda objavljena je u
Agencija za
Lista prirodnih mineralnih i prirodnih izvorskih voda i Lista
"Službenom glasniku BiH", broj 20/19. Donošenje
sigurnost
I
DA
DA
stolnih voda
ovog propisa nije bilo planirano Programom rada
hrane BiH
Agencije za sigurnost hrane BiH za 2019. godinu,
ali je isti rađan uslijed iskazane potrebe.
Uputstvo o stavljanju van snage uputstva o obliku,
Agencija za
Uputstvo o stavljanju van snage uputstva o obliku,
sadržaju i načinu vođenja knjige evidencije
sigurnost
I
DA
DA
sadržaju i načinu vođenja knjige evidencije utroška brašna
utroška brašna objavljeno je u "Službenom
hrane BiH
glasniku BiH", broj 28/19. Donošenje ovog propisa
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Odluka o visini naknade za postupak zaštite oznaka
porijekla i zaštite oznaka geografskog porijekla i postupak
zaštite oznaka garantirano tradicionalnog specijaliteta
prehrambenih proizvoda

Agencija za
sigurnost
hrane BiH

II

DA

DA

Odluka o ovlaštenim tijelima za ocjenjivanje usaglašenosti
za proizvode zaštićene oznake porijekla, zaštićene
oznake geografskog porijekla i garantirano tradicionalnog
specijaliteta

Agencija za
sigurnost
hrane BiH

II

DA

DA

Pravilnik o izgledu i načinu korištenja zaštićenog znaka
oznake porijekla, oznake geografskog porijekla i oznake
garantirano tradicionalnog specijaliteta prehrambenih
proizvoda

Agencija za
sigurnost
hrane BiH

IV

DA

DA

Pravilnik o voćnim sokovima i određenim sličnim
proizvodima namijenjenim za ishranu ljudi

Agencija za
sigurnost
hrane BiH

IV

DA

DA

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o metodama
za kontrolu meda i drugih pčelinjih proizvoda

Agencija za
sigurnost
hrane BiH

IV

DA

DA

nije bilo planirano Programom rada Agencije za
sigurnost hrane BiH za 2019. godinu, ali je isti
rađan uslijed iskazane potrebe.
Odluka o visini naknade za postupak zaštite
oznaka porijekla i zaštite oznaka geografskog
porijekla i postupak zaštite oznaka garantirano
tradicionalnog specijaliteta prehrambenih
proizvoda objavljena je u "Službenom glasniku
BiH", broj 34/19. Donošenje ovog propisa nije bilo
planirano Programom rada Agencije za sigurnost
hrane BiH za 2019. godinu, ali je isti rađan uslijed
iskazane potrebe.
Odluka o ovlaštenim tijelima za ocjenjivanje
usaglašenosti za proizvode zaštićene oznake
porijekla, zaštićene oznake geografskog porijekla i
garantirano tradicionalnog specijaliteta objavljena
je u "Službenom glasniku BiH", broj 55/19.
Donošenje ovog propisa nije bilo planirano
Programom rada Agencije za sigurnost hrane BiH
za 2019. godinu, ali je isti rađan uslijed iskazane
potrebe.
Pravilnik o izgledu i načinu korištenja zaštićenog
znaka oznake porijekla, oznake geografskog
porijekla i oznake garantirano tradicionalnog
specijaliteta prehrambenih proizvoda objavljen je
u "Službenom glasniku BiH", broj 82/19.
Donošenje ovog propisa nije bilo planirano
Programom rada Agencije za sigurnost hrane BiH
za 2019. godinu, ali je isti rađan uslijed iskazane
potrebe.
Pravilnik o voćnim sokovima i određenim sličnim
proizvodima namijenjenim za ishranu ljudi
objavljen je u "Službenom glasniku BiH", broj
84/19. Donošenje ovog propisa nije bilo planirano
Programom rada Agencije za sigurnost hrane BiH
za 2019. godinu, ali je isti rađan uslijed iskazane
potrebe.
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o
metodama za kontrolu meda i drugih pčelinjih
proizvoda objavljen je u "Službenom glasniku
BiH", broj 84/19. Donošenje ovog propisa nije bilo
planirano Programom rada Agencije za sigurnost
hrane BiH za 2019. godinu, ali je isti rađan uslijed
iskazane potrebe.

8.2.3 Približavanje zakonodavstva BiH zakonodavstvu EU iz oblasti veterinarstva
8.2.3.1 Priprema i praćenje normativnih akata iz oblasti veterinarstva
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Pravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara
Pravilnik o utvrđivanju pravila za sprječavanje, kontrolu i
iskorjenjivanje transmisivnih spongiformnih encefalopatija
Pravilnik o mjerama za suzbijanje i
iskorjenjivanje bjesnila kod životinja
Odluka o popisu imanja i goveda na imanjima u Bosni i
Hercegovini

Ured za
veterinarstvo
BiH
Ured za
veterinarstvo
BiH
Ured za
veterinarstvo
BiH
Ured za
veterinarstvo
BiH

Pravilnik je upućen na mišljenje nadležnim tijelima
entiteta i Brčko distrikta BiH dana 02.11.2018.
godine. Do danas nisu dobivena mišljenja.
Navedeni podzakonski akt donesen od strane
Vijeća ministara BiH na 167. sjednici održanoj 26.
2. 2019. godine.

II

NE

NE

I

DA

DA

I

DA

DA

Pravilnik je objavljen u „Službenom glasniku BiH“,
broj 74/19

I

NE

NE

Aktivnost nije provedena jer nisu obezbeđena
finansijska sredstva za provođenje aktivnosti.

Pravilnik o organizaciji i načinu vršenja veterinarskih
pregleda proizvoda životinjskog podrijetla i osatlih roba u
prometu preko granice Bosne i Hercegovine

Ured za
veterinarstvo
BiH

III

NE

NE

Pravilnik o organizaciji i načinu vršenja veterinarskih
pregleda životinja u prometu preko granice Bosne i
Hercegovine

Ured za
veterinarstvo
BiH

III

NE

NE

Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama
kokcidiostatika u mesu peradi koji su posljedica ishrane
peradi hranom koja sadrži kokcidiostatike

Ured za
veterinarstvo
BiH

III

DA

DA

Navedeni Pravilnik je urađen ali nije došlo do
slanja na dalje usvajanje jer je po preporuci DEI-a
došlo do promjene propisa od strane EU, te je
izrađen novi dokument koji je usklađen sa
zakonodavstvom EU
Navedeni Pravilnik je urađen ali nije došlo do
slanja na dalje usvajanje jer je po preporuci DEI-a
došlo do promjene propisa od strane EU, te je
izrađen novi dokument koji je usklađen sa
zakonodavstvom EU
Navedeni podzakonski akt nije planiran
programom rada UZV BiH za 2019. godinu.
Usvojen na 177. sjednici Vijeća ministara održanoj
19.9.2019. godine

IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 9. Razvoj energetskih potencijala, posebno obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti
Srednjoročni cilj: 9.2 Doprinijeti razvoju regionalnog tržišta električne energije i gasa koje će biti usklađeno sa preuzetim EU direktivama
Upućen Vijeću
Usvojeno na Vijeću
Nositelj
Planirani kvartal
Naziv podzakonskog akta
ministara BiH
ministara
aktivnos
za provedbu
(DA/NE)
(DA/NE)
1
2
3
4
5
9.2.1. Rad na ispunjavanju obaveza preuzetih Ugovorom o uspostavljanju Energetske zajednice i drugih međunarodnih obaveza

Odluka o izvještavanju o implementaciji NERP-a u BiH

MSTEO BiH

IV

NE

NE

Komentar
6
Prvi izvještaj o implementaciji Nacionalnog plana
smanjenja emisija (NERP) dostavljen je
popunjavanjem onlajn formulara na stranici
Evropske agencije za zaštitu životne sredine
(EEA-European Environment Agency). S obzirom
da je uspostavljen mehanizam izvještavanja
predmetna Odluka je povučena iz procedure.
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IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Inkluzivni rast
Strateški cilj: 10. Povećati mogućnosti za zapošljavanje
Srednjoročni cilj: 10.1 Unaprijediti politike i koordinaciju s nadležnim institucijama u BiH u oblasti rada i zapošljavanja
Upućen Vijeću
Usvojeno na Vijeću
Nositelj
Planirani kvartal
Naziv podzakonskog akta
ministara BiH
ministara
aktivnos
za provedbu
(DA/NE)
(DA/NE)
1
2
3
4
5
10.1.2
Unapređenje koordinacije aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja
10.1.2.2 Uspješno usklađivanje planova entiteta i Brčko Distrikta BiH u oblasti rada i zapošljavanja
Ministarstvo
Odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za
civilnih
II
DA
DA
zapošljavanje stranaca za 2020. godinu
poslova BiH
Odluka o usvajanju Plana o smjernicama politika tržišta
Ministarstvo
rada i aktivnim mjerama zapošljavanja u BiH za 2019.
civilnih
IV
DA
DA
godinu
poslova BiH

Komentar
6

Usvojena na 176. sjednici Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine održanoj 05.08.2019. godine („ Sl.
glasnik BiH“ broj 69/19)
Upućeno na Vijeće ministara BiH 11.12.2019.
godine

IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Inkluzivni rast
Strateški cilj: 12. Smanjiti siromaštvo i socijalnu isključenost
Srednjoročni cilj: 12.2 Poboljšan sistem zaštite ljudskih prava i razvoj odnosa BiH sa iseljeništvom
Upućen Vijeću
Nositelj
Planirani kvartal
Naziv podzakonskog akta
ministara BiH
aktivnos
za provedbu
(DA/NE)
1
2
3
4
12.2.2 Zaštita ljudskih prava i ostvarivanje ravnopravnosti polova
12.2.2.1 Smanjivanje diskriminacije i zaštita ljudskih prava ranjivih kategorija stanovništva u BiH
Odluka o kriterijima, za dodjelu grant sredstava za
Ministarstvo
rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja,
za ljudska
I
NE
zdravstvene zaštite, stambenog zbrinjavanja i obrazovanja
prava i
za 2019. godinu
izbjeglice BiH
Ministarstvo
Odluka o dodjeli grant sredstava za rješavanje problema
za ljudska
II
NE
Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja za 2019. godinu
prava i
izbjeglice BiH
Ministarstvo
Odluka o formiranju Mješovite komisije za praćenje
za ljudska
II
NE
Osnovnog ugovora sa Islamskom zajednicom u BiH
prava i
izbjeglice

Usvojeno na Vijeću
ministara
(DA/NE)
5

NE

NE

NE

Komentar
6

Odluka je izrađena ali nije mogla biti upućena na
usvajanje jer je Ministarstvo finansija i trezora BiH
dalo negativno mišljenje na istu - na snazi je bilo
privremeno finasiranje institucija BiH.
Odluka je izrađena ali grant sredstva nisu
dodjeljena jer je Ministarstvo finansija i trezora BiH
dalo negativno mišljenje na istu - na snazi je bilo
privremeno finnasiranje institucija BiH.
Nije usvojen osnovni ugovor između BiH i
Islamske zajednice u BiH
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Ministarstvo
za ljudska
prava i
izbjeglice BiH
Ministarstvo
Odluka o formiranju Mješovite komisije za praćenje
za ljudska
Osnovnog ugovora sa Svetom Stolicom u BiH
prava i
izbjeglice BiH
Ministarstvo
Odluka o kriterijima za dodjelu grant sredstava
za ljudska
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i
prava i
Hercegovine za 2019. godinu
izbjeglice BiH
Ministarstvo
Odluka o dodjeli grant sredstava Ministarstva za ljudska
za ljudska
prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2019. godinu
prava i
izbjeglice BiH
Ministarstvo
Odluka o formiranju radne grupe za izradu Trećeg ciklusa
za ljudska
Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju ljudskih prava
prava i
u BiH
izbjeglice BiH
12.2.2.2 Prevencija i suzbijanje nasilja i svih obilka diskriminacije na osnovu pola
Ministarstvo
Odluka o uspostavljanju Upravnog odbora Gender
za ljudska
akcionog plana za period 2018-2022. godinu
prava i
izbjeglice BiH
Odluka o formiranju Mješovite komisije za praćenje
Osnovnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom

Odluka o uspostavljanju Koordinacionog odbora za
praćenje provedbe Gender akcionog plana BiH za period
2018-2022. godinu

Ministarstvo
za ljudska
prava i
izbjeglice BiH

II

DA

NE

Upućena na usvajanje Odluka, ali nije usaglašena
od strane VM

II

DA

NE

Za izradu nove Odluke uslov uspostava novog
saziva VM BiH

I

NE

NE

Nije usvojena jer je na snazi bilo privremeno
finansiranje institucija BIH

II

NE

NE

Nije realizovano jer je na snazi bilo privremeno
finansiranje institucija BIH

I

DA

DA

I

DA

DA

I

DA

NE

U 2019. godini, izrađen je Prijedlog odluke o
uspostavljanju Koordinacionog odbora za
praćenje provedbe Gender akcionog plana BiH za
period 2018 - 2022. g i dostavljen GS VM BIH,
međutim materijal je skinut sa dnevnog reda
sjednice VM BIH na traženje Odbora za
ekonomiju zbog potrebe nacionalne
izbalansiranosti. Nakon toga, ARS BIH je ponovo
zastražila imenovanja od institucija koje čine
Odbor za ekonomiju, kako bi sastav
Koordinacionog odbora bio nacionalno
izbalansiran.

12.2.2 Zaštita ljudskih prava u oblasti povratka raseljenih osoba, lica pod međunarodnopravnom zaštitom i provođenju sporazuma o readmisiji
12.2.3.1 Implementacija Aneksa VII DMS
Ministarstvo
Odluka o preraspodjeli sredstava iz budžeta Ministarstva
za ljudska
za ljudska prava i izbjeglice BiH u budžet Fonda za
III
DA
DA
prava i
povratak za finansiranje prava iz Aneksa VII DMS
izbjeglice BiH
Odluka o imenovanju članova Komisije za izbjeglice i
Ministarstvo
Nije imenovan novi saziv Komisije za izbjeglice i
I
NE
NE
raseljene osobe BiH
za ljudska
raseljene osobe BiH
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Odluka o imenovanju promatrača u radu Komisije za
izbjeglice i raseljene osobe

prava i
izbjeglice BiH
Ministarstvo
za ljudska
prava i
izbjeglice BiH

12.2.4 Razvoj politika prema iseljeništvu i jačanje saradnje sa iseljeništvom
12.2.4.1 Razvoj politika prema iseljeništvu
Ministarstvo
za ljudska
Odluka o usvajanju Strategije o saradnji sa iseljeništvom
prava i
izbjeglice BiH
Ministarstvo
Pravilnik o uspostavi i vođenju evidencije stručnjaka iz
za ljudska
iseljeništva
prava i
izbjeglice BiH
12.2.4.2 Jačanje saradnje BiH sa iseljeništvom

Odluka o uspostavi mehanizma za prijenos znanja iz
iseljeništva u Bosnu i Hercegovinu

Ministarstvo
za ljudska
prava i
izbjeglice BiH

I

NE

NE

Nije imenovan novi saziv Komisije za izbjeglice i
raseljene osobe BiH

III

NE

NE

Nacrt Okvirne Strategije saradnje sa iseljeništvom
za period 2020-2025 i Akcioni plan je trenutno u
proceduri pribavljanja mišljenja

IV

NE

NE

Nacrt dokumenta pod nazivom Pravilnik o
evidenciji naučnog i stručnog iseljeništva,
privrednika i istaknutih iseljenika iz BiH je u
postupku e-konsultacija i pribavljanja mišljenja.

NE

Dokument je izrađen i pod nazivom Pravila za
prijenos znanja, vještina i iskustva iz iseljeništva u
institucije i javne ustanove u BiH je dostavljen na
mišljenje nadležnim institucijama u julu 2019. god i
još uvijek nije dobiveno mišljenje Ministarstva
finansija i trezora BiH

IV

NE

IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Inkluzivni rast
Strateški cilj: 13. Unaprijediti zdravstvenu zaštitu
Srednjoročni cilj: 13.1 Unaprijediti politike u oblasti zdravstva u BiH
Naziv podzakonskog akta

Nositelj
aktivnos

Planirani kvartal
za provedbu

1
2
13.1.1 Prevencija, promocija i suzbijanje zaraznih i nezaraznih bolesti u BiH

3

Upućen Vijeću
ministara BiH
(DA/NE)
4

Usvojeno na Vijeću
ministara
(DA/NE)
5

Komentar
6

Informacija o realizaciji Granta neprofitnim organizacijama
- Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti
prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH za 2018. godinu

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

IV

NE

NE

Realizacija tekućeg granta (kontrola namjenskog
utroška grant sredstava) “Sufinansiranje projekata
nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i
tuberkuloze u BiH” za 2018. godinu u toku.

Odluka o kriterijima za raspored sredstava Granta
neprofitnim organizacijama - Sufinansiranje projekata

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

II

DA

NE

Aktivnost nije realizirana
Budžeta za 2019. godinu.

zbog

neusvajanja
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nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i
tuberkuloze u BiH za 2019. godinu
Odluka o rasporedu sredstava Granta neprofitnim
Ministarstvo
organizacijama - Sufinansiranje projekata nevladinih
civilnih
IV
NE
organizacija u oblasti prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH
poslova BiH
za 2019. godinu
Informacija o realizaciji Projekta "Jačanje kapaciteta za
Ministarstvo
nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku gripu u Bosni i
civilnih
IV
NE
Hercegovini” američkog Centra za kontrolu i prevenciju
poslova BiH
bolesti (CDC) (Godina III)
13.1.2 Međunarodna saradnja u oblasti zdravstva
13.1.2.1 Izvještavanje i ispunjavanje obaveza BiH u procesu pristupanja EU i obaveza iz drugih međunarodnih pravnih akata
Informacija o učešću Bosne i Hercegovine u “Trećem
Ministarstvo
programu za djelovanje Unije u području zdravstva (2014civilnih
IV
NE
2020)“ za 2019.godinu
poslova BiH
Odluka o formiranju tijela za koordinaciju kontrole duvana
Ministarstvo
u BiH u skladu sa članom 5.2. a. Okvirne konvencije
civilnih
III
NE
Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana
poslova BiH
(FCTC)
REALIZOVANE AKTIVNOSTI KOJE NISU BILE PREDVIĐENE U PROGRAMU RADA ZA 2019. GODINU

NE

Aktivnost nije realizirana
Budžeta za 2019. godinu.

NE

Aktivnost nije realizovana.

NE

Pokrenute aktivnosti na izradi informacije o učešću
BiH u Trećem programu za djelovanje Unije u
oblasti zdravstva za 2019. godinu.

NE

Aktivnost nije realizovana jer nisu obezbijeđene
saglasnosti svih relevantnih institucija.

Koordinacija i učešće u praćenju implementacije
Operativnog plana za pristupanje i ratifikaciju Konvencije
VE o sprječavanju krivotvorenja lijekova i medicinskih
proizvoda koji predstavljaju prijetnju javnom zdravlju
(MEDICRIME) i praćenje implementacije Okvirnog plana

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

III

DA

DA

Vođenje procedure, na zahtjev Državne regulatorne
agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH, za
zaključivanje Finansijskog sporazuma između Evropske
komisije i Bosne i Hercegovine, kojim se finansira
nabavka opreme za monitoring zračenja , u iznosu od
700.000,00 Eura.

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

IV

DA

DA

zbog

neusvajanja

Vijeće ministara BiH je na 176. sjednici održanoj
05.08.2019. godine usvojilo Informaciju o radu
Multisektorske radne grupe za praćenje
implementacije Konvencije Vijeća Evrope o
krivotvorenju medicinskih proizvoda i sličnim
krivičnim djelima koja predstavljaju prijetnju
javnom zdravlju za 2018. godinu.
Vijeće ministara BiH je na vanrednoj (telefonskoj)
sjednici, održanoj 05. i 06.12.2019., utvrdilo
Prijedlog osnova za zaključivanje Finansijskog
sporazuma između Evropske komisije i Bosne i
Hercegovine. Doneseni su Zaključci da MCP treba
dostaviti utvrđeni Prijedlog osnova Predsjedništvu
BiH, u daljnju zakonsku proceduru, te da se za
potpisnika Sporazuma, u ime Bosne i
Hercegovine, imenuje gdin. Marinko Zeljko,
direktor Državne regulatorne agencije za
radijacijsku i nuklearnu sigurnost.

IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Inkluzivni rast
Strateški cilj: 13. Unaprijediti zdravstvenu zaštitu
Srednjoročni cilj: 13. 2 Usklađivanje i implementiranje zahtjeva za kvalitet, efikasnost i sigurnost lijekova i medicinskih sredstava u BiH sa EU zakonodavstvom
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Naziv podzakonskog akta

Nositelj
aktivnos

Planirani kvartal
za provedbu

Upućen Vijeću
ministara BiH
(DA/NE)
4

Usvojeno na Vijeću
ministara
(DA/NE)
5

1
2
3
13.2.2 Praćenje kvaliteta, sigurnosti i efikasnosti lijekova i med.sredstava na tržištu BiH
13.2.1.1 Provođenje evaluacije dokumentacije o lijeku i med.sredstvu i praćenje bezbjednost u upotrebi
13.2.1.2 Provođenje Kontrola usklađenosti propisanog kvaliteta lijeka i med.sredstva prije i poslije stavljanja u promet u BiH
13.2.1.3 Provođenje nadzora u primjeni GxP u proizvodnji i prometu lijekova i medicinskih sredstava
Agencija za
Novi Pravilnik o vrsti, visini i načinu plaćanja troškova za
lijekove i
obavljanje poslova Agencije za lijekove i medicinska
medicinska
IV
NE
sredstva
sredstva
BIH
Agencija za
lijekove i
Poseban Pravilnik o IN VITRO medicinskim sredstvima
medicinska
III
NE
sredstva
BIH
Agencija za
lijekove i
Izmjene Pravilnika o načinu kontrole kvaliteta lijeka
medicinska
II
NE
sredstva
BIH
Agencija za
lijekove i
Novi Pravilnik o kliničkom ispitivanju lijeka i medicinskog
medicinska
III
NE
sredstva
sredstva
BIH
Agencija za
lijekove i
Pravilnik o označavanju unutrašnjeg i spoljnog pakovanja
medicinska
IV
NE
lijeka-prevencija falsifikovanja
sredstva
BIH
Agencija za
lijekove i
Novi Pravilnik o medicinskim sredstvima
medicinska
III
NE
sredstva
BIH
Agencija za
lijekove i
Izmjene i dopune Pravilnika o uslovima za proizvodnju i
medicinska
IV
NE
promet na veliko medicinskim sredstvima
sredstva
BIH
Odluka o Listi esencijalnih lijekova

Agencija za
lijekove i

Ne

Komentar
6

NE

U toku pribavljanje mišljenja nadležnih
ministarstava prije upućivanja u proceduru
donošenja.

NE

U toku priprema.

NE

U toku priprema.

NE

Pribavljeno mišljenje DEI, potrebno pribaviti
mišljenje Stručnog savjeta

NE

U toku priprema.

NE

U toku priprema.

NE

U toku priprema.

Ne

Šesta urgencija za dobivanje mišljenja
Ministarstva finansija i trezora BiH poslana
6.3.2020.
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medicinska
sredstva
BIH

IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Upravljanje u funkciji rasta
Strateški cilj: 14. Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
Srednjoročni cilj: 14.1 Unaprjeđenje sigurnosnog sektora u BiH s aspekta odgovornosti i efikasnosti
Upućen Vijeću
Nositelj
Planirani kvartal
Naziv podzakonskog akta
ministara BiH
aktivnos
za provedbu
(DA/NE)
1
2
3
4
14.1.3 Domaća i međunarodna policijska saradnja, te zaštita ličnosti i objekata
14.1.3.1 Komunikacija, saradnja i koordinacija između policijskih i drugih tijela u BiH

Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Direkcije za
koordinaciju policijskih tijela BiH

Direkcija za
koordinaciju
policijskih tijela
BiH

IV

NE

Usvojeno na Vijeću
ministara
(DA/NE)
5

NE

14.1.3. Prikupljanje obavještenja i podataka, sprečavanje, otkrivanje i istrage krivičnih djela i zaštita svjedoka iz nadležnosti Suda BiH
14.1.3.5 Utvrđivanje zakonitosti u postupanju policijskih službenika SIPA-e i postupanje na zahtjev institucija BiH
Ministarstvo
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Državne agencije za
sigurnosti BiH,
II
NE
NE
istrage i zaštitu
SIPA
14.1.3.3 Zaštita štićenih ličnosti i objekata
Odluke o određivanju ličnosti, objekata i vrijednosnih
pošiljki koji se posebno štite
Uputstvo o obimu i načinu provođenja fizičke i tehničke
zaštite ličnosti, objekata i vrijednosnih pošiljki koji se
posebno štite

Direkcija za
koordinaciju
policijskih tijela
BiH

IV

NE

NE

Direkcija za
koordinaciju

IV

NE

NE

Komentar
6

Na prijedlog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i
sistematizaciji prikupljena su potrebna mišljenja
od nadležnih institucija Bosne i Hercegovine. U
skladu sa mišljenjem Ministarstva finansija i
trezora BiH Direkcija poduzima aktivnosti na
izmjenama Prijedloga Pravilnika o unutrašnjoj
organizaciji.

Za usvajanje Pravilnika je potrebno prethodno
donošenje Zakona o Državnoj agenciji za isreage
i zaštitu
Direkcija je nastavila da poduzima aktivnosti iz
svoje nadležnosti na donošenju pravnog okvira za
provođenje aktivnosti zaštite osoba, objekata i
vrijednosnih pošiljki koji se posebno štite u skladu
sa datim mišljenjima nadležnih institucija.
Direkcija je nastavila da poduzima aktivnosti iz
svoje nadležnosti na donošenju pravnog okvira za
provođenje aktivnosti zaštite osoba, objekata i

226

policijskih tijela
vrijednosnih pošiljki koji se posebno štite u skladu
BiH
sa datim mišljenjima nadležnih institucija.
14.1.4 Saradnja sa međunarodnim institucijama u oblasti sigurnosne politike
14.1.4.1 Priprema i provođenje međunarodnih sporazuma, propisa (zakoni, podzakonski i drugi normativni akti), rješenja, strategija planova i izvještaja
Prijedlog odluke o formiranju Radne grupe za
Odluka o formiranju radne grupe za izradu Državnog
izradu Državnog akcionog plana borbe protiv
Ministarstvo
akcionog plana borbe protiv zloupotrebe opojnih droga za
I
DA
NE
zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini
sigurnosti BiH
period 2018-2023
u januaru 2019. godine dostavljen Vijeću
ministara BiH na usvajanje, gdje se i sada nalazi.
Tekst prijedloga Pravilnika je završen uz poštivanje
procedura javnih konsultacija i pribavljanjea
potrebnih mišljenja relevantnih institucija i
Donošenje Pravilnika o postupku izdavanja sigurnosnog
agencija. Izvršeno je usklađivanje sa standardima
Ministarstvo
odobrenja ili akreditacije sistema informacionoI
NE
NE
EU i NATO-a. Za prijedlog Pravilnika su pribavljena
sigurnosti BiH
komunikacionih tehnologija za rukovanje tajnim podacima
i mišljenja entitetskih vlada i Vlade Brčko Distrikta
BiH. Tekst prijedloga Pravilnika je dostavljen Uredu
ministra sigurnosti. Međutim, Pravilnik nije tokom
2019. godine upućen na Vijeće ministara BiH.
Vijeće ministara BiH 127. na sjednici održanoj
28.12.2017. godine donijelo je Pravilnik o izgledu
Ministarstvo
Pravilnik o izgledu policijskoj uniformi
IV
DA
DA
policijske uniforme uz prihvaćene sugestije vezane
sigurnosti BiH
za dodavanje kataloškog broja tamno plave boje
uniforme. Nije objavljen u Službenom glasniku.
Radna grupa za izradu Uputstva o sistemu ranog
upozoravanja na pojavu novih psihoaktivnih tvari
u BiH je održala 7 radnih sastanaka. Na 7.
sastanku, održanom 05.12.2019. godine, Radna
Izrada Uputstva o sistemu ranog upozoravanja na pojavu
Ministarstvo
grupa je usaglasila tekst prijedloga Uputstva o
IV
NE
NE
novih psihoaktivnih tvari u Bosni i Hercegovini
sigurnosti BiH
sistemu ranog upozoravanja na pojavu novih
psihoaktivnih tvari u BiH i donijela zaključak se
isti, ispred Ministarstva sigurnosti BiH, nakon
uređenja teksta dostavi institucijama ispred kojih
dolaze članovi Radne grupe na saglasnost.
Prijedlog Odluke o najmanjem iznosu sredstava
potrebnom za izdržavanje stranca za vrijeme
Odluka o najmanjem iznosu sredstava potrebnom za
Ministarstvo
namjeravanog boravka u BiH je dana 27.12.2019.
izdržavanje stranca za vrijeme namjeravanog boravka u
IV
DA
NE
sigurnosti BiH
god. dostavljen Generalnom sekretarijatu Vijeća
Bosni i Hercegovini
ministara BiH radi usvajanja na sjednici Vijeća
ministara BiH.
Služba za poslove sa strancima je aktom broj
18.5.02.3-5837-4/19 od 04.11.2019. godine
dostavila izjašnjenje u kojem je navedeno da neće
Odluka o utvrđivanju opravdanih razloga humanitarne
Ministarstvo
biti potrebno produžavati „Odluku o utvrđivanju
prirode za produženje privremenog boravka državljanima
IV
NE
NE
sigurnosti BiH
opravdanih razloga humanitarne prirode za
Sirijske Arapske Republike
produženje privremenog boravka državljanima
Sirijske Arapske Republike“, zbog toga što nije
zaprimljen niti jedan zahtjev za produženje
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Donošenje podzakonskog akta o rukovanju tajnim
podacima u privrednim subjektima u okviru provođenja
klasificiranih ugovora.

Ministarstvo
sigurnosti BiH

I, II, III, IV

NE

NE

Odluka o formiranju Radne grupe zadužene za izmjene i
dopune zakona o graničnoj kontroli

Ministarstvo
sigurnosti BiH

IV

NE

NE

privremenog boravka odobrenog po toj odluci.
Polazeći od navedenog, dana 09.12.2019. godine
Generalnom sekretarijatu VM BiH je dostavljena
„Informacija o razlozima prestanka potrebe za
donošenjem Odluke o utvrđivanju opravdanih
razloga humanitarne prirode za produženje
privremenog boravka državljanima Sirijske
Arapske Republike“, radi usvajanja na sjednici
Vijeća ministara BiH.
Otežavajuću okolnost je predstavljala činjenica
odlaska stručnog kadra odnosno višeg stručnog
suradnika za propise iz Sektoru za zaštitu tajnih
podataka u drugu radnu organizaciju, te nije vršeno
popunjavanje navedenog mjesta tokom 2019.
godine.Državni sigurnosni organ je u izvještajnom
periodu vršio konsultacije sa privrednim društvima
putem sastanaka vezano za predmetnu tematiku.
U toku su aktivnosti na formiranju međuagencijske
Radne grupe zadužene za izmjene i dopune
zakona o graničnoj kontroli. Zatražne se
nominacije predstavnika nadležnih institucija i
agencija, nakon čega će Odluka o formiranju biti
upućena u dalju proceduru usvajanja prema Vijeću
ministara BiH.

IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Upravljanje u funkciji rasta
Strateški cilj: 14. Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
Srednjoročni cilj: 14.2 Unaprjeđenje kreiranja politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave
Upućen Vijeću
Nositelj
Planirani kvartal
Naziv podzakonskog akta
ministara BiH
aktivnos
za provedbu
(DA/NE)
1
2
3
4
14.2.1 Javna uprava i saradnja sa civilnim društvom
14.2.1.1 Stvaranje pretpostavki za aktivniji angažman civilno društva

1. Pravila o izmjenama i dopunama Pravila za
konsultacije u institucijama BiH

Ministarstvo
pravde BiH

I-II

NE

Usvojeno na Vijeću
ministara
(DA/NE)
5

NE

Komentar
6

U izvještajnom periodu obavljeni su sastanci sa
GS VM BiH i Uredom za zakonodavstvo VM BiH.
SPPRCD je u postupku izrade Pravila o
izmjenama i dopunama Pravila za konsultacije u
institucijama BiH.

14.2.1.2 Unapređenje zakonodavnog okvira, kapaciteta i vođenja upravnog postupka
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Poslovnik o radu Vijeća ministara BiH
Pravilnik o načinu vođenja registra udruženja i fondacija
BiH i stranih međunarodnih udruženja i fondacija i drugih
neprofitnih organizacija
Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o načinu
iskazivanja podataka u godišnjim izvještajima u organima
uprave BiH o rješavanju upravnih stvari u upravnom
postupku

Ministarstvo
pravde BiH

Odluka porodiljskog odsustva za vrijeme trudnoće,
porođaja i njege blizanaca i svakog idućeg djeteta u
institucijama BiH

I-IV

DA

NE

Dana 27. 6. 2019. godine Poslovnik o radu VM
BiH je vraćen na doradu.

I-II

DA

DA

Pravilnik je usvojen i objavljen u „Službenom
glasniku BiH“, broj 69/18.

II

DA

DA

Uputstvo je izrađeno i objavljeno u „Službenom
glasniku BiH“, broj 71/18.

NE

Odluka je izrađena i upućena nadležnim
institucijama na mišljenje. MFT je dostavilo
negativno mišljenje. U narednom periodu očekuje
se usaglašavanje sa MFT.

I-IV

NE

14.2.1.4 Efikasna koordinacija provođenja strateškog okvira reforme javne uprave, pravde i poslova EU integracije u sektoru pravde i uprave u BiH
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o godišnjem
Sa DEP-om i MFT-om vođen je postupak izrade
planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u
I-IV
NE
NE
procjene uticaja za politiku dugoročnog planiranja,
institucijama BiH
te je shodno tome održano pet konsultativnih
sastanaka. Uz navedeno vršeno je analiziranje
Ministarstvo
postupka srednjoročnog i godišnjeg planiranja, a
pravde BiH
na osnovu čega bi bilo vršeno revidiranje propisa
Uputstvo o izmjenama i dopunama Uputstva o godišnjem
za srednjoročno planiranje. Oba ova postupka su
planiranju rada i načinu praćenja i izvještavanja o radu u
I-IV
DA
DA
uticala na odlaganje revidiranja Odluke i Uputstva
institucijama BiH
za godišnje planiranje kao vezanog procesa
dugoročnog i srednjoročnog planiranja.

Odluka o stalnim delegacijama u zajedničkim tijelima BiH i
EU na nadzor primjene SSP-a
Odluka o usvajanju Strategije komuniciranja o
procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji –
od kandidatskog statusa do članstva
Odluka o logotipu Direkcije za evropske integracije

DEI

II

NE

NE

DEI

II

DA

DA

DEI

IV

NE

Izrada logotipa Direkcije prolongirana je za 2020.
godinu.

IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Upravljanje u funkciji rasta
Strateški cilj: 14. Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
Srednjoročni cilj: 14.4 Unaprijediti kapacitete i kvalitet rada u obavljanju poslova Vijeća ministara i institucija BiH
Upućen Vijeću
Nositelj
Planirani kvartal za
Naziv podzakonskog akta
ministara BiH
aktivnos
provedbu
(DA/NE)
1
2
3
4

Usvojeno na Vijeću
ministara
(DA/NE)
5

Komentar
6
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14.4.1 Zapošljavanja i zaštita prava državnih službenika
14.4.1.1 Zapošljavanje državnih službenik
Agencija za
Prijedlog Odluke o uvođenju razvijenog okvira
državnu službu
IV
NE
kompetencija
BiH
Agencija za
Prijedlog Odluke o online prijavi na konkurse
državnu službu
IV
NE
BiH
Agencija za
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu
državnu službu
IV
DA
polaganja javnog i stručnog ispita
BiH
Agencija za
Prijedlog Odluke o jednicima u institucijama BiH
državnu službu
IV
NE
BiH
14.4.1.2 Registar državnih službenika i razvoj informacionof sistema za prikupljanje statističkih podataka o javnoj upravi

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra
državnih službenika u institucijama Bosne i
Hercegovine

Agencija za
državnu službu
BiH

IV

NE

NE

Prolongirano za 2020. godinu

NE

Prolongirano za 2020. godinu

DA

Objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 56/19
od 20.08.2019. godine

NE

Prolongirano zbog usklađivanja sa principima
SIGMA-e

NE

Prolongirano za 2020. g, iz razloga što za
realizaciju i donošenje propisa, a u skladu sa
odlukom Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH,
Agenciji za državnu službu nije dozvoljeno da vodi
Registar državnih službenika bez odgovarajućeg
podzakonskog akta koji bi precizno normirao sva
pitanja oko vođenja Registra i zaštite ličnih
podataka državnih službenika, a za šta je
neophodno dopuniti lex specialis u smislu
određivanja decidnog pravnog osnova u samom
Zakonu koji bi bio pretpostavka za donošenje
ovog Pravilnika. Kako je Registar državnih
službenika alat za uvid u ljudske potencijale sa
kojim raspolažu institucije BiH, neophodno je prvo
izvršiti dopunu Zakona o državnoj službu u
institucijama BiH kako bi se donio ovaj pravilnik,
koji bi u cjelosti normirao sva pitanja vezana za
Registar državnih službenika ( način vođenja,
zaštita ličnih podataka, osobe koje su ovlaštene
da kreiraju podatke u registru i njihova
odgovornost, mogućnost uvida bez mogućnosti
izmjene podataka u registu od strane ovlaštenih
lica i njihova odgovornost, tehnički aspekti
vođenja Registra i sl.).

NE

S obzirom da donošenje izmjena i dopuna
navedenog pravilnika zavisi od donošenja izmjena
i dopuna Zakona o državnoj službi u institucijama
BiH, do kojeg nije došlo u 2019. godini, ova
aktivnost ostaje i u 2020. godini.

14.4.1.3 Zaštita prava državnih službenika u institucijama BiH
Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti državnih
službenika u institucijama BiH

Agencija za
državnu službu
BiH

IV

NE

14.4.2 Stručno usavršavanje državnih službenika
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14.4.2.1 Analiza potreba za obukom i plan obuke
Odluka o usvajanju programa obuke za menadžere
u institucijama Bosne i Hercegovine

Agencija za
državnu službu
BiH

IV

NE

14.4.4 Modernizacija objekata institucija BIH i opreme u institucijama (Osiguranje adekvatnog prostora)
14.4.4.2 Rekonstrukcija i investiciono o državanje objekata institucija BiH
Služba za
Odluka o odobravanju novog zapošljavanja u Službi
zajedničke
za zajedničke poslove institucija Bosne i
II
DA
poslove
Hercegovine
institucija BiH
Služba za
Odluka o rasporedu kancelarijskog prostora za
zajedničke
II
DA
smještaj institucija BiH u Istočnom Sarajevu
poslove
institucija BiH
Služba za
Odluka o odobravanju kupovine objekta za smještaj
zajedničke
III
DA
Kancelarije za reviziju institucija BiH u Sarajevu
poslove
institucija BiH
Odluka o izmjeni Odluke o odobravanju
Služba za
višegodišnjeg projekta „Projektovanje zgrade i
zajedničke
III
DA
sanacije i rekonstrukcije krova u zgradi
poslove
Predsjedništva Bosne i Hercegovine
institucija BiH
Služba za
Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Službe za
zajedničke
I
DA
zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine
poslove
institucija BiH
Služba za
Odluka o utvđivanju minimuma procesa rada u
zajedničke
Službi za zajedničke poslove institucija BiH za
I
DA
poslove
vrijeme trajanja štrajka
institucija BiH

Prolongirano za 2020. godinu iz razloga što je bilo
povezano s eksternim projektima EU Delegacije i
GIZ-a, a koji se nisu realizirali po predviđenoj
dinamici u 2019.

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

IV – IZVJEŠTAJ O PODZAKONSKIM AKTIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Upravljanje u funkciji rasta
Strateški cilj: 14. Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
Srednjoročni cilj: 14.6 Unaprjeđenje efikasnosti, odgovornosti, kvalitete i neovisnosti sektora pravde u BiH
Upućen Vijeću
Usvojeno na Vijeću
Nositelj
Planirani kvartal
Naziv podzakonskog akta
ministara BiH
ministara
aktivnos
za provedbu
(DA/NE)
(DA/NE)
1
2
3
4
5
14.6.2 Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti sistema izvršenja krivičnih sankcija i inspekcijski nadzor
14.6.2.1 Rukovođenje sistemom za izvršenje kaznenih sankcija BiH

Komentar
6
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Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kućnom
redu u ustanovama za izdržavanje krivične sankcije, mjere
pritvora ili drugih mjera BiH

Ministarstvo
pravde BiH

I-IV

NE

NE

Pravilnik je izrađen i dostavljen ministru pravde
BiH, nakon čega je vraćen na doradu i upućen je
prijedlog da se predmetne izmjene i dopune
obrade u Pravilima o uslovima, načinu i tretmanu
izdržavanja kazne zatvorenika u posebnom
odjeljenju pod pojačanim nadzorom ili sigurnošću
shodno članu 189. stav 7. ZIKS-a BiH.

V – IZVJEŠTAJ O MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / princip razvoja: Integrirani rast
Strateški cilj: 1. Makroekonomska stabilnost
Srednjoročni cilj: 1.1 Stabilan i transparentan sistem financiranja BiH, upravljanje i kontrola javnih financija i ispunjenje međunarodnih financijskih obaveza
Nositelj
Planirani kvartal za
Upućen Vijeću ministara BiH
Naziv međunarodnog ugovora
Komentar
aktivnos
provedbu
(DA/NE)
1
2
3
4
5
1.1.6 Upravljanje javnim dugom i odnosi sa finansijskim institucijama
1.1.7 Odnosi sa finansijskim institucijama
Ministarstvo
TFSCB Sporazum o grantu (EU-SILC ankete za BiH)
Potpisan. Otkazan - Svjetska banka otkazala sporazum zbog
finansija i
II
DA
BiH/IBRD
isteka roka za realizaciju
trezora BiH
Ministarstvo
Sporazum o zajmu (Projekat za unapredjenje
Svjetska banka priprema projektnu dokumentaciju. MFT-u nije
finansija i
IV
NE
zdravstvenog sektora) BiH/IBRD
dostavljena kreditna dokumentacija, niti zahtjevi entiteta
trezora BiH
Ministarstvo
Sporazum o zajmu (Dodatno finansiranje za Projekat
VM usvojilo Inicijativu za vođenje pregovora. SB zakazala
finansija i
II
NE
registracije nekretnina) BiH/IBRD
pregovore za januar 2020. godine.
trezora BiH
Ministarstvo
Sorazum o grantu (Regionalni vodovod Plava voda) BIH /
finansija i
III
DA
Potpisan. Upućen MIP-u na postupak ratifikacije
EBRD/SIDA
trezora BiH
Ministarstvo
Ugovor o garanciji za kreditnu liniju Agenciji za osiguranje
Sporazum je u fazi pregovora - status prikupljanje mišljenja
finansija i
II
NE
depozita u BIH BIH / EBRD
relevantnih institucija
trezora BiH
Ministarstvo
Sporazum o zajmu (Projekat podrške poljoprivrednom
Svjetska banka priprema projektnu dokumentaciju. MFT-u nije
finansija i
IV
NE
sektoru) BiH/IBRD
dostavljena kreditna dokumentacija, niti zahtjevi entiteta
trezora BiH
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Ugovor o zajmu (Regionalna deponija Živinice) BiH /
EBRD
Ugovor o zajmu (Koridor Vc Putnikovo Brdo - Medakovo)
BiH/EBRD
Ugovor o zajmu/garanciji (Koridor Vc u RS-u Doboj
Bypass Rudanka (Kostajnica) - Putnikovo brdo) BiH /
EBRD

Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH

II

DA

II

DA

II

DA

Potpisan. Upućen MIP-u na postupak ratifikacije
Napomena Ugovori pod tačkama 8. i 9. objedinjeni u jedan
Ugovor (Projekat Koridor Vc - obilaznica Doboj. Potpisan.
Upućen MIP-u na postupak ratifikacije
Napomena Ugovori pod tačkama 8. i 9. objedinjeni u jedan
Ugovor (Projekat Koridor Vc - obilaznica Doboj. Potpisan.
Upućen MIP-u na postupak ratifikacije
VM usvojilo iInicijativu za vođenje pregovora. Završeni
pregovori, ažuriranje zahtjeva za pribavljanje mišljenja radi
slanja ugovora na odobravanje od strane VM i Predsjednitva
BiH
Ugovor prihvaćen na Predsjedništvu BiH. Priprema za
potpisivanje. Napomena. Na pregovorima dogovoreno da se
zaključuju dva zasebna ugovora za navedeni projekat (Projekat
nabavke trolejbusa i Projekat modernizacije tramvajske pruge).
Oba ugovora imaju isti status

Ugovor o zajmu (Sarajevo gradske ceste) BiH/EBRD

Ministarstvo
finansija i
trezora BiH

II

NE

Ugovor o zajmu (Projekat za Javni prevoz Sarajevo)

Ministarstvo
finansija i
trezora BiH

II

DA

IV

NE

EBRD nije dostavila kreditnu/projektnu dokumentaciju. Entiteti
nisu dostavili zahtjeve.

III

NE

Sporazum je u postupku usaglašavanaja sa entitetima.

IV

NE

Sporazum je u fazi pregovora - status prikupljanje mišljenja
relevantnih institucija

I

DA

IV

DA

Sporazum je fazi pripreme za ratifikaciju.

IV

DA

Sporazum je fazi pripreme za ratifikaciju.

IV

DA

Sporazum o zajmu između BiH i Razvojne banke Savjeta
Evrope - Projekat rekonsturkcije psihijatrijskih klinika u
BIH
Amandman 2 na Sporazum o grantu ( Regionalni projekat
za izbjeglice BIH -2 ) BIH / Razvojna banka Savjeta
Evrope
Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i
Evropske investicione banke /Projekt vodovod i
kanalizacija u Republici Srpskoj, faza 2
Ugovor o finansiranju između Bosne i Hercegovine i
Evropske investicione banke /Projekt zaštite od poplava u
RS-dodatno finansiranje/
Sporazum o finansiranju izmedju Bosne i Hercegovine i
KfW-a /Projekat odvođenja i tretman otpadnih voda u
Gradišci/

Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH

Sporazum o finansiranju izmedju Bosne i Hercegovine i
KfW-a /Projekat energetske efikasnosti u javnim
zgradama/

Ministarstvo
finansija i
trezora BiH

IV

DA

Sporazum o zajmu izmedju Bosne i Hercegovine i KfW-a
/Rehabilitacija crpne hidroelektrane Čapljina/

Ministarstvo
finansija i
trezora BiH

IV

DA

Ugovor o zajmu (Projekat zelene infrastrukture Zavidovići)
BiH/EBRD
Sporazum o zajmu između BiH i IFAD-A (Projekat razvoja
ruralnog poduzetništva - READP)

Potpisan. Upućen MIP-u na postupak ratifikacije. Poslata su dva
sporazuma po istom projektu u različitim iznosima(10.266mil i
3.8 mil)
Potpisan. Nakon prevoda sporazuma isti će biti poslati MIP-u na
ratifikaciju. Zaključena su dva sporazuma po istim projektima,
jedan za FBiH u iznosu od 9.5. mil a jedan za RS u iznosu od 10
mil
Potpisan. Nakon prevoda sporazuma isti će biti poslat MIP-u na
ratifikaciju.
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Ugovor o zajmu (Projekat regionalni vodovod Plava voda)
BiH/EBRD
Ugovor o zajmu (Projekat sanacije šteta nakon poplava i
modernizacija cesta FBiH)BiH/EBRD
Ugovor o zajmu (Projekat Luka Brčko)BiH/EBRD

Ugovor o zajmu (Projekat vodovod Sarajevo) BiH/EBRD
Ugovor o saglasnosti na uvećanje zajma i prihvatanju
uvećanja obaveza po Ugovoru o garanciji (Banja Luka Doboj - Faza 1) dodatni amandman2 BiH/EBRD
Ugovor o garanciji RS (Koridor Vc, Faza I, petlja Johovac petlja Rudanka BiH/EBRD
Ugovor o grantu (Projekat poboljšanja energetske
efikasnosti u Bolnici Zenica) REEP BiH/EBRD
Ugovor o zajmu (Projekat poboljšanja energetske
efikasnosti u Bolnici Zenica) BiH/EBRD
Ugovor o zajmu (Projekat Koridor Vc u FBiH Dio 3)
BiH/EBRD
Ugovor o finansiranju Koridor Vc- Mostar Jug (Tunel
Kvanj-Buna) BIH/EIB
Ugovor o finansiranju Koridor Vc- Tunel Zenica Sjever
BIH/EIB
Amandman broj 2 na Ugovor o finansiranju (Bolnice u
RS/A) BIH/EIB
Sporazum i investicionom grantu (izgradnja mosta
Gradiška) EIB-WBIF BIH/EIB
Ugovor o finansiranju (autoput Banja Luka - Doboj B
BIH/EIB
Amandman br. 1 na Sporazum o grantu u okviru SIDA BIH
Munic WatSan-Invest Grant BIH/EIB

Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH

I

Da. Realizovan u 2018. godini ili ranije

I

Da. Realizovan u 2018. godini ili ranije

I

Da. Realizovan u 2018. godini ili ranije

I

Da. Realizovan u 2018. godini ili ranije

I

Da. Realizovan u 2018. godini ili ranije

I

Da. Relizovan u 2018. godini ili ranije

I

Da. Realizovan u 2018. godini.

II

Amandman je u fazi ratifikacije.

II

Realizovan.

II

Da. Realizovan u 2018. godini.

I

Da. Realizovan u 2018. godini.

II

DA

Amandman je u fazi ratifikacije.

I

DA

Realizovan

I

II

Da. Realizovan u 2018. godini

DA

Amandman je u fazi ratifikacije.
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Amandman broj 2 na Ugovor o financiranju- Počitelj Bijača BIH/EIB
Amandman broj 2 na Ugovor o financiranju- Vodovod i
kanalizacija RS BIH/EIB
Zajam za jačanje bankarskog sektora u BIH 56,6 mil EUR
- BIH/IBRD
Sporazum o zajmu (Projekat energet. efikasnosti u BiH II) BIH/IBRD
Sporazum o zajmu (Projekat izgradnje VP Hrgud)
BIH/KfW
Sporazum o finans. (Projekt prikupljanja i tretmana
otp.voda u Zenici) BIH/KfW
Sporazum o finansiranju (Projekt prikupljanja i tretmana
otp.voda u Zenici) BIH/KfW
Amandman na sporazum za VP Podveležje BIH/KfW
Amandman 6 na Sporazum o osnivanju i finansiranju
EFBIH - BIH/KfW
Amandman 1 na Sporazum o finansiranju izmeđuz BiH i
KFW u vezi finansiranja KGF III - BIH/KfW
Okvirni sporazum izgradnje regionalnog vodovoda „Plava
voda“ BIH/CEB
Sporazum o grantu između BIH i CEB u vezi sa RHP
projektom BIH 5-(2017) BIH/CEB
Amandam 1 Sporazuma o grantu za podršku državnom
projektu stambenog zbrinjavanja između BIH/CEB
Amandman 2 na Sporazuma o grantu u vezi sa RHP
projektom BIH-2 BIH/CEB
Sporazum o zajmu -Koridor Vc poddionica Vranduk tunel Zenica“. A BIH/OFID

Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH

II

DA

Amandman je u fazi ratifikacije.

II

DA

Da. Realizovan u 2018. godini Amandman je u fazi ratifikacije.

I

DA

III

Da. Realizovan u 2018. godini

I

Da. Realizovan u 2018. godini

I

Da. Realizovan u 2018. godini

II

Da. Realizovan u 2018. godini

II

Da. Realizovan u 2018. godini

I

DA

I

DA

I

DA

I

DA

II

DA

II

DA

II

DA

Sporazum je u fazi ratifikacije.
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Sporazu o zajmu -Koridor Vc poddionica Vranduk - tunel
Zenica“ B BIH/OFID
Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici BIH/SECO
Sporazum o kreditu (Projekat izgradnje i obnove
određenog broja bolnica u BiH) - BIH/SFD
Sporazum o kreditu (Projekta razvoja infrastrukture u
opštini Stari grad) BIH/SFD
MOR za Projekat izgradnje istraživačkog instituta na
univerzitetu Sarajevska škola za znanost i tehnologiju
BIH/SFD

Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH

II

DA

Sporazum je u fazi ratifikacije.

II

Da. Relizovan u 2018. godini

I

Da. Relizovan u 2018. godini

I

Da. Relizovan u 2018. godini

II

1.1.8 Fiskalna politika i upravljanje imovinom
1.1.8.1 Fiskalni propisi, politika oporezivanja po međunarodnim sporazumima i međunarodna saradnja u oblasti poreza
Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između
Ministarstvo
BiH i zemalja članica EU kao i između BiH i drugih
finansija i
I-IV
zemalja (Rusija, Bjelorusija, Švicarska, Oman i dr.)
trezora BiH

U postupku ratifikacije

Nije postignut dogovor sa nadležnim entitetskim ministarstvima
finansija i ugovori nisu upućeni u dalju proceduru

Sporazum o međuvladinoj saradnji između Vijeća
ministara BiH i Vlade SAD u cilju poboljšanja
usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i
implementacije Zakona o usaglašenom oporezivanju
inostranih računa (FATCA)

Ministarstvo
finansija i
trezora BiH

I-IV

BiH je preko MIPa u ranijem periodu uputila Ambasadi SAD-a
odgovore na upitnik u vezi zakonodavnog okvira i prakse kada
je u pitanju izvještavanje po finansijskim računima, što je
predstavljalo preduslov za zaključivanje ugovora. Od SAD-a do
sada nismo dobili povratnu informaciju o njihovoj
zainteresovanosti za nastavak procedure za zaključivanje
sporazuma.

Multilateralna konvencija za implementaciju mjera u okviru
sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja za
sprečavanje erozije poreske baze i prenošenja profita
(MLI)

Ministarstvo
finansija i
trezora BiH

I-IV

Postupak ratifikacije u toku

Ministarstvo
finansija i
I
DA
trezora BiH
Konvencija o uzajamnoj administrativnoj pomoći u
Ministarstvo
I-IV
Postupak ratifikacije u toku
poreske svrhe
finansija i
trezora BiH
1.4.1 Finansijsko planiranje razvoja, koordinacija međunarodne pomoći i upravljanje pred-pristupnom pomoći Evropske unije
Koordinacija procesa EU integracija u Ministarstvu i uspostavljanje i implementacija sustava financijskog upravljanja projektima i programima pretpristupne pomoći EU
Zaključivanje IPA financijskih sporazuma
Ministarstvo
Sporazum o financiranju između EK i BiH u svezi
finansija i
III-IV
DA
Državnog programa aktivnosti za BiH 2018
trezora BiH
Aplikacija za članstvo u Inkluzivnom okviru za BEPS
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Sporazum o financiranju između EK i BIH Prekograničnog
programa između BIH i Crne Gore za 2018. godinu
Sporazum o financiranju između EK i BIH Prekograničnog
programa između BIH i Srbije za 2018. godinu

Ministarstvo
finansija i
trezora BiH
Ministarstvo
finansija i
trezora BiH

DA

III-IV

DA

V – IZVJEŠTAJ O MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / princip razvoja: Integrirani rast
Strateški cilj: 1. Makroekonomska stabilnost
Srednjoročni cilj: 1.2 Unaprjeđenje vanjskotrgovinske politike i stranih investicija
Nositelj
Planirani kvartal za
Upućen Vijeću ministara BiH
Naziv međunarodnog ugovora
aktivnos
provedbu
(DA/NE)
1
2
3
4
1.2.4 Unapređenje bilateralnih trgovinskih odnosa i produbljivanje ekonomsko-trgovinske saradnje na bilateralnom planu

Puna implementacija postojećih i zaključivanje novih
bilateralnih trgovinskih sporazuma (opštih,
preferencijalnih i investicionih) i puna implementacija
postojećih kroz održavanje sjednica mješovitih komiteta i
drugih međuvladinih i međuresornih tijela, kao i rad na
daljem ugovornom uređenju bilateralnih odnosa.

DA

MSTEO

I - IV
DA

DA

Komentar
5
Savjet ministara BiHe je na 106. sjednici, održanoj 03.12.2018.
godine, utvrdio Prijedlog Sporazuma o ekonomskoj saradnji
između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Savjeta ministara
Republike Albanije. U toku je procedura u skladu sa zaknjučkom
Predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Nacrt Memoranduma o razumjevanju između Vlade Ruske
Federacije i Savjeta ministara Bosne i Hercegovine u oblasti
ekonomske saradnje na tržištima trećih zemalja
Sporazum o ekonomskoj saradnji između Bosne i hercegovine i
Republike Sjeverne Makedonije. U toku je procedura u skladu sa
zaključkom Predsjedništva Bosne i Hercegovine.

1.2.5 Unapređenje regionalnih trgovinskih odnosa BiH u okviru preferencijalnih trgovinskih sporazuma (SSP, CEFTA i EFTA).
Na 13. sastanku CEFTA Zajedničkog odbora, održanog u Tirani,
18. decembra 2019. godine, usvojen je Dodatni protokol 6 o
trgovini uslugama uz Sporazum o izmjeni i pristupanju
Dodatni protokol 6 CEFTA Sporazuma o liberalizaciji
Centralnoevropskom sporazumu o slobodnoj trgovini.
MSTEO
I – IV
DA
trgovine uslugama
Ovaj Protokol će biti dostavljen na ratifikaciju Ministarstvu spoljnih
poslova Bosne i Hercegovine nakon što Republika Albanija, kao
depozitar CEFTA Sporazuma, dostavi certifikovanu kopiju
Dodatnog protokola 6.
Predsjedništvo BiH je na 5. redovnoj sjednici održanoj 20.
avgusta 2019. godine, donijelo Odluku o pokretanju postupka za
Dodatni protokol 7 CEFTA Sporazuma o liberalizaciji
MSTEO
I – IV
DA
vođenje pregovora radi zaključivanja Dodatnog protokola 7 o
trgovine uslugama
rješavanju sporova CEFTA 2006 Sporazuma i imenovalo bh.
pregovarački tim.
1.2.6 Unapređenje trgovinskih odnosa Bosne i Hercegovine na MFN osnovi kroz puno uključivanje BiH u svjetski trgovinski sistem
Pregovori u okviru procesa pristupanja BiH WTO-u
MSTEO
Zbog neusvajanja Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva nisu
I – IV
DA
(Svjetska trgovinska organizacija)
završeni bilateralni pregovori o pristupu tržištu sa Ruskom
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Federacijom, što je onemogućilo okončanje WTO pristupnih
pregovora u cjelini.
1.2.8 Razvijanje i unapređenje mjera carinsko-tarifne politike
1.2.8.1 Kreiranje i provođenje propisa iz oblasti carinske politike i slobodnih zona

Revidiranje Kyoto konvencije

MSTEO

IV

NE

Predsjedništvo BiH je 25.05.2016. godine donijelo Odluku o
pristupanju Protokolu o izmjenama i dopunama Međunarodne
konvencije o pojednostavljenju i usklađivanju carinskih postupaka
broj: 01-50-1-2062-10/16. Dalje aktivnosti po ovom pitanju su u
toku.

V – IZVJEŠTAJ O MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / princip razvoja: Integrirani rast
Strateški cilj: 1. Makroekonomska stabilnost
Srednjoročni cilj: 1.3 Unaprjeđenje provođenja vanjske politike BiH
Nositelj
Planirani kvartal za
Upućen Vijeću ministara BiH
Naziv međunarodnog ugovora
aktivnos
provedbu
(DA/NE)
1
2
3
4
1.3.3 Zastupanje i zaštita prava i interesa građana i pravnih lica BiH u inostranstvu
1.3.3.3 Učešće u postupcima zaključivanja i ratifikacije međunarodnih ugovora i promicanju poštivanja i primjene međunarodnog prava
Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i
Ministarstvo
Vlade Republike Francuske o dohodovnoj djelatnosti
vanjskih
IV
DA
Postupak u toku.
članova porodice osoblja službenih misija svake države u
poslova BiH
drugoj državi
Nota sporazum o izmjenama i dopunama Sporazuma
između Ministarstva vanjskih poslova Bosne i
Ministarstvo
Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine
vanjskih
IV
NE
Postupak u toku.
Holandije koji se odnosi na plaćeni posao članova
poslova BiH
porodice zaposlenika na službenoj dužnosti u Holandiji
odnosno Bosni i Hercegovini
Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i
Ministarstvo
Vlade Savezne Republike Njemačke o zapošljavanju
vanjskih
III
DA
Postupak u toku.
članova porodice osoblja diplomatske misije ili karijernih
poslova BiH
konzularnih predstavnika
Sporazum između Bosne i Hercegovine i Kraljevine
Španije o plaćenim poslovima izdržavanih članova
Ministarstvo
porodice diplomatskog, konzularnog, administrativnog i
vanjskih
IV
NE
Postupak u toku.
tehničkog osoblja diplomatskih i konzularnih
poslova BiH
predstavništava
Ministarstvo
Sporazum o zapošljavanju članova porodice diplomatskog
vanjskih
IV
NE
Postupak u toku.
i konzularnog osoblja sa Republikom Turskom
poslova BiH

Komentar
5
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Memorandum o razumijevanju o zapošljavanju članova
porodice sa Australijom.
Sporazum između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i
Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne
Irske o zapošljavanju članova porodice koji čine dio
domaćinstva članova diplomatsko-konzularnih misija
Sporazum između BiH i Argentine o uzajamnom ukidanju
viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša;
Sporazum između BiH i Argentine o uzajamnom ukidanju
viza za nosioce građanskih pasoša radi putovanja u
turističke ili poslovne svrhe
Izmjena Sporazuma o ukidanju viza za nosioce
diplomatskih i službenih pasoša sa Azerbejdžanom
Zaključivanje bilateralnog sporazuma o ukidanju viza za
nosioce diplomatskih i službenih pasoša sa Tajlandom
Zaključivanje bilateralnog sporazuma o ukidanju viza za
nosioce diplomatskih i službenih pasoša sa Čileom
Razmjena nota BiH-Japan o ukidanju viza državljanima
BiH nosiocima diplomatskog i službenog pasoša
Zaključivanje Sporazuma o ukidanju viza za nosioce
običnih pasoša radi putovanja u turističke ili poslovne
svrhe sa Argentinom
Zaključivanje bilateralnog sporazuma o ukidanju viza za
nosioce diplomatskih i službenih pasoša sa Bangladešom
Zaključivanje Sporazuma o ukidanju viza za nosioce
diplomatskih i specijalnih/službenih pasoša sa Ujedinjenim
Arapskim Emiratima
Zaključivanje Sporazuma o ukidanju viza za nosioce
diplomatskih, specijalnih i službenih pasoša sa Kuvajtom
Zaključivanje Ugovora o ukidanju viza za nosioce
diplomatskih i službenih pasoša sa Šri Lankom
Zaključivanje Ugovora o ukidanju viza za nosioce
diplomatskih i službenih pasoša sa Indijom
Zaključivanje Ugovora o ukidanju viza za nosioce
diplomatskih i službenih pasoša sa Vijetnamom

Ministarstvo
vanjskih
poslova BiH

IV

NE

Postupak u toku.

Ministarstvo
vanjskih
poslova BiH

III

NE

Postupak u toku.

Ministarstvo
vanjskih
poslova BiH

II

NE

Postupak u toku.

I

NE

Postupak u toku.

I

NE

Postupak u toku.

I

NE

Postupak u toku.

I

NE

Postupak u toku.

II

NE

Postupak u toku.

II

NE

Postupak u toku.

III

NE

Postupak u toku.

III

NE

Postupak u toku.

III

NE

Postupak u toku.

III

NE

Postupak u toku.

IV

NE

Postupak u toku.

Ministarstvo
vanjskih
poslova BiH
Ministarstvo
vanjskih
poslova BiH
Ministarstvo
vanjskih
poslova BiH
Ministarstvo
vanjskih
poslova BiH
Ministarstvo
vanjskih
poslova BiH
Ministarstvo
vanjskih
poslova BiH
Ministarstvo
vanjskih
poslova BiH
Ministarstvo
vanjskih
poslova BiH
Ministarstvo
vanjskih
poslova BiH
Ministarstvo
vanjskih
poslova BiH
Ministarstvo
vanjskih
poslova BiH
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Zaključivanje Ugovora o ukidanju viza za nosioce
diplomatskih i službenih pasoša sa Kirgistanom
Zaključivanje bilateralnog sporazuma o ukidanju viza za
nosioce diplomatskih, specijalnih i službenih pasoša sa
Peruom

Ministarstvo
vanjskih
poslova BiH
Ministarstvo
vanjskih
poslova BiH

IV

NE

Postupak u toku.

IV

NE

Postupak u toku.

II

NE

Postupak u toku, čeka se mišljenje albanske strane.

1.3.1 Provođenje vanjske politike Bosne i Hercegovine
1.3.1.2 Ispunjavanje obaveza iz SSP koje su nadležnosti MVP BiH

Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i
Vijeća ministara R. Albanije u procesu pristupanja EU

Ministarstvo
vanjskih
poslova BiH

V – IZVJEŠTAJ O MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast
Strateški cilj: 3. Razvoj ljudskih resursa
Srednjoročni cilj: 3.1 Unaprijediti politike i razvoj kvaliteta u oblasti obrazovanja u BiH
Naziv međunarodnog ugovora

Nositelj
aktivnos

Planirani kvartal za
provedbu

1
2
3
3.1.4 Preuzimanje i provođenje međunarodnih obaveza u oblastima obrazovanja i mladih
3.1.4.1 Preuzimanje međunarodnih obaveza u oblasti obrazovanja i mladih

Upućen Vijeću ministara
BiH
(DA/NE)
4

Nacrt sporazuma o uzajamnom priznavanju stručnih
kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine,
arhitekata i inžinjera građevine

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

IV

NE

Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i
Kabineta ministara Ukrajine u oblasti obrazovanja i nauke

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

IV

NE

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

IV

NE

Ugovor/protokol o saradnji u oblasti obrazovanja između
BiH i R Srbije

Komentar
5

Ministarstvo civilnih poslova je aktivno učestvovalo u aktivnostima
Savjeta za regionalnu saradnju (RCC) koje se odnose na Sporazum
o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija doktora medicine,
stomatologa / doktora dentalne medicine, arhitekata i građevinskih
inženjera. Iako je bilo predviđeno potpisivanje i Sporazuma na Samitu
premijera u Poznanju, Sporazum nije potpisan. Naime, na 7. sastanku
pregovaračkih timova, koji je održan u junu 2019. godine,
pregovarački timovi nisu uspjeli da usaglase stavove, te su pregovori
o ovom sporazumu prekinuti.
16.07.2018. Nacrt sporazuma sa obilježenim izmjenama i dopunama
izvršenim od bosanskohercegovačke strane je dostavljen MVP-u BiH
radi dostavljanja ukrajinskoj strani.
Čeka se odgovor ukrajinske strane
Protokol je dostavljen Predsjedništvu BiH na razmatranje i
odobrenje 12.11.2019. godine
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V – IZVJEŠTAJ O MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast
Strateški cilj: 4. Povećati industrijsku konkurentnost
Srednjoročni cilj: 4.2 Unaprijediti politike u oblasti nauke u BiH
Nositelj
Naziv međunarodnog ugovora
aktivnos
1
2
4.2.1 Implementacija projekata i programa koji doprinose razvoju nauke
4.2.1.2 Unapređenje međunarodne saradnje u oblasti nauke u BiH
Memorandum o saradnji za Međunarodni institut za
održive tehnologije na prostoru Jugoistočne Evrope
(SEEIST)

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

Planirani kvartal za
provedbu
3

Aktivnost je
realizovana a nije
planirana Programom
rada za 2019. godinu

Upućen Vijeću ministara BiH
(DA/NE)
4

DA

Komentar
5

Memorandum je potpisan na samitu lidera zemalja Zapadnog
balkana u Poznanju u Poljskoj 05.07.2019. godine. Ispred BiH
Memorandum je potpisao predsjedavajući Vijeća ministara dr
Denis Zvizdić.

V – IZVJEŠTAJ O MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast
Strateški cilj: 5. Unaprijediti kulturu i kreativne sektore
Srednjoročni cilj: 5.1 Unaprijediti politike u oblasti kulture, mladih i sporta u BiH
Nositelj
Planirani kvartal za
Naziv međunarodnog ugovora
aktivnos
provedbu
1
2
3
5.1. Implementacija projekata i programa koji doprinose razvoju kulture i sporta
5.1.2.Unapređenje međunarodnu saradnju u oblasti kulture u BiH
Osnove za vođenje pregovora radi zaključivanja
Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i
Hercegovine i Republike Peru o zaštiti, konzervaciji i
povratu ukradenih izvezenih ili nezakonito prenesenih
kulturnih dobara palentološke, arheološke, povijesne,
umjetničke, dokumentarne i bibliografske prirode

Upućen Vijeću ministara BiH
(DA/NE)
4

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

IV

NE

Memorandum o razumijevanju o suradnji u području
sporta između Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta
Republike Slovenije i Ministarstva civilnih poslova Bosne i
Hercegovine

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

IV

DA

Usvajanje Nacrta protokola o saradnji u oblasti sporta
između Ministarstva civilnih poslova BiH i Ministarstva
prosvjete Republike Crne Gore

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

IV

NE

Komentar
5

U skladu s Zakonom o postupku zaključivanja i izvršenja
međunarodnih ugovora pokrenute aktivnosti za utvrđivanje
Osnove za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma
između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i Republike Peru
o zaštiti, konzervaciji i povratu ukradenih izvezenih ili nezakonito
prenesenih kulturnih dobara palentološke, arheološke, povijesne,
umjetničke, dokumentarne i bibliografske prirode.
Ministarstvo finansija i trezora BiH nije dostavilo svoje mišljenje
na Osnove.
Memorandum o razumijevanju o suradnji u području sporta
između Ministarstva obrazovanja, nauke i sporta Republike
Slovenije i Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine
potpisan u Ljubljani dana 10.12.2019.godine.
Crnogorska strana zahtijevala unošenje odredaba koje se odnose
na saradnju po pitanju mladih. Novi prijedlog teksta upućen
crnogorskoj strani. Nakon tog perioda upućeni mejlovi urgencije
sa naše strane. Još uvijek se čekuje odgovor Crne Gore.
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Memorandum o razumijevanju o suradnji u području
sporta između Ministarstva ljudskih kapaciteta Mađarske i
Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

IV

NE

Ministarstvo porodice, omladine i sporta RS-a nije dostavilo
mišljenje na nacrt Memoranduma. Ostala nadležna ministarstva
su dostavila mišljenja. Prije upućivanja na Vijeće ministara još
jednom su RS-u dostavljene urgencije.

V – IZVJEŠTAJ O MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast
Strateški cilj: 5. Unaprijediti kulturu i kreativne sektore
Srednjoročni cilj: 5.3 Unaprjeđenje sistema obrade, pristupa, očuvanja, zaštite i prezentacija arhivske i bibliotečke građe
Nositelj
Planirani kvartal za
Upućen Vijeću ministara BiH
Naziv međunarodnog ugovora
aktivnos
provedbu
(DA/NE)
1
2
3
4
5.3.1 Upravljačko nadzorne aktivnosti
5.3.1.4 Izrada normativnih akata i ugovora
Memorandum o suradnji između Generalne direkcije
Arhiv BiH
I – IV
DA
Arhiva Turske i Arhiva BiH
Protokol o međunarodnoj suradnji sa Državnim arhivom
Arhiv BiH
I – IV
NE
Republike Češke

Komentar
5

Potpisan 06.06.2019.godine

V – IZVJEŠTAJ O MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast
Strateški cilj: 5. Unaprijediti kulturu i kreativne sektore
Srednjoročni cilj: 5.4 Unaprjeđenje turističkog sektora u BiH
Nositelj
Naziv međunarodnog ugovora
aktivnos
1
2
5.4.1 Koordinacija aktivnosti i međunarodna saradnja u oblasti turizma
5.2.1.1. Koordinacija aktivnosti i međunarodna saradnja u oblasti turizma

Sporazum između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine
i Vlade Republike Moldavije o saradnji u oblasti turizma

MVTEO BiH

Planirani kvartal za
provedbu
3

IV

Upućen Vijeću ministara BiH
(DA/NE)
4

DA

Komentar
5

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, na 2. redovnoj sjednici,
održanoj 17.04.2019. godine, donijelo je Odluku o pokretanju
postupka za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma
između Savjeta ministara BiH i Vlade Republike Moldavije o
saradnji u oblasti turizma. Diplomatskim putem obaviještena je
moldavska strana da je donesena navedena Odluka i zatraženo
je njihovo mišljenje na tekst Nacrta sporazuma, kako bi mogla biti
nastavljena propisana procedura.
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V – IZVJEŠTAJ O MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 6. Ravnomjeran regionalni razvoj
Srednjoročni cilj: 6.2 Stvaranje uslova za uspostavu kvalitetnijih, efikasnijih, bezbjednijih i savremenijih sistema transporta i komunikacija u BiH
Upućen Vijeću ministara
Planirani kvartal za
Naziv međunarodnog ugovora
Nositelj aktivnos
BiH
Komentar
provedbu
(DA/NE)
1
2
3
4
5
6.2.1 Međunarodni i međuentitetski transport i bezbjednost saobraćaja
6.2.1.1 Zaključivanje međunarodnih ugovora
U toku su aktivnosti na pribavljanju mišljenja nadležnih organa
na predloženi Nacrt osnova za vođenje pregovora radi
zaključivanja Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i
Hercegovine i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom
Sporazum između Savjeta ministara Bosne i
Ministarstvo
drumskom prevozu, sa Nacrtom sporazuma (akt, br. 01-04-14Hercegovine i Republike Moldavije o međunarodnom
komunikacija i
I-IV
NE
1-1374-16/18 od 23.01.2020.godine). Traži se mišljenje
drumskom prevozu
transporta BiH
Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine na
predloženi Nacrt osnova za vođenje pregovora radi
zaključivanja Sporazuma između Savjeta ministara BiH i Vlade
Republike Moldavije o međunarodnom drumskom prevozu, sa
Nacrtom sporazuma.
U toku su aktivnosti na usaglašavanju termina usaglašavanja
predmetnog teksta Sporazuma (organizacija pregovora).
S tim u vezi, našim aktom br.02-04-14-1-3692-6/14, od
05.07.2019.godine, obratili smo se nadležnom organu druge
Sporazum između Savjeta ministara Bosne i
Ministarstvo
strane diplomatskim putem sa pozivom za organizaciju
Hercegovine i Vlade Republike Rumunije o drumskom
komunikacija i
I-IV
NE
sastanka državnih delegacija za pregovore u cilju
prevozu
transporta BiH
usaglašavanja teksta Sporazuma između Savjeta ministara
BiH i Vlade Rumunije o drumskom prevozu. Prijedlog je bio da
se sastanak održi u drugoj sedmici oktobra 2019. godine,
odnosno u periodu od 07.10. do 11.10.2019.godine.
Nacrt teksta sporazuma između Savjeta ministara Bosne i
Sporazum između Savjeta ministara Bosne i
Ministarstvo
Hercegovine i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i
Hercegovine i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike
komunikacija i
I-IV
DA
Sjeverne Irske o međunarodnom drumskom prevozu, sa
Britanije i Sjeverne Irske o međunarodnom drumskom
transporta BiH
Izvještajem o obavljenim pregovorima dostavljen Savjetu
prevozu
ministara na razmatranje
Obavljeni su pregovori na tehničkom nivou u cilju
usaglašavanja teksta Nacrta sporazuma između Savjeta
Sporazum između Savjeta ministara Bosne i
Ministarstvo
ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva
Hercegovine i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike
komunikacija i
I-IV
NE
Velike Britanije i Sjeverne Irske u vezi sa pružanjem usluga u
Britanije i Sjeverne Irske u vezi sa pružanjem usluga u
transporta BiH
vazdušnom saobraćaju. U toku su dodatne konsultacije radi
vazdušnom saobraćaju
usaglašavanja teksta Nacrta Sporazuma sa nacionalnim
zakonodavstvom.
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6.2.7 Razvoj međunarodne i međuentitetske transportne infrastrukture
Dostavljanje Nacrta osnova za vođenje pregovora o
Ministarstvo
Sporazumu između Bosne i Hercegovine i Republike
komunikacija i
Hrvatske o korištenju i održavanju drumskih graničnih
transporta BiH
mostova na zajedničkoj granici dviju država
Dostavljanje Nacrta osnova za vođenje pregovora o
Ministarstvo
Sporazumu između Savjeta ministara BiH i Vlade
komunikacija i
Republike Srbije o održavanju i rekonstrukciji drumskih
transporta BiH
međudržavnih mostova
Dostavljanje Nacrta osnova za vođenje pregovora o
Sporazumu između Savjeta ministara BiH i Vlade Crne
Ministarstvo
Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare
komunikacija i
na magistralnom putu M 18 na lokaciji Hum(BiH) –
transporta BiH
Šćepan Polje (Crna Gora) i priključnih graničnih dionica
Dostavljanje Nacrta osnova za vođenje pregovora o
Ministarstvo
Sporazumu između Savjeta ministara BiH i Vlade R
komunikacija i
Hrvatske o održavanju željezničkih mostova
transporta BiH
Dostavljanje Nacrta osnova za vođenje pregovora o
Ministarstvo
Sporazumu između Savjeta ministara BiH i Vlade R
komunikacija i
Srbije o saradnji na realizaciji projekta autoputa/brza
transporta BiH
saobraćajnica Sarajevo-Beograd-Sarajevo
6.2.1 Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva
6.2.1.1 Priprema i donošenja propisa i procedura
Sporazum o saradnji u sprovođenju nadzora Agencije za
Direkcija za civilno
pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi između BHDCA i
vazduhoplovstvo
Direktorata za civilno vazduhoplovstvo Republike Srbije
BiH
Direkcija za civilno
Sporazum o saradnji sa Agencijom za civilno
vazduhoplovstvo
vazduhoplovstvo Crne Gore
BiH
Sporazum o vazduhoplovnoj potrazi i spasavanju
između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, Vlade
Direkcija za civilno
Republike Hrvatske, Vlade Mađarske, Vlade Bivše
vazduhoplovstvo
Jugoslovenske Republike Makedonije, Vlade Republike
BiH
Crne Gore, Vlade Republike Srbije, Vlade Slovačke

IV

DA

Sporazum je parafiran i u daljnoj je proceduri

IV

DA

Sporazum je parafiran i u daljnoj je proceduri

IV

NE

Pokrenuta je procedura, traže se izvori finansiranja

IV

NE

Nije pokrenuta procedura iz razloga što se nije izjasnila druga
strana

IV

DA

Sporazum je potpisan i u daljnoj je proceduri

I-IV

DA

Sporazum je dostavljen Predsjedništvu BiH.

I-IV

NE

Nije bilo aktivnosti po ovom pitanju.

I-IV

NE

Prijedlog sporazuma je dostavljen u MkiP.
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V – IZVJEŠTAJ O MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 7. Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastrukture, uz povećanje otpornosti na klimatske promjene
Srednjoročni cilj: 7.1 Unaprjeđenje i usklađivanje pravnog okvira u sektoru okoliša sa pravnom stečevinom EU, uključujući međunarodnu saradnju i implementaciju međunarodnih obaveza
BiH
Nositelj
Planirani kvartal za
Upućen Vijeću ministara BiH
Naziv međunarodnog ugovora
Komentar
aktivnos
provedbu
(DA/NE)
1
2
3
4
5
7.1.1 Unapređenje međunarodne saradnje i koordinacije u sektoru zaštite životne sredine u cilju implementacije međunarodnih sporazuma, ugovora i konvencija, kao ispunjavanja obaveza
EU i domaćeg zakonodavstva
7.1.1.1 Koordinacija implementacije mjera i obaveza iz strateških i planskih dokumenata u Bosni i Hercegovini, unapređenje saradnje u Bosni i Hercegovini i implementacija obaveza po
osnovu međunarodnih konvencija, ugovora i sporazuma
MSTEO je pokrenulo inicijativu za zaključivanje predmetnog
Sporazuma. Od nadležnih entitetskih ministarstava je zatražena
saglasnost, a do sada je odgovor zaprimljen samo od Federalnog
Sporazum između Savjeta ministara Bosne i Hercegovine i
ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva s priloženom
MSTEO
IV
NE
Vlade Republike Srbije o saradnji u oblasti održivog
Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine da je kao preduslov
upravljanja prekograničnim vodama
za zaključivanje predmetnog sporazuma potrebno zaključiti
međudržavni ugovor o pitanju granice između Bosne i Hercegovine
i Republike Srbije.
Protokol o iznenadnim situacijama uz Okvirni sporazum o
MSTEO
IV
NE
Očekuje se zakazivanje pregovora.
slivu rijeke Save
U cilju efikasnije zaštite od poplava u slivu rijeke Save, Savska
Sporazum o izmjenama i dopunama Protokola o zaštiti od
komisija je pokrenula inicijativu za izmjene i dopune Protokola o
MSTEO
IV
NE
poplava uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save
zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum o slivu rijeke Save. U toku je
prikupljanje mišljenja od nadležnih institucija.

V – IZVJEŠTAJ O MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 7. Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastrukture, uz povećanje otpornosti na klimatske promjene
Srednjoročni cilj: 7.4 Urediti državnu granicu BiH
Nositelj
Planirani kvartal za
Upućen Vijeću ministara BiH
Naziv međunarodnog ugovora
Komentar
aktivnos
provedbu
(DA/NE)
1
2
3
4
5
7.4.2. Urediti državnu granicu sa Crnom Gorom po zaključenom međunarodnom ugovoru
7.4.2.1. Koordinacija aktivnosti na pripremi za markaciju (obilježavanje) državne granice sa Crnom Gorom
Potpisivanje Protokola o određivanju tromeđne granične tačke
Ministarstvo
Nije planirano
nije izdvojena planska aktivnost, već je dio ugovornih obaveza na
Protokol o određivanju tromeđne granične tačke između
civilnih
Programom rada za
DA
implementaciji Ugovora o granici između BiH i Crne Gore, ali i dio
Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije
poslova BiH
2019. godinu
stalnih aktivnosti na stvaranju preduslova za potpisivanje
Ugovora o granici između Bosne i Hercegovine i Republike Srbije.
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V – IZVJEŠTAJ O MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 7. Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastrukture, uz povećanje otpornosti na klimatske promjene
Srednjoročni cilj: 7.5 Unaprijediti saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije u BiH
Nositelj
Planirani kvartal za
Upućen Vijeću ministara BiH
Naziv međunarodnog ugovora
Komentar
aktivnos
provedbu
(DA/NE)
1
2
3
4
5
7.5.2. Poboljšati saradnju na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije
7.5.2.2. Zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora, sporazuma i obaveza iz oblasti geologije i meteorologije
Planirane aktivnosti se ne odvijaju predviđenom dinamikom, jer
Ministarstvo
Ministarstvo finansija i trezora BiH nije dalo pozitivno mišljenje za
Sporazum između Bosne i Hercegovine i Evropskog
civilnih
I - IV
DA
izdvajanje finansijskih sredstava kako bi se navedena aktivnost
centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF)
poslova BiH
realizovala. Programom rada za 2020. godinu planirali smo
nastavak aktivnosti.

V – IZVJEŠTAJ O MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 8. Brži i efikasniji razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj
Srednjoročni cilj: 8.1 Osigurati razvoj i integriranje sektora poljoprivrede, prehrane, šumarstva i ruralnog razvoja BiH u evropsko i svjetsko tržište
Nositelj
Planirani kvartal za
Upućen Vijeću ministara BiH
Naziv međunarodnog ugovora
Komentar
aktivnos
provedbu
(DA/NE)
1
2
3
4
5
8.1.1 Usklađivanje propisa sa pravnim okvirom EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, sigurnosti hrane i ribarstva
8.1.1.2 Unapređenje i proširenje međusobne saradnje i razmjene iskustava na preuzimanju propisa i usklađivanja zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU
Procedura propisana Odlukom o postupanju ministarstava,
upravnih organizacija i drugih institucija BiH prilikom
Sporazum između Ministarstva spoljne trgovine i
preduzimanja aktivnosti i pokretanja postupaka u području
ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva
međunarodnih odnosa koji imaju za cilj ostvarivanje
MSTEO
I
NE
poljoprivrede Republike Indonezije o saradnji u oblasti
međunarodne saradnje iz njihovog djelokruga rada („Sl. glasnik
poljoprivrede
BiH“, broj 57/14) je okončana. Nakon toga indonežanska strana
je zatražila izmjene u ranije dogovorenom tekstu Sporazuma.
Procedura usaglašavanja je u toku.
Memorandum o razumijevanju između Ministarstva spoljne
Inicijativa za zaključivanje predmetnog Memoranduma
trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i
MSTEO
III
NE
proslijeđena drugoj strani. Čeka se njihov odgovor.
nadležnog Ministarstva Islamske Republike Iran
Memorandum o razumijevanju između Ministarstva spoljne
Čeka se mišljenje Ministarstva finansija i trezora Bosne i
trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i
MSTEO
III
NE
Hercegovine, kako bi mogla biti nastavljena započeta procedura
Ministarstva poljoprivrede Hašemitske Kraljevine Jordan o
za potpisivanje predmetnog Memoranduma.
saradnji u oblasti poljoprivrede

246

V – IZVJEŠTAJ O MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 8. Brži i efikasniji razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj
Srednjoročni cilj: 8. 2 Unaprijediti sistem zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja putem uspostavljanja efikasnog sistema sigurnosti hrane, veterinarske kontrole i fitosanitarne oblasti u BiH
Nositelj
Planirani kvartal za
Upućen Vijeću ministara BiH
Naziv međunarodnog ugovora
Komentar
aktivnos
provedbu
(DA/NE)
1
2
3
4
5
8.2.3 Približavanje zakonodavstva BiH zakonodavstvu EU iz oblasti veterinarstva
8.2.3.1 Priprema i praćenje normativnih akata iz oblasti veterinarstva
Memorandum o razumijevanju između Vijeća ministara
BiH i Islamske Republike Iran o saradnji u oblasti
veterinarstva.
NAPOMENA: U skladu sa zakonskim okvirom kojim se uređuje
oblast preduzimanja aktivnosti i pokretanja postupka u području
međunarodnih odnosa koji imaju za cilj ostvarivanje međunarodne
saradnje iz djelokruga rada ministarstava, upravnih organizacija i
drugih institucija BiH
(Odluka Predsjedništva BiH „Službeni glasnik BiH“, broj 57/14)
obavljena je sveobuhvatna administrativno - protokolarna
procedura pokretanja inicijative i realizaije procjene predmetnog
akta od strane nadležnih Institucija u zemljama potpisnicama.
U 2019. godini planiran je nastavak aktivnosti.

Ured za
veterinarstvo

III – IV

DA

Procedura je u finalnoj fazi i koordinaciju sa zemljom partnerom
u cilju definisanja statusa administrativno – protokolarne
procedure i spremnosti za potpisivanje navedenog
Memoranduma vodi nadležno Odjeljenje u sastavu MVTEO BiH
– Odjeljenje za pravne poslove i Kabinet ministra

DA

Procedura je u finalnoj fazi i koordinaciju sa zemljom partnerom
u cilju definisanja statusa administrativno – protokolarne
procedure i spremnosti za potpisivanje navedenog
Memoranduma vodi nadležno Odjeljenje u sastavu MVTEO BiH
– Odjeljenje za pravne poslove i Kabinet ministra

DA

Procedura je u finalnoj fazi i koordinaciju sa zemljom partnerom
u cilju definisanja statusa administrativno – protokolarne
procedure i spremnosti za potpisivanje navedenog
Memoranduma vodi nadležno Odjeljenje u sastavu MVTEO BiH
– Odjeljenje za pravne poslove i Kabinet ministra

Memorandum o razumijevanju između Vijeća ministara
Bosne i Hercegovine i Hašemitske Kraljevine Jordan o
saradnji u oblasti veterinarstva.
NAPOMENA: U skladu sa zakonskim okvirom kojim se
uređuje oblast preduzimanja aktivnosti i pokretanja postupka u
područiju međunarodnih odnosa koji imaju za cilj ostvarivanje
međunarodne saradnje iz djelokruga rada ministarstava, upravnih
organizacija i drugih institucija BiH
(Odluka Predsjedništva BiH „Službeni glasnik BiH“, broj 57/14)
obavljena je sveobuhvatna administrativno - protokolarna
procedura pokretanja inicijative i realizaije procjene predmetnog
akta od strane nadležnih Institucija u zemljama potpisnicama. Sva
prikupljena Mišljenja i ukupna dokumentacija nalaze se u Pravnoj
službi MVTEO BiH – kod referenta koji realizira dalje aktivnosti u
ime kabineta imenovanog potpisnika – Ministra MVTEO BiH.
U 2019. godini planiran je nastavak aktivnosti.

Ured za
veterinarstvo

II – III

Memorandum o razumijevanju između Vijeća ministara
Bosne i Hercegovine i Republike Azerbejdžan o saradnji u
oblasti veterinarstva.
NAPOMENA: U skladu sa zakonskim okvirom kojim se uređuje
oblast preduzimanja aktivnosti i pokretanja postupka u područiju
međunarodnih odnosa koji imaju za cilj ostvarivanje međunarodne
saradnje iz djelokruga rada ministarstava, upravnih organizacija i
drugih institucija BiH (Odluka Predsjedništva BiH „Službeni glasnik
BiH“, broj 57/14) obavljena je sveobuhvatna administrativno protokolarna procedura pokretanja inicijative i realizaije procjene
predmetnog akta od strane nadležnih Institucija u zemljama

Ured za
veterinarstvo
BiH

III - IV
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potpisnicama.Sva prikupljena Mišljenja i ukupna dokumentacija
nalaze se u Pravnoj službi MVTEO BiH – kod referenta koji
realizira dalje aktivnosti u ime kabineta imenovanog potpisnika –
Ministra MVTEO BiH.
U 2019. godini planiran je nastavak aktivnosti.

V – IZVJEŠTAJ O MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Inkluzivni rast
Strateški cilj: 10. Povećati mogućnosti za zapošljavanje
Srednjoročni cilj: 10.1 Unaprijediti politike i koordinaciju s nadležnim institucijama u BiH u oblasti rada i zapošljavanja
Nositelj
Planirani kvartal za
Upućen Vijeću ministara BiH
Naziv međunarodnog ugovora
Komentar
aktivnos
provedbu
(DA/NE)
1
2
3
4
5
10.1.3 Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja
10.1.3.2 Koordinacija aktivnosti na zaključivanju međunarodnih sporazuma i drugih međunarodnih akata iz oblasti rada i zapošljavanja
Sporazum između BiH i Evropske unije o učešću BiH u
Ministarstvo
Programu Evropske unije za zapošljavanje i socijalne
civilnih
II
NE
Aktivnost pomjerena za 2020. godinu.
inovacije („EaSI“)
poslova BiH
Nakon što je u skladu sa Zakonom o postupku zaključivanja i
izvršavanja međunarodnih ugovora Ministarstvo civilnih poslova
Ministarstvo
Izmjena i dopune iz 2018. godine Kodeksa Kovencije o
BiH provelo sve predviđene procedure, u drugom kvartalu 2019.
civilnih
III
DA
radu na moru, iz 2006. godine, MOR-a
godine, tekst Izmjena i dopune iz 2018. godine Kodeksa
poslova BiH
Kovencije o radu na moru uputilo je Ministarstvu vanjskih poslova
BiH radi pokretanja procedure ratifikacije.
Imajući u vidu da je ovaj sporazum u interesu prvenstveno
hrvatske strane i njenim potrebama za sezonskom radnom
Sporazum između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike
Ministarstvo
snagom, Ministarstvo civilnih poslova BiH je željelo u paketu
Hrvatske o sezonskom zapošljavanju bosanskocivilnih
IV
NE
spojiti zaključenje ovog sporazuma sa otvaranjem razgovora o
hercegovačkih radnika u Republici Hrvatskoj
poslova BiH
rješavanju problema više desetina hiljada otpuštenih radnika u
Republici Hrvatskoj u periodu od 1991. do 1995. godine, o čemu
se hrvatska strana do sada nije izjasnila.

V – IZVJEŠTAJ O MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Inkluzivni rast
Strateški cilj: 12. Smanjiti siromaštvo i socijalnu isključenost
Srednjoročni cilj: 12.1 Unaprijediti politike u oblasti socijalne zaštite i penzija u BiH
Nositelj
Planirani kvartal za
Naziv međunarodnog ugovora
aktivnos
provedbu
1
2
3
12.1.2. Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti socijalne zaštite i penzija

Upućen Vijeću ministara BiH
(DA/NE)
4

Komentar
5
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12.1.2.2 Koordinacija aktivnosti na zaključivanju međunarodnih sporazuma i drugih međunarodnih akata iz oblasti socijalne zaštite i penzija
U proteklom razdoblju vršena je elektronska korespondencija
finaliziranja tekstova pomenutog Ugovora i Administrativnog
sporazuma. U skladu s odredbama člana 11. Zakona o postupku
Ministarstvo
zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora („Sl. glasnik
Sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i Češke
civilnih
IV
DA
BiH“, broj 29/00 i 32/13), Ugovor između BiH i Češke Republike
Republike
poslova BiH
o socijalnom osiguranju je 15.10.2019. upućen Vijeću ministara
BiH s molbom da se isti dostaviti Predsjedništvu BiH na
usvajanje, uz prijedlog da se za potpisnika ispred BiH ovlasti
ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
16.05.2019. Ambasada BiH u Australiji dobila je Notu australske
Ministarstvo
vlade i prenijela informaciju Ministarstva za socijalne usluge
Sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i
civilnih
IV
DA
Australije da je vlada u tehničkom mandatu, te da ćemo u
Australije
poslova BiH
narednom razdoblju biti informirani o mogućem nastavku
navedenih pregovora.
Ministarstvo
Ministarstvo civilnih poslova BiH je uputilo Nacrt teksta
Sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i Ruske
civilnih
IV
NE
sporazuma na mišljenje nadležnim entitetskim institucijama ali i
Federacije
poslova BiH
nakon urgencija nismo zaprimili sve tražene odgovore.

V – IZVJEŠTAJ O MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Inkluzivni rast
Strateški cilj: 12. Smanjiti siromaštvo i socijalnu isključenost
Srednjoročni cilj: 12.2 Poboljšan sistem zaštite ljudskih prava i razvoj odnosa BiH sa iseljeništvom
Nositelj
Planirani kvartal za
Upućen Vijeću ministara BiH
Naziv međunarodnog ugovora
aktivnos
provedbu
(DA/NE)
1
2
3
4
12.2.2 Zaštita ljudskih prava i ostvarivanje ravnopravnosti polova
12.2.2.1 Smanjivanje diskriminacije i zaštita ljudskih prava ranjivih kategorija stanovništva u BiH
Izmjene i dopune Sporazuma o preuzimanju uloge
suosnivača Instituta za nestale osobe Bosne i
Hercegovine
Protokol o saradnji u traženju nestalih osoba između
Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore

Komentar
5

Ministarstvo
za ljudska
prava i
izbjeglice BiH

II

DA

Nije razmatrano na predsjedništvu BiH.

Ministarstvo
za ljudska
prava i
izbjeglice BiH

III

DA

.
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V – IZVJEŠTAJ O MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Inkluzivni rast
Strateški cilj: 13. Unaprijediti zdravstvenu zaštitu
Srednjoročni cilj: 13.1 Unaprijediti politike u oblasti zdravstva u BiH
Nositelj
Planirani kvartal za
Upućen Vijeću ministara BiH
Naziv međunarodnog ugovora
aktivnos
provedbu
(DA/NE)
1
2
3
4
13.1.2 Međunarodna saradnju u oblasti zdravstva
13.1.2.1. Izvještavanje i ispunjavanje obaveza BiH u procesu pristupanja EU i obaveza iz drugih međunarodnih pravnih akata
Ministarstvo
Sporazum između Bosne i Hercegovine i Republike
civilnih
IV
NE
Azerbejdžan o saradnji u oblsti zdravstva i medicine
poslova BiH

Komentar
5

U toku je dobijanje saglasnosti od nadležnih entitetskih
ministarstava zdravstva.

V – IZVJEŠTAJ O MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Upravljanje u funkciji rasta
Strateški cilj: 14. Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
Srednjoročni cilj: 14.1 Unaprjeđenje sigurnosnog sektora u BiH s aspekta odgovornosti i efikasnosti
Nositelj
Planirani kvartal za
Upućen Vijeću ministara BiH
Naziv međunarodnog ugovora
Komentar
aktivnos
provedbu
(DA/NE)
1
2
3
4
5
14.1.4 Saradnja sa međunarodnim institucijama u oblasti sigurnosne politike
14.1.4.1 Priprema i provođenje međunarodnih sporazuma, propisa (zakoni, podzakonski i drugi normativni akti), rješenja, strategija planova i izvještaja
Sporazum je trenutno u fazi međusektorskih konsultacija radi
utvrđivanja konačnog prijedloga nacrta odnosno prikupljanje
mišljenja nadležnih institucija u skladu sa Zakonom o postupku
zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora („Službeni
Potpisivanje Sporazuma o readmisiji između Vijeća
Ministarstvo
glasnik BiH“ broj: 29/00, 32/13), odnosno upućivanja na Vijeće
I, II, III, IV
NE
ministara Bosne i Hercegovine i i Vlade Bjelorusije
sigurnosti BiH
ministara BiH koje utvrđuje prijedlog za pokretanje postupka za
vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma čiji je sastavni
dio osnova za vođenje pregovora. Nakon pribavljanja mišljenja
svih relevantnih institucija nacrt Sporazuma potrebno uputiti
Vijeću ministara BiH.
Potpisivanje Sporazuma saradnje u oblasti zaštite i
Utvrđen prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja
Ministarstvo
spašavanja između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i
IV
DA
sporazuma između VM BiH i Vlade R Turske o saradnji u oblasti
sigurnosti BiH
Vlade Republike Turske
zaštite od prirodnih i drugih katastrofa. Nakon usvajanja na VM
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BiH 15.1.2019. god. prijedlog upućen na Predsjednišvo BiH
radi donošenja odluke o pokretanju postupka za vođenje.

V – IZVJEŠTAJ O MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Upravljanje u funkciji rasta
Strateški cilj: 14. Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
Srednjoročni cilj: 14.2 Unaprjeđenje kreiranja politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave
Nositelj
Planirani kvartal za
Upućen Vijeću ministara BiH
Naziv međunarodnog ugovora
aktivnos
provedbu
(DA/NE)
1
2
3
4
14.2.1 Javna uprava i saradnja sa civilnim društvom
Koordinacija donatorske pomoći u sektoru pravde u BiH
Ugovor između BiH i EU o pristupanju Programu EU
pravosuđe

Ministarstvo
pravde BiH

I-III

NE

Komentar
5

Na preporuku EK odustalo se od daljnjeg postupka zaključivanja
ugovora i početka procesa zaključenja ugovora za novi
program. VM BiH je donijelo zaključak o usvajanju informacije o
odustajanju na vanrednoj sjednici, održanoj 2.12. 2019. godine.

14.2.3 Koordinacija, usmjeravanje i praćenje reforme javne uprave u Bosni i Hercegovini
14.2.3.1 Razvijanje, operacionalizacija i podrška implementaciji strateškog okvira za reformu javne uprave u Bosni i Hercegovini

Prijedlog za zaključivanje provedbenog Sporazuma o
implementaciji između Ureda koordinatora za reformu javne
uprave i „Deutsche Gesellschaft fur Internationale
Zusammenarbeit“ za Program jačanja javnih institucija u
Bosni i Hercegovini – faza III

Ured
koordinatora za
RJU

/

DA

Prijedlog za zaključivanje Memoranduma o saradnji
između Ureda koordinatora za reformu javne uprave i
Nacionalne akademije za javnu upravu Republike
Srbije

Ured
koordinatora za
RJU

/

DA

Vijeće ministara BiH na 176.sjednici održanoj 05.08.2019.
prihvatilo Prijedlog za zaključivanje provedbenog Sporazuma o
implementaciji između Ureda koordinatora za reformu javne
uprave i „Deutsche Gesellschaft fur Internationale
Zusammenarbeit“ za Program jačanja javnih institucija u BiH –
faza III, te zadužilo Ured koordinatora za reformu javne uprave
da Prijedlog Sporazuma o implementaciji između Ureda
koordinatora za reformu javne uprave i „Deutsche Gesellschaft
fur Internationale Zusammenarbeit“ (GIZ) za Program jačanja
javnih institucija u BiH– faza III dostavi Predsjedništvu BiH na
odobrenje shodno članu 4. i 5. Odluke o postupanju
ministarstava, upravnih organizacija i drugih institucija BiH
prilikom poduzimanja aktivnosti i pokretanja postupaka u
području međunarodnih odnosa koji imaju za cilj ostavrivanje
međunarodne saradnje iz njihovog djelokruga rada („Službeni
glasnik BiH“, broj 57/14).
Sporazum je dostavljen Predsjedništvu BiH
Vijeće ministara BiHe je na 173.sjednici održanoj 10.06.2019.
prihvatilo Prijedlog za zaključivanje Memoranduma o saradnji
između Ureda koordinatora za reformu javne uprave i
Nacionalne akademije za javnu upravu Republike Srbije, te
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zadužilo Ured koordinatora za reformu javne uprave da
Prijedlog Memorandum o saradnji između Ureda koordinatora
za reformu javne uprave i Nacionalne akademije za javnu
upravu Republike Srbije dostavi Predsjedništvu BiH na
odobrenje shodno članu 4. i 5. Odluke o postupanju
ministarstava, upravnih organizacija i drugih institucija BiH
prilikom poduzimanja aktivnosti i pokretanja postupaka u
području međunarodnih odnosa koji imaju za cilj ostavrivanje
međunarodne saradnje iz njihovog djelokruga rada („Službeni
glasnik BiH“, broj 57/14).
Memorandum je dostavljen Predsjedništvu BiH

V – IZVJEŠTAJ O MEĐUNARODNIM UGOVORIMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Upravljanje u funkciji rasta
Strateški cilj: 14. Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
Srednjoročni cilj: 14.6 Unaprjeđenje efikasnosti, odgovornosti, kvalitete i neovisnosti sektora pravde u BiH
Nositelj
Planirani kvartal za
Upućen Vijeću ministara BiH
Naziv međunarodnog ugovora
aktivnos
provedbu
(DA/NE)
1
2
3
4
14.6.3 Sistem međunarodne pravne pomoći
14.6.3.2 Ratifikovanje konvencija i zaključivanje ugovora
Ugovor o pristupanju BiH EUROJUST
Protokol uz Hašku konvenciju od 23.11.2007. godine o
pravu relevantnom za obaveze izdržavanja
Haška konvencija o sporazumno izabranoj nadležnosti iz
2005. godine
Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o
međunarodnoj saradnji između država regiona

Ministarstvo
pravde BiH

Komentar
5

I-IV

NE

Prije pristupanja ugovoru treba usaglasiti propise o ličnim i tajnim
podacima u BiH.

I-IV

NE

U toku je izrada inicijative i ocjena odredbi osnovne konvencije.

I-IV

NE

I-IV

NE

U toku 2019. godine nije bilo aktivnosti vezanih za pristupanje
konvenciji.
Tokom 2019. godine vođeni su neformalni razgovori s
predstavnicima druge strane i konsultacije vezane za zaključenje
navedenog ugovora.

VI – IZVJEŠTAJ O JAVNIM INVESTICIJAMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / princip razvoja: Integrirani rast
Strateški cilj: 1. Makroekonomska stabilnost
Srednjoročni cilj: 1.1 Stabilan i transparentan sistem financiranja BiH, upravljanje i kontrola javnih financija i ispunjenje međunarodnih financijskih obaveza
Očekivano
Nositelj
Završen
Naziv projekta javnih investicija
razdoblje
Status
Komentar
aktivnos
(DA/NE)
provedbe
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1
2
3
4
1.1.2 Upravljanje, održavanje i modernizacija kapaciteta za funkcionisanje graničnih prelaza i Uprave
1.1.2.4 Održavanje i rekonstrukcija postojećih objekata UINO i graničnih prelaza

(u postupku,
odloženo,
prekinuto)
5

Nabavka objekta Središnjeg ureda UIO I RC Banja Luka

UINO

I 2019.godine

NE

U postupku

Izgradnja Graničnog prijelaza Bratunac
Izgradnja Graničnog prijelaza Orahov Do
Izgradnja Graničnog prijelaza Čepikuće
Izgradnja Graničnog prijelaza Svilaj

UINO
UINO
UINO
UINO

I kvartal 2019.
II kvartal 2019.
IV kvartal 2019.
I kvartal 2019.

NE
DA
NE
NE

U postupku
U postupku
U postupku
U postupku

Izgradnja Graničnog prijelaza Osoje
Izgradnja objekta carine i Granične policije na
aerodromu Banja Luka
Rekonstrukcija starog objekta RC Tuzla
Izgradnja Graničnog prijelaza Klobuk
Izgradnja Graničnog prijelaza Zupci

UINO

IV kvartal 2019.

NE

U postupku

UINO

IV kvartal 2019.

NE

U postupku

UINO
UINO
UINO

IV kvartal 2019.
IV kvartal 2019.
IV kvartal 2019.

NE
NE
NE

U postupku
U postupku
U postupku

Izgradnja Graničnog prijelaza Uvac

UINO

III kvartal 2019.

NE

U postupku

Izgradnja Graničnog prijelaza Hum

UINO

IV kvartal 2019.

NE

U postupku

Izgradnja Graničnog prijelaza Deleuša

UINO

IV kvartal 2019.

NE

U postupku

Izgradnja kapaciteta UIO

UINO

IV kvartal 2019.

DA

Završeno

Video nadzor na graničnim prijelazima
Infrastruktura javnih ključeva (PKI)

UINO

IV kvartal 2019.
IV kvartal 2019.

DA

Završeno

UINO

Nabavka hardverske opreme

UINO

IV kvartal 2019.

NE

Priprema
dokumentacije za
tender

Nabavka opreme za razmjenu informacija za 4
porezne uprave

UINO

II kvartal 2019.

DA

Završeno

NE

U postupku

DA

Završeno

UINO
IV kvartal 2019.
Implementacija NCTS-a
1.1.5 Politike i sistemi za upravljanje i kontrolu finansiranja institucija BiH
Unaprijeđenje rada na predmetima ratnih zločina IPA
2013

Ministarstvo
financija i
trezora

2019.

6
Napomena: Zbog privremenog finansiranja u 2019. godini i
usvajanja budžeta u mjesecu decembru 2019. godina, kao i
kašnjenja Savjeta ministara BiH sa procedurom donošenja
odluke o višegodišnjem kapitalnom ulaganju, projekti javnih
investicija nisu realizovani u planiranim rokovima.

Oprema je isporučena i instalirana u sve četiri poreske uprave
u BiH.
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Projekat za osiguranje nastavka poslovanja sustava
nakon pada uzrokovanog katastrofom – uspostavljanje
Plana za osiguranje nastavka poslovanja sustava nakon
pada uzrokovanog katastrofom (u daljem tekstu: DR
plan)
Projekat za nabavu, implementaciji i održavanju softvera
za obračun i isplatu plaća i naknada i upravljanje
ljudskim resursima za potrebe Oružanih snaga BiH –
nadogradnja ISFU sistema (Informacijski sistem za
finansijsko upravljanje)

Ministarstvo
financija i
trezora

2020.

NE

Ministarstvo
financija i
trezora

2018.

DA

U postupku

Ostala još potpora za implementirani sustav/ jamstveno
razdoblje.

VI – IZVJEŠTAJ O JAVNIM INVESTICIJAMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / princip razvoja:
Integrirani rast
Strateški cilj: 1. Makroekonomska stabilnost
Srednjoročni cilj: 1.3 Unaprjeđenje provođenja vanjske politike BiH
Naziv projekta javnih investicija

Nositelj
aktivnos

Očekivano
razdoblje
provedbe

Završen
(DA/NE)

Status
(u postupku,
odloženo,
prekinuto)
5

Komentar

1
2
3
4
6
1.3.2 Razvoj službe ministarstva vanjskih poslova bih
1.3.2.4 unapređenje rada mvp-a, kroz preuzimanje objekata dobivenih sukcesijom, te obezbjeđenje propisanih standarda za rad dkp
Donesena Odluka Vijeća ministara BiH o višegodišnjem kapitalnom
Ministarstvo
projektu-kupovina, adaptacija I opremanje objekta za smještaj DKP
Kupovina, adaptacija i opremanje objekata DKP BiH u
2019.-2021.
vanjskih
NE
U postupku
BiH u Podgorici („Sl.glasnik BiH“, broj 84/18). U toku donošenje
Ljubljani, Podgorici i Skoplju
godine
poslova
Odluke o imenovanju Komisije za kupovinu objekta u Podgorici.
Prijedlog Odluke dostavljen Vijeća ministara BiH na usvajanje.

VI – IZVJEŠTAJ O JAVNIM INVESTICIJAMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / princip razvoja: Integrirani rast
Strateški cilj: 1. Makroekonomska stabilnost
Srednjoročni cilj: 1.4 Osigurati kvalitetne, harmonizirane i pravpvremene službene statističke podatke svim korisnicima
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1.4.1

Naziv projekta javnih investicija

Nositelj
aktivnos

Očekivano
razdoblje
provedbe

Završen
(DA/NE)

1

2

3

4

Status
(u postupku,
odloženo,
prekinuto)
5

Komentar
6

Proizvodnja službene statistike u skladu sa potrebama korisnika

1.4.1.1 Provođenje statističkih istraživanja / aktivnosti
IBIH – BHAS - 1
Nacionalni akcioni program Bosne i Hercegovine 2015
Podrška reformi javne uprave i statističkom sistemu
(nastavak IPA 2012 nacionalnog twinning programa:
Podrška državnim i entitetskim institucijama, faza VI)

Agencija za
statistiku BIH

2017.- 2019.

NE

U postupku

-

IBIH – BHAS – 4

Agencija za
statistiku BIH

2018. - 2020.

NE

U postupku

-

Popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini 2019. godine

VI – IZVJEŠTAJ O JAVNIM INVESTICIJAMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / princip razvoja: Integrirani rast
Strateški cilj: 2. Unaprijediti razvoj konkurentnog ekonomskog okruženja
Srednjoročni cilj: 2.1 Unaprijediti sistem infrastrukture kvaliteta u skladu sa EU legislativama i dobrom praksom EU, efikasniju regulaciju tržišta u svrhu obezbijeđenja slobodnog kretanja
roba i usluga i tržišne fer konkurencije
Status
Očekivano
Nositelj
Završen
(u postupku,
Naziv projekta javnih investicija
razdoblje
Komentar
aktivnos
(DA/NE)
odloženo,
provedbe
prekinuto)
1
2
3
4
5
6

2.1.5.1 Razvoj i održavanje sistema standardizacije u Bosni i Hercegovini i unapređenje usluga Instituta za standardizaciju BiH
2.1.5.1 Praćenje i usvajanje evropskih/međunarodnih standarda i izrada izvornih BAS standarda uz poboljšanje i održavanje sistema upravljanja i informacionog sistema za upravljanje
standardima (SMIS)
Institut za
Jačanje kapaciteta BAS-a u oblasti tehničke regulative,
Projekat je kandidovan u informacionom sistemu PIMIS
standardizaciju
2019-2021
NE
Kandidovan
ocjene usaglašenosti i standardizacije
međutim u 2019. godini nismo uspjeli da pronađemo donatora.
BiH i donator

VI – IZVJEŠTAJ O JAVNIM INVESTICIJAMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast
Strateški cilj: 3. Razvoj ljudskih resursa
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Srednjoročni cilj: 3.1 Unaprijediti politike i razvoj kvaliteta u oblasti obrazovanja u BiH
Naziv projekta javnih investicija

Nositelj
aktivnos

Očekivano
razdoblje
provedbe

1
2
3
3.1.3 Izrada i implementacija propisa i strateških dokumenata iz oblasti obrazovanja i mladih

4

Status
(u postupku,
odloženo,
prekinuto)
5

Završen
(DA/NE)

Implementacija projekta u okviru IPA 2016

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

2019 - 2021

NE

Odloženo

Realizacija granta za sufinansiranje dopunskog
obrazovanje djece bosanskohercegovačkih iseljenika u
inostranstvu

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

2019.

NE

Odloženo

Realizacija granta za sufinansiranje projekata iz oblasti
obrazovanja u Bosni i Hercegovini

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

2019.

NE

Odloženo

Komentar
6

Implementacija projektnih aktivnosti nije počela jer Delegacija
Evropske komisije još nije okončala tendersku proceduru za izbor
konsultanta za implemetaciju projekta.
S obzirom na to da nije blagovremeno usvojen budžet institucija
BiH za 2019.godinu, tako nije ni odobren grant za sufinansiranje
dopunskog obrazovanje djece bosanskohercegovačkih iseljenika
u inostranstvu
S obzirom na to da nije blagovremeno usvojen budžet institucija
BiH za 2019.godinu, tako nije ni odobren grant za sufinansiranje
projekata iz oblasti obrazovanja u Bosni i Hercegovini

VI – IZVJEŠTAJ O JAVNIM INVESTICIJAMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast
Strateški cilj: 4. Povećati industrijsku konkurentnost
Srednjoročni cilj: 4.2 Unaprijediti politike u oblasti nauke u BiH
Naziv projekta javnih investicija
1
4.2.1 Implementacija projekata iz oblasti nauke

Realizacija granta „Podrška tehničkoj kulturi i
inovatorstvu»

Nositelj
aktivnos

Očekivano
razdoblje
provedbe

Završen
(DA/NE)

2

3

4

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

2019.

NE

Status
(u postupku,
odloženo,
prekinuto)
5

U postupku

Komentar
6

Sektor za nauku i kulturu je pripremio kriterije za dodjelu grant
sredstava i uputio prema Vijeću ministara 22.10.2019.godine. Na
osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara BiH ("Sl. glasnik BiH",
br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Odluke o
privremenom finansiranju Institucija BiHer i međunarodnih
obaveza BiH za period oktobar-decembar 2019. godine,
Ministarstvo civilnih poslova BiH izradilo je .Prijedlog Odluke o
kriterijima za dodjelu grant sredstava «Podrška tehničkoj kulturi i
inovatorstvu» za 2019. g. Isti su 22.10.2019. go upućeni Vijeću
ministara radi razmatranja i usvajanja. Do danas nisu bili na
dnevnom redu sjednice Vijeća ministara.Vijeće ministara BiH
donosi Odluku o kriterijima za dodjelu grant sredstava “Podrška
tehničkoj kulturi i inovatorstvu”, kojom su utvrđeni kriteriji, uslovi i
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Realizacija granta “Programi za pripremu projekata i
potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda EU H2020 »

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

2019.

NE

U postupku

način za sufinansiranje projekata. Izrađeni su kriteriji kako bi se
sredstva iz tekućeg granta rasporedila za sufinansiranje projekata
koji daju doprinos razvoju tehničke kulture i inovatorstva u BiH,
doprinijela implementaciji srateških dokumenta u oblasti nauke i
inovacija.
Cilj je da se izrade dobri kriteriji kako bi se podržali projekti koji
daju doprinos razvoju nauke i inovacija u BiH, te doprinose
implementaciji strateških dokumenta i međunarodnih obaveza u
oblasti nauke u BiH, kroz:
a) Podršku pripremi projekata za otvorene tekuće pozive u okviru
programa HORIZONT 2020 i realizaciju odobrenih projekata u
okviru programa HORIZONT 2020;
b) Podršku za učešće u akcijama u okviru programa COST;
c) Podršku za pripremu i realizaciju projekata u okviru programa
EUREKA;
d) Podršku projektima koji doprinose većem stepenu uspješnosti
učešća BiH u programu HORIZONT 2020.
e) Podršku radu EURAXESS centra.
Prijedlog Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava iz granta
Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za
sredstva iz fonda H2020 upućen je na Savjet ministara radi
razmatranja i donošenja. Do danas nisu razmatrane Odluke.
Budžet nije usvojen, te ova aktivnost nije realizovana.

VI – IZVJEŠTAJ O JAVNIM INVESTICIJAMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast
Strateški cilj: 4. Povećati industrijsku konkurentnost
Srednjoročni cilj: 4.3 Unaprjeđenje sektora komunikacija, informacionog društva i poštanskih usluga uz usklađivanje regulatornog okvira a EU
Status
Očekivano
Nositelj
Završen
(u postupku,
Naziv projekta javnih investicija
razdoblje
aktivnos
(DA/NE)
odloženo,
provedbe
prekinuto)
1
2
3
4
5

Komentar
6

4.3.2 Komunikacije, informaciono društvo i poštanske usluge
Projekat digitalizacije mikrotalasnih veza Javnih RTV servisa u BiH
Ministarstvo
Fazna realizacija Projekta digitalizacije
komunikacija i
prometa BiH

2021

NE

U postupku

Projekat će se realizovati nabavkom opreme i njenom
instalacijom i montažom na objektima Javnih RTV servisa u BiH

VI – IZVJEŠTAJ O JAVNIM INVESTICIJAMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast
Strateški cilj: 5. Unaprijediti kulturu i kreativne sektore
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Srednjoročni cilj: 5.1 Unaprijediti politike u oblasti kulture, mladih i sporta u BiH
Naziv projekta javnih investicija

Nositelj
aktivnos

Očekivano
razdoblje
provedbe

1
2
3
5.1.1 Implementacija projekta i programa koji doprinose razvoju kulture i sporta
5.1.1.1 Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti kulture u BiH
Ministarstvo
Realizacija granta «Sufinansiranje projekata institucija
civilnih
IV
kulture u BiH»
poslova BiH
5.1.2. Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti kulture u BiH
Ministarstvo
civilnih
Realizacija granta «Međunarodna kulturna saradnja»
IV
poslova BiH
5.1.2.1 Uspješna koordinacija aktivnosti u oblasti sporta

Završen
(DA/NE)
4

Status
(u postupku,
odloženo,
prekinuto)
5

Komentar
6

NE

Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za
2019. godinu nije usvojen, te nisu postojale zakonske
mogućnosti za realizaciju granta.

NE

Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za
2019. godinu nije usvojen, te nisu postojale zakonske
mogućnosti za realizaciju granta.

Realizacija granta „Sufinansiranje sportskih manifestacija“

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

IV

NE

Organizacija Evropskog zimskog olimpijskog festivala za
mlade – Sarajevo i Istočno Sarajevo 2019 (EYOF 2019)

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

2019

DA

IPA Projekat obnove i modernizacije sportskih dvorana u
osnovnim školama i fakultetima sporta u BiH, koji se
finasira od strane Evropske unije.

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

2020

NE

U postupku

Nemogućnost realizacije granta zbog ne usvajanja Odluke o
kriterijima za raspored sredstava tekućeg granta „Sufinansiranje
sportskih manifestacija“, Odluke o rasporedu sredstava tekućeg
granta „Sufinansiranje sportskih manifestacija“ za 2019. godinu,
te zbog ne usvajanja Zakona o budžetu institucija BiH i
međunarodnih obaveza za 2019. godinu.
Evropski zimski olimpijski festival za mlade – Sarajevo i Istočno
Sarajevo 2019. godine održan je u februaru 2019. godine.
Izvještaj radne grupe o utrošku dodijeljenih sredstava od strane
Vijeća ministara BiH u iznosu od 1.900.000 za organizaciju
EYOF-a dostavljen je na mišljenje Uredu za zakonodavstvo i
Ministarstvu finansija i trezora BiH.
Ovaj projekat je u fazi implementacije, radno tijelo je na osnovu
urađenih upitnika odabralo 80 škola, a trenutno se radi na izradi
tehničke dokumentacije i obilaska odabranih škola od strane
Experties Advisors, član COWI Consortium-a i članova radne
grupe (MCP, entitetska ministarstva, Brčko distrikt)

VI – IZVJEŠTAJ O JAVNIM INVESTICIJAMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 6. Ravnomjeran regionalni razvoj
Srednjoročni cilj: 6.2 Stvaranje uslova za uspostavu kvalitetnijih, efikasnijih, bezbjednijih i savremenijih sistema transporta i komunikacija u BiH
Status
Očekivano
Nositelj
Završen
(u postupku,
Naziv projekta javnih investicija
razdoblje
aktivnos
(DA/NE)
odloženo,
provedbe
prekinuto)

Komentar
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1
2
3
6.2.6 Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva
Nabavka poslovnih prostorija za trajni smještaj BHDCA - IBIH-DCA-3
Direkcija za
Nabavka poslovnog prostora u Banjaluci za smještaj
civilno
I-IV
BHDCA (IBIH-BHDCA-3)
vazduhoplovstvo
BiH
6.2.6 Razvoj međunarodne i međuentitetske transportne infrastrukture
6.2.6.2 Održavanje sistema obilježavanja plovnog puta na rijeci Savi
Ministarstvo
Realizacija projekta održavanja sistema obilježavanja
komunikacija i
2021
plovnog puta rijeke Save
transporta BiH

4

5

6

U postupku

Prijedlog Odluke o načinu nabavke i visini sredstava za
kupovinu poslovnog prostora za smještaj Direkcije za civilno
vazduhoplovstvo Bosne i Hercegovine u Banjoj Luci dostavljena
u MKiP.

NE

U postupku

MKP-20
Realizuje se kroz okvirne sporazume/godišnje ugovore sa
odabranim izvođačem radova i nadzora

2020

NE

U postupku

MKP - 4

2021

NE

U postupku

MKP – 7
Kandidovan u PJI

2020

NE

U postupku

MKP - 9

2019

DA

2021

NE

U postupku

MKP - 11

2021

NE

U postupku

MKP – 12
Kandidovan u PJI

2019

NE

Odloženo

2021

NE

U postupku

MKP – 3
Kandidovan u PJI

2020

NE

U postupku

MKP – 5
Kandidovan u PJI

NE

6.2.6.3 Održavanje oznaka i druge saobraćajne signalizacije na graničnim prelazima
Realizacija projekta održavanja saobraćajnih oznaka na
graničnim prelazima

Ministarstvo
komunikacija i
transporta BiH

Ostali projekti
Obnova i razvoj plovidbe na plovnom putu rijeke Save

Izgradnja mosta preko rijeke Save kod Svilaja
Izrada idejnog/glavnog projekta za Jadransko-jonsi
autoput
Izgradnja mosta preko rijeke Save kod Gradiške
Izrada projektno-studijske dokumentacije za most preko
rijeke Save u Brčkom
Izrada studijske dokumentacije za željezničku prugu
Čapljina-Trebinje-granica Crne Gore
Praćenje implementacije studija modernizacije luka Brčko
i Šamac
Razvoj i implementacija RIS

Ministarstvo
komunikacija i
transporta BiH
Ministarstvo
komunikacija i
transporta BiH
Ministarstvo
komunikacija i
transporta BiH
Ministarstvo
komunikacija i
transporta BiH
Ministarstvo
komunikacija i
transporta BiH
Ministarstvo
komunikacija i
transporta BiH
Ministarstvo
komunikacija i
transporta BiH
Ministarstvo
komunikacija i
transporta BiH

MKP - 10

Nisu obezbijeđena finansijska sredstva
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Praćenje pripremnih radnji za izgradnju, rekonstrukciju i
modernizaciju međunarodne saobraćajnice SarajevoVišegrad-granica sa Srbijom
Praćenje izrade glavnog projekta za brzu saobraćajnicu
Sarajevo- Višegrad (viševarijantna rješenja)
Izrada tehničke dokumentacije za željeznice na SEETO
ruti 9a
Izrada tehničke dokumentacije za željeznice na koridoru
5c/Mediteranski koridor, Šamac-Sarajevo
Izrada tehničke dokumentacije za otklanjanje uskih grla u
željezničkom saobraćaju na dionici
pruge Ivan-Bradina na koridoru 5c/Mediteranski koridor
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za obnovu na
SEETO rute 2b, dionica Sarajevo (zaobilaznica Stup)Trnovo-Foča (Brod na Dini)
Izrada projektno-tehničke dokumentacije za obnovu
dionice na SEETO ruti 2a, i to:
- Ugar-Banja Luka i Ugar – Jajce – Donji Vakuf – Lašva;
- Obilaznice Banja Luka na autoputu i Obilaznice Vitez na
brzoj saobraćajnici
Projekti izgradnje kapaciteta nadležnih institucija u
Sektoru transporta

Ministarstvo
komunikacija i
transporta BiH
Ministarstvo
komunikacija i
transporta BiH
Ministarstvo
komunikacija i
transporta BiH
Ministarstvo
komunikacija i
transporta BiH
Ministarstvo
komunikacija i
transporta BiH
Ministarstvo
komunikacija i
transporta BiH

U postupku

MKP– 28
Kandidovan u PJI

NE

U postupku

MKP – 2
Kandidovan u PJI

2021

NE

U postupku

MKP – 23
Kandidovan u PJI

2021

NE

U postupku

MKP – 24
Kandidovan u PJI

2021

NE

U postupku

MKP – 21
Kandidovan u PJI

Ministarstvo
komunikacija i
transporta BiH

2021

NE

U postupku

MKP – 25
Kandidovan u PJI

Ministarstvo
komunikacija i
transporta BiH

2021

NE

U postupku

MKP– 29
Kandidovan u PJI

2020

NE

2019

DA

2021

VI – IZVJEŠTAJ O JAVNIM INVESTICIJAMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 7. Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastrukture, uz povećanje otpornosti na klimatske promjene
Srednjoročni cilj: 7.4 Urediti državnu granicu BiH
Status
Očekivano
Nositelj
Završen
(u postupku,
Naziv projekta javnih investicija
razdoblje
Komentar
aktivnos
(DA/NE)
odloženo,
provedbe
prekinuto)
1
2
3
4
5
6
7.4.2. Urediti državnu granicu sa Crnom Gorom po zaključenom međunarodnom ugovoru
7.4.2.1. Koordinacija aktivnosti na pripremi za markaciju (obilježavanje) državne granice sa Crnom Gorom
Ministarstvo
Projektni zadatak za markaciju (obilježavanje) državne
Izrađen je Projektni zadatak za markaciju (obilježavanje )
civilnih
2019.
DA
državne granice između BiH i Crne Gore.
granice između BiH i Crne Gore
poslova BiH
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VI – IZVJEŠTAJ O JAVNIM INVESTICIJAMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 7. Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastrukture, uz povećanje otpornosti na klimatske promjene
Srednjoročni cilj: 7.5 Unaprijediti saradnju unutar BiH i na međunarodnom planu u oblasti geodezije, geologije i meteorologije u BiH
Status
Očekivano
Nositelj
Završen
(u postupku,
Naziv projekta javnih investicija
razdoblje
aktivnos
(DA/NE)
odloženo,
provedbe
prekinuto)
1
2
3
4
5

Komentar
6

7.5.1 Poboljšati saradnju sa nadležnim organima u BiH u oblasti geodezije, geologije i meteorologije
7.5.1.1 Koordinacija aktivnosti na izgradnji infrastrukture prostornih podataka i saradanja sa domaćim institucijama iz oblasti geodezije
Realizovana je faza I i II Projekta donatorskim sredstvima i
Ministarstvo
Projekat “Infrastruktura prostornih podataka BiH – faza IIIsredstvima entitetskih geodetskih uprava. Budžetska sredstva
civilnih
2019.-2022.
NE
U postupku
BiH potrebna za realizaciju faza III, IV,V i VI još nisu
Nivelman visoke tačnosti”
poslova BiH
obezbjeđena.

VI – IZVJEŠTAJ O JAVNIM INVESTICIJAMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 8. Brži i efikasniji razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj
Srednjoročni cilj: 8. 2 Unaprijediti sistem zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja putem uspostavljanja efikasnog sistema sigurnosti hrane, veterinarske kontrole i fitosanitarne oblasti u BiH
Status
Očekivano
Nositelj
Završen
(u postupku,
Naziv projekta javnih investicija
razdoblje
Komentar
aktivnos
(DA/NE)
odloženo,
provedbe
prekinuto)
1
2
3
4
5
6
8.2.1 Procjena, upravljanje i komunikacija rizika porijeklom iz hrane i hrane za životinje
Prehrambene navike stanovništva
Agencija je u 2017. godini započela sa implementacijom projekta
Agencija za
prehrambenih navika stanovništva u BiH koji je podržan od strane
Prehrambene navike stanovništva
sigurnost
2021. godine
NE
U postupku
EFSA-e koja je i osigurala neophodna finansijska sredstva.
hrane BiH
Tokom 2018. g. završeno je sa pilot projektom na uzorku od 10%
ukupnog broja ispitanika u cilju testiranja upitnika i protokola
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anketiranja i unosa podataka u softver. Obučeni anketari su na
terenu izvršili anketiranje ispitanika u skladu s EU metodologijom.
Kao nastavak aktivnosti u toku 2019. g, obrađivane su ankete za
sezonu ljeto/jesen, te ih je trenutno uneseno 350 sa područja
FBiH. U toku je daljnja obrada podataka kao i njihovo ažuriranje.

VI – IZVJEŠTAJ O JAVNIM INVESTICIJAMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Inkluzivni rast
Strateški cilj: 10. Povećati mogućnosti za zapošljavanje
Srednjoročni cilj: 10.1 Unaprijediti politike i koordinaciju s nadležnim institucijama u BiH u oblasti rada i zapošljavanja
Status
Očekivano
Nositelj
Završen
(u postupku,
Naziv projekta javnih investicija
razdoblje
aktivnos
(DA/NE)
odloženo,
provedbe
prekinuto)
1
2
3
4
5
10.1.1 Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH
10.1.1.1 Uspješna koordinacija aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH
Ministarstvo
IPA 2014 Lokalna partnerstva za zapošljavanje
civilnih
2015 - 2019
DA
poslova BiH
Ministarstvo
IPA 2016 Jačanje kapaciteta institucija tržišta rada
civilnih
2019-2021
NE
U postupku
poboljšanjem metodologije istraživanja tržišta rada
poslova BiH

Komentar
6

Projektne aktivnosti su završene.
Početak implementacije projekta očekuje se u I kvartalu 2020.
godine.

VI – IZVJEŠTAJ O JAVNIM INVESTICIJAMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Inkluzivni rast
Strateški cilj: 13. Unaprijediti zdravstvenu zaštitu
Srednjoročni cilj: 13.1 Unaprijediti politike u oblasti zdravstva u BiH
Naziv projekta javnih investicija

Nositelj
aktivnos

Očekivano
razdoblje
provedbe

Završen
(DA/NE)

Status
(u postupku,
odloženo,
prekinuto)
5

Komentar

1
2
3
4
6
13.1.1 Prevencija, promocija i suzbijanje zaraznih i nezaraznih bolesti u BiH
13.1.1.1 Priprema, implementacija, praćenje implementacije i podrška projektima prevencije i suzbijanja zaraznih i nezaraznih bolesti u cilju jačanja javnozdravstvenih kapaciteta
Ministarstvo
Projekat "Jačanje sestrinstva u BiH” (Faza II) Švajcarske
civilnih
2017. – 2021.
NE
U postupku
agencije za razvoj i saradnju, IBIH-MCP-19
poslova BiH
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„Projekat mentalnog zdravlja u BiH“ (Faza II) Švajcarske
agencije za razvoj i saradnju, IBIH-MCP-29
Projekat „Jačanje i unapređivanje modernih i održivih
javnozdravstvenih strategija, kapaciteta i usluga za
poboljšanje zdravlja stanovništva u Bosni i Hercegovini“
(Faza I), Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i
Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) u BiH, IBIHMCP-28
”Projekat smanjenja faktora rizika za zdravlje u BiH” (Faza
I), Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) i
Svjetske banke (WB) u BiH, IBIH-MCP-32
Projekat "Jačanje kapaciteta za nadzor i odgovor na
avijarnu i pandemijsku gripu u Bosni i Hercegovini”
američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC)
(Godina III), IBIH-MCP-49

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

2018. – 2022.

NE

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

2013. – 2019.

DA

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

2014. – 2019.

DA

Ministarstvo
civilnih
poslova BiH

2016-2021.

DA

U postupku

U postupku

Završene aktivnosti iz treće projektne godine (2018/2019).

VI – IZVJEŠTAJ O JAVNIM INVESTICIJAMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Upravljanje u funkciji rasta
Strateški cilj: 14. Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
Srednjoročni cilj: 14.1 Unaprjeđenje sigurnosnog sektora u BiH s aspekta odgovornosti i efikasnosti
Naziv projekta javnih investicija

Nositelj
aktivnos

Očekivano
razdoblje
provedbe

Završen
(DA/NE)

1
2
3
4
14.1.1 Obavljanje forenzičkih ispitivanja i vještačenja
14.1.1.1 Obavljanje hemijsko-fizičkih i hemijsko toksikoloških vještačenja i uvođenje međunarodnih standarda

Investicije u izgradnji administrativno-tehničkih
kapaciteta

Agencija za
forenzička
ispitivanja i
vještačenja

2022. godina

NE

Status
(u postupku,
odloženo,
prekinuto)
5

Komentar
6

U postupku

Uspostavljena Laboratorija za hemijsko-toksikološka vještačenja
u planiranom roku. Nisu uspostavljene metode rada, niti je
primljeno i obučeno lice koje će raditi poslove vještačenja u ovoj
Laboratoriji. U toku su aktivnosti na poslovima uvođenje
međunarodnih standarda u Laboratoriji za hemijsko-fizičkia
vještačenja i postupak prijema lica koji će raditi u laboratoriji za
hemijsko toksikološka vještačenja

U postupku

Planirana nabavka nije izvršena zbog privremenog finansiranja
institucija BiH, U toku su aktivnosti za uvođenje međunarodnih
standarda, odnosno priprema Laboratorije za akreditaciju jedne
metode rada prema međunarodnom standardardu BAS EN
ISO/IEC 17025:2018

14.1.1.2 Obavljanje bioloških vještačenja i DNK analize i uvođenje međunarodnih standarda
Investicije u izgradnji administrativno-tehničkih
kapaciteta

Agencija za
forenzička
ispitivanja i
vještačenja

2022 godina

NE
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14.1.1.3 Obavljanje vještačenja iz oblasti digitalnih dokaza i uvođenje međunarodnih standarda

Investicije u izgradnji administrativno-tehničkih
kapaciteta

Agencija za
forenzička
ispitivanja i
vještačenja

2022. godina

NE

U postupku

Planirana nabavka nije izvršena zbog privremenog finansiranja
institucija BiH. Akreditovane su dvije metode rada u Laboratoriji
za vještačenje kompjuterskih sistema, jedna metoda rada u
Laboratoriji za vještačenje glasa i audio zapisa, a u toku je
nastavak aktivnosti u okviru sistema upravljanja kvalitetom sa
tranzicijom na novo izdanje standarda BAS EN ISO/IEC
17025:2018

U postupku

Planirana nabavka u predviđenom roku nije izvršena zbog
privremenog finansiranja institucija BiH. Akreditovana je jedna
metoda rada u Laboratoriji za grafološka/grafoskopska
vještačenja, a u toku je nastavak aktivnosti u okviru sistema
upravljanja kvalitetom sa tranzicijom na novo izdanje standarda
BAS EN ISO/IEC 17025:2018

14.1.1.4 Obavljanje kriminalističko-tehničkih vještačenja i uvođenje međunarodnih standarda

investicije u izgradnji administrativno-tehničkih
kapaciteta

Agencija za
forenzička
ispitivanja i
vještačenja

2022. godina

NE

14.1.2 Prikupljanje obavještenja i podataka, sprečavanje, otkrivanje i istrage krivičnih djela iz nadležnosti Suda BiH
14.1.2.2 Izgradnja objekta za smještaj i obuku Jedinice za specijalnu podršku SIPA-e
IBIH-SIPA-2 izgradnja objekta za smještaj i obuku
Jedinice za specijalnu podršku SIPA-e

SIPA

2019.

NE

U POSTUPKU

IV

DA

ZAVRŠENO

Završene aktivnosti:
- nabavljeno građevinsko zemljište;
- odobreno idejno rješenje;
- u pregovaračkom postupku izabran ponuđač za izradu
Glavnog projekta

14.1.3 Domaća i međunarodna policijska saradnja, te zaštita ličnosti i objekata.

Sistem video nadzora

Direkcija za
koordinaciju
policijskih tijela
BiH

14.1.6 Granična kontrola i sprječavanje prekograničnog kriminala
14.1.6.1. Granična kontrola

IPBIH GP-3, Zanavljanje informatičke opreme,
povećanje kapaciteta i sigurnosti nformacionog sistema

Granična
policija BiH

2020.

Ne

U postupku

IPBIH GP-8, Proširenje i održavanje komunikacionih
linkova

Granična
policija BiH

2021.

Ne

U postupku

Projekat je završen jer nisu iznađena potrebna sredstva za
planirane aktivnosti proširenja video nadzora na štićene objekte.

U toku su aktivnosti za pripremu postojeće infrastrukture kako bi se navedene
aktivnosti mogle obaviti bez prekida u radu informacionog sistem GP BiH. U
svrhu realizacije renoviranja Glavne server sale u Glavnom uredu GP BiH (IPAprojekat) izvršena je kompleksna operacija fizičkog izmještanja kompletne
infrastruktura data – centa GP BiH uz minimalni prekid rada informacionog
sistema. U novembru mjesecu su otpočele aktivnosti na realizaciji renoviranja
server sale. Izvršena je dogradnja blade/storage sistema u server sali
(realizacija kroz kapitalna ulaganja za 2018. godinu). Izvršena je i neophodna
nadogradnja firmvera i softvera na glavnom Backup uređaju u GU GP BiH.
Prema planu kapitalnih izdataka iz 2018. godine izvršena je
rekonstrukcija postojeće PTP mreže na slijedećim lokacijama:
Bukovik, Hadžić brdo, Sirova Gora, Staniševac, Mokronoge, mgp
Uvac, mgp Ustibar, mgp Vardište, Tušnica, Radovanj, Obljaj,
Vlašić, Vaganj, mgp Vaganj, Kozara, Svinjar i Duge Njive. Na
ovim lokacijama izvršena je zamjena postojeće opreme
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IPBIH GP-4, Sistem za kontrolu i evidenciju motornih
vozila na g/p uključujući razvoj Aplikacije granične
provjere

Granična
policija BiH

2020.

Ne

U postupku

IPBIH GP-10, Izgradnja telefonskih centrala i integracija
u sistem mobilne telefonske mreže

Granična
policija BiH

2020.

Ne

U postupku

IPBIH GP-9, Radio sistem GP BiH

Granična
policija BiH

2021.

Ne

U postupku

nezadovoljavajuće propusnosti, sa opremom adekvatnom
trenutnim potrebama funkcionisanja SPIN mreže. Izvršena je
zamjena rezervnih napajanja za komunikacijsku mrežu SPIN na
lokacijama: Svinjar, Udrigovo, Hadžića Brdo i Duge Njive.
Izvršena je montaža novih uređaja za neprekidno napajanje na
lokaciji Hadžića Brdo, Veliki Žep, Udrigovo, Sirova Gora,
Neboder-Gradiška, RRČ Osmače, RRČ Kmur i RRČ Staniševac.
U dosadašnjoj realizaciji projekta provedena je tenderska
procedura na osnovu ranije izrađene projektne dokumentacije,
izabran je izvođač radova, dobavljač opreme i potpisan je ugovor
sa istima, izvršene su pripreme za izvođenje radova koje
obuhvataju obilazak lokacija i izradu plana dinamike izvođenja
radova. Krajem 2019. u skladu sa planom započeto je sa
postavljanjem infrastrukture na nekim od lokacija, rad na
prokopima, postavljanju kablova, stubova – nosača kamera,
barijera i mrežnih ormara, počev od TU Istok.
Izvršeni su radovi koji su planirani iz sredstava za 2018. godinu
koji se odnose na proširenje telefonske centrale i migracija na IP
sistem te je instalirana nova IP telefonska centrala u GU GP BiH.
Do uspostavljanja digatlnog radio sistema u graničnom pojasu,
GP BiH je vršila održavanje ispravnosti i funkcionalnosti
postojećeg sistema. Izvršena je ugradnja radio opreme u vozila
GP BiH, popravka radio veze i repetitora na tri lokacije (gp Krstac,
Sirova Gora i Kozara-Lisina) i montaža nove opreme na lokaciji
gp Vir.

14.1.7 Bezbjednost vazdušnih luka
14.1.7.1 Bezbjednosni pregled putnika, kabinske prtljage i obezbjeđenje prostora

IPBIH GP-21, Implementacija API (Advance Passenger
Information) sistema u BiH

Granična
policija BiH

2021.

Ne

U postupku

U cilju definisanje obima projekta i donošenja odluke o izboru
programskog rješenja održano je više sastanaka organizovanih
od strane Ministarstva sigurnosti BiH. Realizovana je i jedna
studijska posjeta sa temom API/PNR u Holandiji. Uspostavljena
je međuagencijska radna grupa sa ciljem implementacije
projekta. U narednom periodu očekuje se preduzimanje
konkretnih aktivnosti.

VI – IZVJEŠTAJ O JAVNIM INVESTICIJAMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Upravljanje u funkciji rasta
Strateški cilj: 14. Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
Srednjoročni cilj: 14.2 Unaprjeđenje kreiranja politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave
Naziv projekta javnih investicija

Nositelj
aktivnos

1
2
14.2.1 Javna uprava i saradnja sa civilnim društvom (SPPRCD)

Očekivano
razdoblje
provedbe

Završen
(DA/NE)

3

4

Status
(u postupku,
odloženo,
prekinuto)
5

Komentar
6
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Program „Evropa za građane 2014.-2020.“

Program EU - Pravosuđe

Ministarstvo
pravde BiH

Ministarstvo
pravde BiH

2014.-2020.

2014.-2020.

NE

DA

U postupku

Prekinuto

14.2.2. Osiguranje podrške institucijama i koordinacija realizacije aktivnosti institucija u procesu integracije u EU
14.2.2.3 Podrška i koordinacija korištenja finansijske pomoći EU dostupne BiH
IBIH-DEI-19 - Program tehničke pomoći za prekograničnu
DEI
2016. - 2019.
NE
U postupku
suradnju BiH i CG
IBIH-DEI-48 - Podrška implementaciji IPA II
Prekograničnog programa Srbija – Bosna i
DEI
2017. - 2019.
NE
U postupku
Hercegovina- IPA alokacija 2014
IBIH-DEI-49- Podrška upravljačkoj strukturi
Strategije EU za Jadransko-jonsku regiju
DEI
do 2022.
NE
U postupku
(EUSAIR)
IBIH-DEI-50-Podrška upravljačkoj strukturi
DEI
do 2022.
NE
U postupku
programa Mediteran (MED)-PANORAMED
IBIH-DEI 56 – Posebni sporazum između
Vijeća ministara BiH, koje predstavlja DEI, i
Švedske, koju predstavlja Švedska agencija
DEI
do 2020.
NE
U postupku
za međunarodnu razvojnu suradnju, o podršci
DEI P-400
IBIH-DEI 57 – Tehnička pomoć za Interreg VB program suradnje Mediteran (MED) 2014DEI
do 2023.
NE
U postupku
2020 P-360
IBIH-DEI 58 – Podrška implementaciji Interreg
IPA programa prekogranične suradnje
DEI
do 2023.
NE
U postupku
Hrvatska-BiH-Crna Gora 2014-2020-DEI BiH
P-350
IBIH-DEI 59 – Tehnička pomoć za Interreg VB Jadransko-jonski program suradnje
DEI
do 2021.
NE
U postupku
(ADRION) 2014-2020 P-410
IBIH-DEI 60 – Tehnička pomoć za
implementaciju Interreg V-B Dunavskog
DEI
do 2023.
NE
U postupku
programa suradnje (DANUBE) 2014-2020 u
BiH P-420
14.2.3 Koordinacija, usmjeravanje i praćenje reforme javne uprave u BiH
14.2.3.4 Informacioni sistem trezora Brčko distrikta BiH
IBIH - PARCO-17-Informacioni sistem trezora Brčko
distrikta BiH

Ured
koordinatora za
RJU

decembar 2021.

NE

odloženo

Projekt se odvija sukladno planiranoj dinamici.
Uzimajući u obzir da trajanje Ugovora za Program EU
pravosuđe bi trajao do 2020. godine i da ako se isti zaključi do
sredine 2019. godine to bi za korištenje istog vremenski bilo
prekratko za realizaciju projekata. Ocjenjeno je stoga i od BiH i
EK da se u ovom trenutku pristupi razmatranju pristupanja
nastavku Programa EU u periodu od 2021. godine.

Finalni izvještaj podnesen DEU u BiH u januaru 2020;
zatvaranje se očekuje u toku 2020. godine.
Nacrt finalnog izvještaja podnesen DEU u Srbiji; po zaprimanju
komentara DEU, DEI će pridonijeti pripremi Finalnog izvještaja;
zatvaranje se očekuje u toku 2020. godine.

Zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju,
finansiranje i implementacija projekata je odložena do daljnjeg,
odnosno do ponovne pune operativnosti Fonda za reformu
javne uprave.
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Razvoj elektronskih obuka za potrebe državne službe/uprave u BiH
IBIH - PARCO-27- Razvoj elektronskih obuka za potrebe
državne službe/uprave u BiH

Ured
koordinatora za
RJU

septembar 2018.

NE

odloženo

Aktivnost nije realizovana.
Zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju,
finansiranje i implementacija projekata je odložena do daljnjeg,
odnosno do ponovne pune operativnosti Fonda za reformu
javne uprave.

odloženo

Aktivnost nije realizovana.
Zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju,
finansiranje i implementacija projekata je odložena do daljnjeg,
odnosno do ponovne pune operativnosti Fonda za reformu
javne uprave.

Izrada kataloga javnih registara u BiH

IBIH - PARCO-30- Izrada kataloga javnih registara u BiH

Ured
koordinatora za
RJU

decembar 2021.

NE

14.2.3.6 Strateška komunikacija - faza II
Aktivnost nije realizovana.
Zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju,
IBIH-PARCO-35- Strateška komunikacija - faza II
septembar 2020.
NE
odloženo
finansiranje i implementacija projekata je odložena do daljnjeg,
odnosno do ponovne pune operativnosti Fonda za reformu
javne uprave.
14.2.3.5 Unapređenje informacionog sistema u Agenciji za državnu službu Federacije BiH, Agenciji za državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenju za ljudske resurse Brčko distrikta BiH
IBIH-PARCO-39- Unapređenje informacionog sistema u
Ured
Agenciji za državnu službu Federacije BiH, Agenciji za
koordinatora za
decembar 2021.
NE
završeno
Projekat je završen 14.12.2019. godine.
državnu upravu Republike Srpske i Pododjeljenju za
RJU
ljudske resurse Brčko distrikta BiH
14.2.3.11 Funkcionalni pregled kapaciteta institucionalne komunikacije u strukturama državne službe u BiH
Aktivnost nije realizovana.
IBIH-PARCO-34- Funkcionalni pregled kapaciteta
Ured
Zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju,
institucionalne komunikacije u strukturama državne
koordinatora za
decembar 2019.
NE
odloženo
finansiranje i implementacija projekata je odložena do daljnjeg,
službe u BiH
RJU
odnosno do ponovne pune operativnosti Fonda za reformu
javne uprave.
14.2.3.8 Sistemi za upravljanje dokumentima
Aktivnost nije realizovana.
Ured
Zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju,
IBIH-PARCO-32- Sistemi za upravljanje dokumentima
koordinatora za
decembar 2020.
NE
odloženo
finansiranje i implementacija projekata je odložena do daljnjeg,
RJU
odnosno do ponovne pune operativnosti Fonda za reformu
javne uprave.
14.2.3.7 Približavanje uprave građanima - set aktivnosti
Aktivnost nije realizovana.
Ured
Zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju,
IBIH-PARCO-36- Približavanje uprave građanima - set
koordinatora za
decembar 2020.
NE
odloženo
finansiranje i implementacija projekata je odložena do daljnjeg,
aktivnosti
RJU
odnosno do ponovne pune operativnosti Fonda za reformu
javne uprave.
Unapređenje sistema plata u Federaciji BiH
Ured
Aktivnost nije realizovana.
IBIH-PARCO-40- Unapređenje sistema plata u Federaciji
koordinatora za
mart 2020.
NE
odloženo
Zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju,
BiH
RJU
finansiranje i implementacija projekata je odložena do daljnjeg,
Ured
koordinatora za
RJU
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odnosno do ponovne pune operativnosti Fonda za reformu
javne uprave.
14.2.3.2 Izrada softvera za podršku izradi nacrta zakona i drugih propisa
IBIH-PARCO-43- Izrada softvera za podršku izradi nacrta
zakona i drugih propisa

Ured
koordinatora za
RJU

decembar 2020.

NE

odloženo

Aktivnost nije realizovana.
Zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju,
finansiranje i implementacija projekata je odložena do daljnjeg,
odnosno do ponovne pune operativnosti Fonda za reformu
javne uprave.

odloženo

Aktivnost nije realizovana.
Zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju,
finansiranje i implementacija projekata je odložena do daljnjeg,
odnosno do ponovne pune operativnosti Fonda za reformu
javne uprave.

14.2.3.3 Baza zakonskih propisa

IBIH-PARCO-44- Baza zakonskih propisa

Ured
koordinatora za
RJU

decembar 2020.

NE

14.2.3.10 Mjerenje zadovoljstva korisnika upravnih usluga
IBIH-PARCO-58- Mjerenje zadovoljstva korisnika
upravnih usluga

Ured
koordinatora za
RJU

decembar 2020.

NE

odloženo

Aktivnost nije realizovana.
Zbog nepotpisivanja Aneksa VI Memoranduma o razumijevanju,
finansiranje i implementacija projekata je odložena do daljnjeg,
odnosno do ponovne pune operativnosti Fonda za reformu
javne uprave.

Ured
koordinatora za
RJU

decembar 2020.

NE

u postupku

Započela implementacija projekta 9.9.2019. godine i projekat se
implementira u skladu sa projektnim zadatkom.

14.2.3.12 Podrška reformi javne uprave
IBIH-PARCO-45 Podrška reformi javne uprave

VI – IZVJEŠTAJ O JAVNIM INVESTICIJAMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Upravljanje u funkciji rasta
Strateški cilj: 14. Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
Srednjoročni cilj: 14.4 Unaprijediti kapacitete i kvalitet rada u obavljanju poslova Vijeća ministara i institucija BiH
Naziv projekta javnih investicija

Nositelj
aktivnos

Očekivano
razdoblje
provedbe

1
2
3
14.4.4 Modernizacija objekata institucija BiH (Osiguranje adekvatnog radnog prostora)
14.4.4.2 Rekonstrukcija i investiciono održavanje objekata institucija BiH
Služba za
Izgradnja/nabavka objekta za smještaj institucija BiH u
zajedničke
2019.
Sarajevu
poslove
institucija BiH
Služba za
Izgradnja/nabavka objekta za smještaj institucija BiH u
zajedničke
2019.
Mostaru
poslove
institucija BiH

Završen
(DA/NE)
4

Status
(u postupku,
odloženo,
prekinuto)
5

Komentar
6

DA

DA
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Rekonstrukcija postojećeg i dogradnja novog prostora objekat za posebne namjene, odlaganje oduzetih
predmeta, roba i automobila, kao i prostora arhiva (KDP i
ARHIV)
Projekat konzervacije i sanacije nacionalnog spomenika
nulte kategorije u vlasništvu države BiH - Rezidencija
KONAK
Projekat konzervacije i sanacije Vila AURORA Trsteno
Republika Hrvatska, koja je u vlasništvu države BiH

Rekonstrukcija postojećeg ulaza u Kompleksa
Pravosudnih institucija BiH

Izgradnja/Nabavka zgrade za smještaj institucija BiH u
Istočnom Sarajevu

Služba za
zajedničke
poslove
institucija BiH
Služba za
zajedničke
poslove
institucija BiH
Služba za
zajedničke
poslove
institucija BiH
Služba za
zajedničke
poslove
institucija BiH
Služba za
zajedničke
poslove
institucija BiH

2019.

NE

U postupku

Za sada nema zainteresovanih investitora.

2019.

NE

U postupku

Za sada nema zainteresovanih investitora.

2019.

NE

U postupku

Za sada nema zainteresovanih investitora.

2018.

NE

U postupku

2019.

DA

VI – IZVJEŠTAJ O JAVNIM INVESTICIJAMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Upravljanje u funkciji rasta
Strateški cilj: 14. Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
Srednjoročni cilj: 14.5 Unaprjeđenje sistema dokumenata uz poštivanje međunarodnih preporuka, efikasnosti vođenja registra i razmjene podataka uz neprekidnu mrežnu dostupnost
izvornim i prijemnim organima
Status
Očekivano
Nositelj
Završen
(u postupku,
Naziv projekta javnih investicija
razdoblje
Komentar
aktivnos
(DA/NE)
odloženo,
provedbe
prekinuto)
1
2
3
4
5
6
Unapređenje sistema dokumenata uz poštovanje međunarodnih preporuka, efikasnosti vođenja registara i razmjene podataka uz neprekidnu dostupnost izvornim i prijemnim organima
14.5.1.7 Izgradnja objekta u Banjaluci u cilju rješavanja smještajnih kapaciteta sjediša i Centra za skladištenje, personalizaciju i transport ličnih dokumenata
U 2019. godini pokrenut je postupak nabavke za izbor
Agencija za
najpovoljnijeg izvođača radova, koji nije okončan zaključenjem
identifikacione
ugovora, jer je cijena kvalifikovane ponude bila znatno veća od
dokumente,
Izgradnja objekta za smještaj Agencije i njenih
obezbijeđenih sredstava za ovu nabavku. Agencija je krajem
evidenciju i
2011-2021
NE
u postupku
organizacionih jedinica
2019. godine pokrenula otvoreni postupak nabavke uklanjanja
razmjenu
objekata koji se nalaze na parceli na kojoj će se graditi budući
podataka BiH
objekat kao dio pripremnih radova. Otvaranje ponuda po
(IDDEEA)
otvorenom postupku nabavke biće u prvom kvartalu 2020. god..

VI – IZVJEŠTAJ O JAVNIM INVESTICIJAMA PLANIRANIM GODIŠNJIM PROGRAMOM RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Upravljanje u funkciji rasta
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Strateški cilj: 14. Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
Srednjoročni cilj: 14.6 Unaprjeđenje efikasnosti, odgovornosti, kvalitete i neovisnosti sektora pravde u BiH
Naziv projekta javnih investicija

Nositelj
aktivnos

Očekivano
razdoblje
provedbe

Završen
(DA/NE)

1

2

3

4

Status
(u postupku,
odloženo,
prekinuto)
5

Komentar
6

14.6.1 Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti pravosuđa
Podrška budžetima institucija sektora pravde u BiH za
rješavanje predmeta ratnih zločina

Ministarstvo
pravde BiH

2014.-2020.

NE

U postupku

Rekonstrukcija objekta i nadogradnja sprata za smještaj
Tužilaštva BiH

Ministarstvo
pravde BiH

2018.-2019.

NE

U postupku

Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH (Projekat
IPA 2013) okončan 6.10.2019, istog dana je otpočela provedba
projekta IPA 2017 u trajanju od 10 mjeseci.
Projekat je završen 2018. godine ali zbog potrebe za
proširenjem i produženjem projekta MP BiH je pripremilo i
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o odobravanju
višegodišnjeg projekta „Rekonstrukcija objekta i nadogradnja
sprata za smještaj Tužilaštva Bosne i Hercegovine”, koju je
krajem 2019. godine uputilo VM BiH na razmatranje i usvajanje.
Iznos projekta rekonstrukcije i nadogradnje s izradom projektne
dokumentacije u prijedlogu Odluke iznosi 4.237.000 KM.

VII – IZVJEŠTAJ O TEMATSKOM DIJELU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / princip razvoja: Integrirani rast
Strateški cilj: 1. Makroekonomska stabilnost
Srednjoročni cilj: 1.1 Stabilan i transparentan sistem financiranja BiH, upravljanje i kontrola javnih financija i ispunjenje međunarodnih financijskih obaveza
Upućeno Vijeću
Nositelj
Planirani kvartal
Razmatrano na Vijeću
Naziv materijala
ministara
aktivnosti
za provedbu
ministara (DA/NE)
(DA/NE)

1

2

3

4

5

Komentar

6

1.1.5 Politike i sistemi za upravljanje i kontrolu finansiranja institucija BiH
1.1.5.1 Priprema, analiza i kontrola izvršenja budžeta institucija BiH i izvještavanje

DOB (za svako tri godine)

Izvještaji o izvršenju proračuna- tromjesečni

Ministarstvo
financija i
trezora

II

NE

NE

II-IV

DA

DA

Fiskalno vijeće BiH usvojilo GFO za period 2020.2022. godina 27.12.2019. godine, te nije postojao
pravni temelj za pripremu DOB-a za nevedeno
razdoblje u 2019. godini. Imajući u vidu da se DOB
priprema tekuće godine za naredno srednjoročno
razdoblje sukladno usvojenom GFO, MFT će
pripremiti Nacrt DOB-a za razdolbje 2021.-2023.
godina nakon što Fiskalno vijeće BiH usvoji GFO za
navedeno razdoblje.
Na VM je razmatran i usvojen Izvještaj o izvršenju
proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH
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za I-III 2019.godine. Međutim, Izvještaj o izvršenju
proračuna institucija BiH i međunarodnih obveza BiH
za I-IX 2019.godine nije razmatran do 31.12.2019.
godine, uz napomenu da je isti razmatran i usvojen
na 2. sjednici VM dana 23.01.2020. godine.
Izvještaji o izvršenju budžeta - polugodišnji
Izvještaji o izvršenju budžeta -godišnji

III
II

Informacija o raspodjeli i korištenju sredstava tekuće
pričuve na kvartalnoj razini

I-IV

DA
DA

DA
DA

DA

DA

DA

DA

Informacija o realizaciji višegodišnjih projekata

Na VM su razmatrane i suvojene tri Informacije o
raspodjeli i korištenju tekuće pričuve na kvartalnoj
razini (za I-IX 2018., za I-III 2019. i za I-VI 2019.).
Međutim, Informacija o raspodjeli i korištenju tekuće
pričuve za I-IX 2019. godine nije razamtrana do
31.12.2019. godine, uz napomenu da je ista
razmatrana i usvojena na 2. sjednici VM dana
23.01.2020. godine.
Vijeće ministara BiH navedenu Informaciju usvojilo
na 162. sjednici održanoj 21.12.2018. godine i
zadužilo Ministarstvo financija i trezora da
Informaciju sa usvojenim zaklkjučcima Vijeća
ministara dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH. MFT
je navedenu Informaciju dostavilo Parlamentarnoj
skupštini BiH 22.2.2019. godine.

1.1.6 Upravljanje javnim dugom i odnosi sa finansijskim institucijama
1.1.6.1.Sistem upravljanja javnim dugom

Srednjoročna strategija upravljanja dugom BiH

Informacija o stanju javne zaduženosti BiH na dan
31.12.2017. godine
Informacija o stanju javne zaduženosti BiH na dan
30.06.2018. godine

Informacija o izvršenom servisu vanjskog duga (na
kvartalnoj, polugodišnjoj i godišnjoj osnovi)

Konačne procjene za servis vanjskog duga za
2019.godinu

Ministarstvo
financija i
trezora

IV

NE

NE

II

DA

DA

III

DA

DA

I - IV

DA

DA

III

DA

NE

Srednjoročna strategije upravljanja dugom BiH za
period 2018-2021. godina, usvojena je na 175.
sjednici Savjeta ministara, održanoj 23.07.2019.
godine. Srednjoročna strategije upravljanja dugom
BiH za period 2019-2022. godina je u fazi pripreme,
odnosno u završnoj fazi. Naime, MFT BiH očekuje
još dostavu i strategije upravljanja dugom FBiH, a u
cilju okončanja navedene aktivnosti.
Usvojena na 170. sjednici Savjeta ministara,
održanoj 28.03.2019. godine.
Usvojena na 177. sjednici Savjeta ministara BiH,
održanoj 19.09.2019. godine.
Informacije o izvršenom servisu vanjskog duga za
2018. godinu, za I, II i III kvartal 2019. godine kao
sastavni dio Izvještaja o izvršenju budžeta institucija
BiH i međunarodnih obaveza BiH, Vijeće ministara
razmatralo i usvojilo na 175, 177, i 2. sjednici, dana
23.07.2019. godine, 19.09.2019. godine, i
23.01.2020. godine.
Konačna procjena za servis vanjskog duga za
2020.godinu je sastavni dio Zakona o Budžetu
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Analiza održivosti javnog duga BiH za period 2019.2021.

IV

NE

NE

Nacrt prijedloga Programa javnih investicija/Razvojnoinvesticionog programa institucija BiH (PJI/RIP IBiH)
2019.-2021.

II

DA

DA

Informacija o utrošku sredstava u 2017. godini kojima su
finansirani projekti uključeni u PJI/RIP IBiH za period
2017.-2019. godine

II

DA

DA

Ažurirani nacrt prijedloga Programa javnih
investicija/Razvojno-investicionog programa institucija
BiH (PJI/RIP IBiH) 2019.-2021.

IV

DA

DA

IV

DA

DA

Izvještaj o napretku u primjeni principa Pariške
deklaracije o efikasnoj pomoći u BiH

IV

DA

DA

Izvještaj o učešću BiH u OECD 2018 Globalnom
monitoringu partnerstva za efikasnu razvojnu suradnju za
2017. g.

IV

DA

NE

I-IV

NE

NE

institucija BiH za 2020.godinu, koji još nije razmatran
na sjednici VM
Analiza održivosti javnog duga BiH je u fazi
pripreme. Naime, imajući u vidu da se Analiza
zasniva na fiskalnim projekcijama iz globalnog okvira
fiskalnog bilansa i politika BiH nisu postojali uslovi za
okončanje iste u predviđenom roku.

1.1.8Fiskalna politika i upravljanje imovinom
1.1.8.2 Upravljanje imovinom BiH i koordinacija procesa sukcesije bivše SFRJ

Godišnji izvještaj „Pregled aktivnosti donatora (DMR) u
BiH“

Ministarstvo
financija i
trezora

Realizacija programa bilateralne saradnje po
Memorandumu o razumijevanju o tehničkoj saradnji
između MFT BiH i Ministarstva finansija Nizozemske
2016-2019.
1.1.10 Koordinacija i upravljanje pred-pristupnom pomoći EU

Vijeće ministara je na sjednici održanoj 5.8.2019.
godine usvojilo Nacrt prijedloga Programa javnih
investicija/Razvojno-investicionog programa
institucija BiH (PJI/RIP IBiH) 2020.-2022.
Vijeće ministara je na 176. sjednici održanoj
5.8.2019. godine usvojilo Informacija o utrošku
sredstava u 2018. godini kojima su finansirani
projekti uključeni u PJI/RIP IBiH za period 2018.2020. godine
Vijeće ministara je na sjednici održanoj 2.12.2019.
godine usvojilo Prijedlog Programa javnih
investicija/Razvojno-investicionog programa
institucija BiH (PJI/RIP IBiH) 2020.-2022.
Vijeće ministara je na 178. sjednici održanoj
12.11.2019. god.usvojilo Analizu primjene odluke o
postupku srednjoročnog planiranja,praćenja i
izvještavanja u institucijama BiH za razdoblje 20162018. godine.
Vijeće ministara je na 178. sjednici održanoj
12.11.2019. god.usvojilo Izvještaj "Pregled aktivnosti
razvojnih partnera u BiH" (DMR) za 2018. godinu
OECD je
u II polovini 2019. g. objavio rezultate
monitoringa i Izvještaj o napretku u sklopu 2018
Globalnog partnerstva. Na osnovu analize objavljenih
podataka pripremljena je "Informacija o Izvještaju o
napretku BiH za 2017. godinu, ostvarenom u sklopu
2018 Globalnog partnerstva za učinkovitu razvojnu
suradnju", sa preporukama za dalja unapređenja.
Informacija je 06.12.2019. g upućena u proceduru za
upoznavanje VM BiH.
Realizacija programa bilateralne saradnje za 2019.
godinu
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Izvještaj o implementaciji Strategije reforme upravljanja
javnim finansijama u institucijama BiH 2017-2020

Ministarstvo
financija i
trezora

I

DA

DA

Izvještaj o izvršenju Strategije reforme upravljanja
javnim finansijama u institucijama BiH 2017-2020 je
usvojen 10.06.2019. godine na 173 sjednici VM

1.1.4 Razvoj i koordinacija pri uspostavi sistema finansijskog upravljanja i kontrole i funkcionalno nezavisne interne revizije u institucijama BiH
1.1.5.1 Uspostava sistema za finansijsko upravljanje i kontrolu u institucijama

Godišnji konsolidovani izvještaj o sistemu finansijskog
upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2018. godinu

Centralna
harmonizacijska
jedinica

I

DA

DA

Vijeće ministara BiH je upoznato sa Godišnjim
konsolidovanim izvještajem o sistemu finansijskog
upravljanja i kontrole u institucijama BiH za 2018.
godinu i usvojilo predložene zaključke na 173. sjednici
održanoj 10.06.2019. godini

DA

Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije za
2018. godinu je, nakon odobrenja ministra finansija i
trezora BiH, dostavljen Vijeću ministara BiH radi
upoznavanja sa problemima interne revizije. Vijeće
ministara BiH je isti usvojilo na 173. sjednici održanoj
10.06.2019. godine i donijelo predložene zaključke.

NE

Zbog nedostatka kapaciteta, odnosno zbog
neimenovanja tri nedostajuća člana Komisije, u
sadašnjem sastavu nije bilo ekspertize koja bi pokrila
analizu svih oblasti u kojima se mogu dodjeljivati
koncesije na državnom nivou

1.1.6.1 Uspostavljanje funkcionalno nezavisne interne revizije u institucijama BiH

Godišnji konsolidovani izvještaj interne revizije za 2018.
godinu

Centralna
harmonizacijska
jedinica

I

DA

1.1.11 Provođenje regulatorne i nadzorne funkcije Komisije
1.1.11.1 Unapređenje politika iz oblasti koncesija i promocija dobre prakse.
Napraviti nacrt revodiranog Dokumenta o politici dodjele
koncesija u BiH

Komisija za
koncesije BiH

IV

NE

VII – IZVJEŠTAJ O TEMATSKOM DIJELU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / princip razvoja: Integrirani rast
Strateški cilj: 1. Makroekonomska stabilnost
Srednjoročni cilj: 1.2 Unaprjeđenje vanjskotrgovinske politike i stranih investicija
Planirani
Upućeno Vijeću
Nositelj
Razmatrano na Vijeću
Naziv materijala
kvartal za
ministara
Komentar
aktivnosti
ministara (DA/NE)
provedbu
(DA/NE)
1
2
3
4
5
6
1.2.2 Nadzor nad proizvodnjom naoružanja i vojne opreme i vanjskotrgovinskim prometom kontrolisanih roba kroz usklađivanje sa EU zakonodavstvom
1.2.2.1 Postupanje po zahtjevima stranaka u okviru Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba dvojne namjene, Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme
i roba posebne namjene i Zakona o proizvodnji naoružanja i vojne opreme
Izvještaj o izdatim ispravama za spoljnotrgovinski promet
oružja, vojne opreme i roba posebne namjene za 2018.
godinu

MSTEO

IV

DA

DA

Savjet ministara BiH na vandrednoj sjednici
(telefonskoj) održanoj 02.12.2019. god, razmotrio je i
usvojio Izvještaj o izdatim ispravama i odbijenim
zahtjevima za izdavanje isprava za spoljnotrgovinski
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promet oružja, vojne opreme i roba posebne namjene
za 2018.godinu.Predmetni Izvještaj, nakon lektorisanja
na jezike koji su u službenoj upotrebi u BiH, biće
proslijeđen Generalnom sekretarijatu Sm BiH, radi
upućivanja u dalju parlamentarnu proceduru.

Izvještaj o izdatim ispravama za spoljnotrgovinski promet
roba dvojne namjene za 2018. godinu

Izvještaj o realizaciji izdatih isprava za spoljnotrgovinski
promet oružja, vojne opreme i roba posebne namjene za
2017.godinu

MSTEO

MSTEO

II

II

NE

DA

NE

Na sačinjeni Izvještaj o izdatim dozvolama za
spoljnotrgovinski promet roba dvojne namjene za 2018.
godinu, Komisija za kontrolu robe dvojne namjene, koju
čine predstavnici osam nadležnih institucija, je dala
saglasnost za upućivanje na razmatranje na sjednici
Savjeta ministara BiH i isti će biti upućen vrlo brzo .

DA

Savjet ministara BiH, na 174. sjednici održanoj
02.07.2019. god, je usvojio Izvještaj o izdatim
ispravama i odbijenim zahtjevima za izdavanje isprava
za spoljnotrgovinski promet oružja, vojne opreme i roba
posebne namjene za 2017. i Izvještaj o realizaciji
izdatih isprava za spoljnotrgovinski promet oružja,
vojne opreme i roba posebne namjene za 2017.god. U
skladu sa obavezama propisanim Zakonom o kontroli
spoljnotrgovinskog prometa oružja, vojne opreme i
roba posebne namjene („Sl. glasnik BiH", broj 53/16),
kao i obavezama naloženim od Zajedničke komisije za
odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH,
predmetni Izvještaj proslijeđen je Generalnom
sekretarijatu Savjeta ministara BiH, radi upućivanja u
dalju parlamentarnu proceduru.

NE

Radi neodržavanja planiranih sjednica u 2019. god,
Savjetu ministara BiH (shodno čl. 5. Poslovnika o radu
Izvoznog savjeta BiH) nije upućen Izvještaj o radu
Izvoznog savjeta BiH za 2019. god. Razlozi
neodržavanja sjednica Izvoznog savjeta BiH u 2019.
su:
- Procedura imenovanja novog (petog) saziva
Izvoznog savjeta BiH, u skladu sa odredbama Odluke
o organizaciji i djelatnostima Savjeta za podsticaj
izvoza BiH je trajala znatno duže nego što je
planirano.
- Sjednica planirana za kraj godine nije održana radi
nedovoljnog broja tema za dnevni red sjednice
dostavljen od članova Izvoznog savjeta BiH, jer
pojedina nadležna ministarstva/institucije nisu
odgovorile na ranije upućene inicijative i preporuke
Izvoznog savjeta BiH.

1.2.3 Provođenje vanjskotrgovinske politike, stranih ulaganja i promocije izvoza u procesu integracija u EU
1.2.3.3 Unapređenje i promocija izvoza

Informacija o radu Savjeta za podsticaj izvoza Bosne i
Hercegovine (Izvoznog savjeta BiH)

MSTEO

IV

NE
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Prijedlog Odluke o dodjeli grant sredstava kao podrška
održavanju sajamskih manifestacija u zemlji i inostranstvu

MSTEO

I

NE

NE

Informacija o radu Organizacionog odbora za pripremu
učešća Bosne i Hercegovine na Svjetskoj izložbi EXPO
2020 Dubai

MSTEO

I-III

DA

DA

Odluka o kriterijima za raspodjelu tekućih grantova
odobrenih MSTEO za podršku sajamskim i drugim
manifestacijama i aktivnostima u zemlji i inostranstvu u
svrhu promocije domaće proizvodnje u 2019. god. nije
dostavljena na razmatranje i usvajanje Savjetu
ministara BiH, zbog neusvajanja Budžeta institucija BiH
za 2019. god, te zbog toga ni procedura realizacije
predmetne Odluke o dodjeli grant sredstava
organizatorima sajmova u BiH nije realizovana za
2019. godinu.
U skladu sa Zaključkom Savjeta ministara BiH i
odredbama Poslovnika o radu Organizacionog odbora
za pripremu učešća BiH na Svjetskoj izložbi EXPO
2020 Dubai, dostavljane su Savjetu ministara BiH
informacije o pripremi BiH za EXPO 2020 Dubai.

1.2.4 Unapređenje bilateralnih trgovinskih odnosa i produbljivanje ekonomsko-trgovinske saradnje na bilateralnom planu
1.2.5 Unapređenje regionalnih trgovinskih odnosa Bosne i Hercegovine u okviru preferencijalnih trgovinskih sporazuma (SSP, CEFTA i EFTA)
Savjet ministara Bosne i Hercegovine je na 174.
Izvještaj sa CEFTA Zajedničkog odbora
MSTEO
I
DA
DA
sjednici, održanoj 12.06.2019. godine, razmotrio i
usvojio predmetni Izvještaj.
Predmetni Izvještaj je dostavljen Savjetu ministara BiH,
ali u 2019. godini nije bio razmatran, jer je bilo potrebno
Izvještaj Odbora za olakšavanje trgovine BiH
MSTEO
IV
DA
NE
dobiti saglasnost svih članova Odbora. Ovaj materijal
će biti ponovo reaktiviran za usvajanje na sjednici
Savjeta ministara Bosne i Hercegovine.
1.2.6 Unapređenje trgovinskih odnosa Bosne i Hercegovine na MFN osnovi kroz puno uključivanje BiH u svjetski trgovinski sistem
Nakon održane
sjednice WTO
Zbog zastoja u bilateralnim pregovorima sa Ruskom
Izvještaj sa XIV sjednice Radne grupe za Bosnu i
MSTEO
Radne grupe
NE
NE
Federacijom, XIV sjednica WTO Radne grupe za
Hercegovinu u okviru pregovora za pristupanje WTO-u
za Bosnu i
Bosnu Hercegovinu nije zakazana u toku 2019. godine.
Hercegovinu
Nakon
WTO pristupni pregovori u okviru Radne grupe, kao i
završetka
Završni izvještaj o rezultatima pregovora za pristupanje
bilateralni pregovori sa Ruskom Federacijom nisu
MSTEO
WTO
NE
NE
Bosne i Hercegovine WTO-u
okončani u toku 2019. g, te stoga nije pripremljen
pristupnih
završni izvještaj sa konačnim rezultatima pregovora.
pregovora
1.2.8 Razvijanje i unapređenje mjera carinsko-tarifne politike
1.2.8.2 Kreiranje i provođenje propisa iz oblasti carinske politike i slobodnih zona
MSTEO
II
DA
DA
Izvještaj o rezultatima poslovanja slobodnih zona
1.2.8.3 Kreiranje i nadgledanje provođenja carinskih propisa, praćenje provođenja pravila porijekla, kontrola i nadzor
Informacija o provođenju kontrole i nadzora po odluci
MSTEO
II
DA
Savjeta ministara BiH
Informacija o provjeri bh. porijekla za robe certifikovane po
MSTEO
II
DA
obrascu FORM-A

DA

-

DA

-
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Informacija o nadgledanju primjene Pravilnika o posebnim
uslovima evidentiranja i obilježavanja brašna koje se stavlja
na tržište

MSTEO

II

DA

DA

-

Informacija o zamjeni Protokola sa regionalnom PEM
Konvencijom o preferencijalnim pravilima porijekla robe

MSTEO

II

NE

NE

Proces zamjene PEM Konvencije sa Protokolom o
porijeklu iz Ugovora o slobodnoj trgovini sa Republikom
Turskom još uvijek nije završen.

1.2.8.4 Priprema i izrada stručnih analiza za kreiranje mjera carinsko-tarifne politike i praćenje efekata
Informacija o primjeni tarifnih kvota za 2018.
MSTEO
I
DA

DA

-

VII – IZVJEŠTAJ O TEMATSKOM DIJELU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / princip razvoja: Integrirani rast
Strateški cilj: 2. Unaprijediti razvoj konkurentnog ekonomskog okruženja
Srednjoročni cilj: 2.1 Unaprijediti sistem infrastrukture kvaliteta u skladu sa EU legislativama i dobrom praksom EU, efikasniju regulaciju tržišta u svrhu obezbijeđenja slobodnog kretanja
roba i usluga i tržišne fer konkurencije
Planirani
Upućeno Vijeću
Nositelj
Razmatrano na Vijeću
Naziv materijala
kvartal za
ministara
Komentar
aktivnosti
ministara (DA/NE)
provedbu
(DA/NE)

1

2

3

4

5

6

2.1.2 Rješavanje predmeta iz oblasti konkurencije po službenoj dužnosti i zahtjevu stranaka, uključujući i promociju i zaštitu tržišne konkurencije
2.1.2.1 Rješavanje predmeta iz oblasti konkurencije i davanje stručnih mišljenja
Izvještaj o radu Konkurencijskog vijeća za 2019. godinu

Konkurencijsko
vijeće BiH

I

NE

Program rada Konkurencijskog vijeća za 2020. godinu

Konkurencijsko
vijeće BiH

IV

DA

NE

Po zaprimanju Mišljenja Ministarstva finansija i trezora
BiH, prijedlog Izvještaj o radu Konkurencijskog vijeća
za 2019. godinu bit će upućen Vijeću ministara BiH na
usvajanje.
Prijedlog Program rada Konkurencijskog vijeća za
2020. godinu dostavljen Vijeću ministara BiH na
usvajanje.

2.1.5.1 Razvoj i održavanje sistema standardizacije u Bosni i Hercegovini i unapređenje usluga Instituta za standardizaciju BiH
2.1.5.1 Praćenje i usvajanje evropskih/međunarodnih standarda i izrada izvornih BAS standarda uz poboljšanje i održavanje sistema upravljanja i informacionog sistema za upravljanje
standardima (SMIS)
Prijedlog godišnjeg programa rada Instituta za
Institut za
Godišnji program rada Instituta za standardizaciju BiH za
standardizaciju BiH za 2020. godinu dostavljen
standardizaciju
IV
DA
DA
2020. godinu
Savjetu ministara BiH 18.11.2019. Nije razmatran u
BiH
2019. godini.
Institut za
Savjet ministara BiH je na 174. sjednici održanoj
Izvještaj o radu Institut za standardizaciju BiH za 2018.
standardizaciju
I
DA
DA
2..2019. razmotrio i usvojio Izvještaj o radu Instituta za
godinu
BiH
standardizaciju BiH za 2018. godinu.
2.1.4 Provođenje nadzora nad tržištem i pružanje stručne pomoći zainteresovanim stranama u Bosni i Hercegovini
2.1.4.2 Izgradnja stručnih i profesionalnih kapaciteta u oblasti nadzora nad tržištem
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Informacija o stanju u oblasti nadzora nad tržištem
neprehrambenih proizvoda u Bosni i Hercegovini za 2018.
godinu

Agencija za
nadzor nad
tržištem BiH

II

DA

DA

Informacija je usvojena a 174. sjednici Vijeća
ministara BiH održanoj 2.7.2019.

Jačanje sistema javnih nabavki
Unapređenje postojećih i uvođenje novih funkcionalnosti sistema e-nabavke uz pripadajući legislativni okvir
Informacija o održanim obukama iz oblasti javnih nabavki

Agencija za
javne nabavke

II

DA

NE

Informacija o održanim obukama iz oblasti javnih
nabavki nije stavljena na dnevni red Savjeta ministara
BiH.

Godišnji izvještaj o zaključenim ugovorima u postupcima
javnih nabavki

Agencija za
javne nabavke

III

DA

NE

Godišnji izvještaj o zaključenim ugovorima u
postupcima javnih nabavki nije stavljen na dnevni red
Savjeta ministara BiH.

Godišnji izvještaj o praćenju postupaka javnih nabavki

Agencija za
javne nabavke

II

DA

NE

NE

NE

Godišnji izvještaj o praćenju postupaka javnih nabavki
nije stavljen na dnevni red Savjeta ministara BiH.

2.1.8 Usklađivanje propisa na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini
2.1.8.1 Harmonizacija propisa i arbitraža
Aktivnost nije realizirana obzirom da je izrada Analize
usaglašenosti zakona o osiguranju Federacije Bosne i
Hercegovine i Republike Srpske, sa preporukama za
dalja usaglašavanja u toku.
Dana. 04.02.2020.godine Prijedlog Programa rada
Agencije za osiguranje u Bosni i Hercegovini dostavljen
na usvajanje Vijeću ministara BiH.

Informacija o stanju i pitanjima iz oblasti u nadležnosti
Agencije

Agencija za
osiguranje u BiH

Prijedlog Programa rada Agencije za osiguranje u Bosni i
Hercegovini za 2020. godinu

Agencija za
osiguranje u BiH

IV

NE

NE

Prijedlog Izvještaja o radu Agencije za osiguranje u Bosni i
Hercegovini za 2019. godinu

Agencija za
osiguranje u BiH

IV

NE

NE

Realizacija aktivnosti u toku.

NE

NE

U toku su pripremne aktivnosti na formiranju radne
grupe za izradu Strategije.

NE

NE

Zbog nefunkcionisanja Komiteta za tehničke propise
Bosne i Hercegovine, proces preuzimanja direktiva je
trenutno u zastoju.

2.1.10 Razviti strateški okvir razvoja sistema infrastrukture kvaliteta u BiH
2.1.10.1 Izraditi Nacrt Strategije za razvoj infrastrukture kvaliteta u BiH sa Akcionim planom
Strategija razvoja infrastrukture kvaliteta u BiH

MSTEO

I - IV

2.1.11 Preuzimanje Uredbi i direktiva novog i starog pristupa u pravni sistem BiH

2.1.11.1 Priprema nacrta i donošenje naredbi kojima se preuzimaju preostale direktive Novog prisutpa
Informacija o preuzimanju direktiva Novog pristupa za
tehničke industrijske proizvode i njihova implementacija

MSTEO

I - IV

VII – IZVJEŠTAJ O TEMATSKOM DIJELU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / princip razvoja: Integrirani rast
Strateški cilj: 2. Unaprijediti razvoj konkurentnog ekonomskog okruženja
Srednjoročni cilj: 2.2 Unaprjeđenje zaštite potrošača
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Naziv materijala

Nositelj
aktivnosti

Planirani
kvartal za
provedbu

Upućeno Vijeću
ministara
(DA/NE)

Razmatrano na Vijeću
ministara (DA/NE)

Komentar

1

2

3

4

5

6

2.2.4 Poboljšanje rada Vijeća za zaštitu potrošača BiH
2.2.4.1
Informacija o radu Vijeća za zaštitu potrošača BiH za
2018. godinu za Vijeće ministara BiH

Izvještaj o izvršenju Državnog godišnjeg programa za
zaštitu potrošača u BiH za 2017. godinu.

MSTEO BiH

MSTEO BiH

II

II

DA

DA

DA

DA

Usvojeno na 137. sjednici Vijeća ministara BiH
održanoj 28.3.2018.
Izvještaj se ne objavljuje se u Službenom glasniku
BiH.
Usvojen na 148. sjednici Vijeća ministara BiH
održanoj 3.7.2018.
Izvještaj se ne objavljuje se u Službenom glasniku
BiH.

VII – IZVJEŠTAJ O TEMATSKOM DIJELU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast
Strateški cilj: 3. Razvoj ljudskih resursa
Srednjoročni cilj: 3.1 Unaprijediti politike i razvoj kvaliteta u oblasti obrazovanja u BiH
Planirani
Nositelj
Naziv materijala
kvartal za
aktivnosti
provedbu

1

2

3

Upućeno Vijeću
ministara
(DA/NE)

Razmatrano na Vijeću
ministara (DA/NE)

Komentar

4

5

6

3.1.2 Informisanje i priznavanje dokumenata iz područja visokog obrazovanja, akademska i studentska mobilnost
3.1.2.1 Saradnja s nadležnim tijelima, obrazovnim vlastima i tijelima za priznavanje u BiH i saradnju unutar ENIC/NARIC mreže

Program rada Centar za informisanje i priznavanje
dokumenta iz oblasti visokog obrazovanja za 2019. godinu

Izvještaj o radu Centar za informisanje i priznavanje
dokumenta iz oblasti visokog obrazovanja za 2018. godinu

Izvještaj o radu Upravnog odbora Centar za informisanje i

Centar za
informisanje i
priznavanje
dokumenta iz
oblasti visokog
obrazovanja
Centar za
informisanje i
priznavanje
dokumenta iz
oblasti visokog
obrazovanja
Centar za
informisanje i

DA

Razmatran i usvojen Program rada za 2019.g na 130.
sjednici održanoj 3.12.2018. godine

IV

DA

I

DA

Biće razmatran na jednoj od narednih sjednica SM

I

DA

Biće razmatran na jednoj od narednih sjednica SM
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priznavanje dokumenta iz oblasti visokog obrazovanja

priznavanje
dokumenta iz
oblasti visokog
obrazovanja
3.1.3 Izrada i implementacija propisa i strateških dokumenata iz obrazovanja i mladih
3.1.3.1 Koordinacija aktivnosti u oblasti obrazovanja i mladih
Ministarstvo
Izrada Informacije o statističkim pokazateljima u
civilnih poslova
IV
obrazovanju u Bosni i Hercegovini
BiH
Informacija o provođenju Okvirnog zakona o
Ministarstvo
predškolskom odgoju i obrazovanju u Bosni i Hercegovini i
civilnih poslova
IV
Platforme za razvoj predškolskog odgoja i obrazovanja u
BiH
Bosni i Hercegovini 2017-2022
Ministarstvo
Informacija o provođenju Okvirnog zakona o srednjem
civilnih poslova
IV
stručnom obrazovanju i obuci u Bosni i Hercegovini
BiH
Ministarstvo
Informacija o provođenju Okvirnog zakona o visokom
civilnih poslova
IV
obrazovanju u Bosni i Hercegovini
BiH
Ministarstvo
Informacija o implementaciji Prioriteta za razvoj visokog
civilnih poslova
IV
obrazovanja u Bosni i Hercegovini za period 2016 – 2026
BiH
Informacija o provedbi Strateške platforme razvoja
Ministarstvo
obrazovanja odraslih u kontekstu cjeloživotnog učenja u
civilnih poslova
IV
Bosni i Hercegovini za period 2014-2020
BiH
3.1.3.2 Implementacija i poboljšanje normativnog okvira iz oblasti obrazovanja i mladih
Preporuke za inkluzivno obrazovanje u Bosni i
Hercegovini

Ministarstvo
civilnih poslova

Aktivnost nije
planirana

Preporuke za politike djelovanja sa Mapom puta za
Ministarstvo
Aktivnost nije
unapređenje inkluzivnog obrazovanja u Bosni i
civilnih poslova
planirana
Hercegovini
3.1.4 Preuzimanje međunarodnih obaveza u oblastima obrazovanja i mladih
Ministarstvo
Informacija o učešću BiH u ERASMUS+ programu u
civilnih poslova
III
oblasti obrazovanja i mladih
BiH
Ministarstvo
Informacija o realizaciji CEEPUS III sporazuma u Bosni i
civilnih poslova
IV
Hercegovini
BiH

DA

NE

Informacija o statističkim pokazateljima u obrazovanju
u Bosni i Hercegovini za 2019.godinu je upućena na
potpis .

DA

NE

Informacija upućena na potpis

DA

NE

Informacija upućena na potpis

DA

NE

Informacija upućena na potpis

DA

NE

Informacija upućena na potpis

DA

NE

Informacija upućena na potpis

DA

DA

DA

NE

DA

DA

Na sjednici održanoj 03.12.2019. godine, Vijeće
ministara BiH je usvojilo izvještaj

NE

NE

Informacija sačinjena i upućena 20.12.2019.godine na
razmatranje i usvajanje Vijeću ministara BiH

Na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Vijeće
ministara BiH je na sjednici, održanoj 15.10.2019.
godine razmotrilo i usvojilo dokument.
Ministarstvo civilnih poslova je u saradnji sa
nadležnim obrazovnim vlastima u BiH pripremilo
dokument. Dokument je upućen na potpis

VII – IZVJEŠTAJ O TEMATSKOM DIJELU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast
Strateški cilj: 4. Povećati industrijsku konkurentnost
Srednjoročni cilj: 4.2 Unaprijediti politike u oblasti nauke u BiH
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Naziv materijala

Nositelj
aktivnosti

Planirani
kvartal za
provedbu

Upućeno Vijeću
ministara
(DA/NE)

Razmatrano na Vijeću
ministara (DA/NE)

Komentar

1

2

3

4

5

6

4.2.1 Implementacija projekata iz oblasti nauke
4.2.1.1 Unaprijediti koordinaciju aktivnosti i implementaciju propisa iz oblasti nauke na nivou BiH
Informacija o realizaciji grantova u oblasti nauke i učinku
dodjeljenih grantova

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

IV

DA

DA

Vijeće ministara BiH na 173. sjednici održanoj
10.06.2019. godine razmotrilo je i usvojilo Izvještaj o
namjenskom utrošku sredstava u oblasti nauke i kulture
za 2018. godinu

Izvještaj o radu Savjeta za nauku za 2018. godinu

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

II

DA

DA

Izvještaj o radu Savjeta za nauku za 2018. godinu
usvojen je na 173. sjednici VM BiH , 10.06. 2019. g.

DA

Informacija
o
procesu
Strategije
pametne
specijalizacije sadržana je u okviru aktivnosti „Odluka o
uspostavi tima za izradu strategije pametne
specijalizacije“ Vijeće ministara je na 173. sjednici
održanoj 10.6.2019. usvojilo Informaciju i zadužilo
Direkciju za ekonomsko planiranje u saradnji sa
Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa i
Ministarstvom civilnih poslova BiH da u roku od 30
dana predloži Vijeću ministara sastav radne grupe za
izradu Strategije pametne specijalizacije. Na zahtjev
Direkcije za ekonomsko planiranje, Ministarstvo civilnih
poslova je dostavilo imenovanje jednog člana u Radnu
skupinu za Strategiju pametne specijalizacije.

NE

Informacija upućena na usvajanje Vijeću ministara BiH
18.11. 2019. godine. Prema našim podacima, do
septembra 2019. godine, iz BiH smo imali 356
prijedloga projekata sa 465 aplikanata, od kojih je
evaluirano 334 potpunih-kredibilnih aplikacije sa 412
aplikanata, a odobreno je 45 projekata koje uključuju
76 institucija. Ukupno povučeni iznos do sada je preko
6,1 miliona EUR (6.120,686 EUR), sa prosječnom
stopom uspješnosti od 17,5%, nasuprot EU prosjeku
koji iznosi 15,3%.

Informacija o procesu Strategije pametne specijalizacije

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

IV

DA

4.2.1.2 Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti nauke

Informacija o učešću BiH u program EU HORIZONT

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

IV

DA

VII – IZVJEŠTAJ O TEMATSKOM DIJELU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast
Strateški cilj: 5. Unaprijediti kulturu i kreativne sektore
Srednjoročni cilj: 5.1 Unaprijediti politike u oblasti kulture, mladih i sporta u BiH

280

Naziv materijala

Nositelj
aktivnosti

Planirani
kvartal za
provedbu

Upućeno Vijeću
ministara
(DA/NE)

Razmatrano na Vijeću
ministara (DA/NE)

Komentar

1

2

3

4

5

6

IV

DA

DA

Izvještaj o realizaciji sredstava po osnovu tekućih
grantova za kulturu je usvojio Savjet ministar BiH na
173. sednici, održanoj 10.06.2019. godine.

5.1.1 Implementacija projekta i programa koje doprinose razvoju kulture i sporta
5.1.1.1 Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti kulture u BiH
Informacija o realizaciji grantova u oblasti kulture i učinku
dodjeljenih grantova

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

5.1.2. Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti kulture u BiH
Izvještaj o radu Komisije za UNESCO za 2018. godinu

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

II

DA

DA

Usvojeno u I kvartalu.

Informacija o učešću BiH u program EU Kreativna Evropa

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

IV

NE

DA

Informacija usvojena na 174. sjednici Savjet ministara
BiH, održanoj 02.07.2019. godine.

Izvještaj o radu Koordinacionog odbora za stećke u BiH

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

Neplanirana
aktivnost

DA

NE

Izvještaj o radu KO za stećke je sačinjen i upućen na
usvajanje. Ova aktivnosti nije predviđena Programom
rada MCP za 2019.

Izvještaj o radu Mješovite radne grupe za sprovođenje
Protokola o saradnji između BiH i R. Srbije na očuvanju
Mosta mehmed-paše Sokolovića u Višegradu

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

Neplanirana
aktivnost

DA

NE

Izvještaj o radu Mješovite radne grupe je sačinjen i
upućen na usvajanje. Ova aktivnosti nije predviđena
Programom rada MCP za 2019.

Izvještaj o radu Savjetodavnog vijeća za implementaciju
Proširenog parcijalnog sporazuma Savjeta Evrope o
uspostavi kulturnih ruta za Bosnu i Hercegovinu

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

Neplanirana
aktivnost

DA

DA

Savjet ministara BiH, na 174. sjednici održanoj
2.7.2019. godine, je usvojio Izvještaj o radu
Savjetodavnog vijeća.

5.1.2.1 Uspješna koordinacija aktivnosti u oblasti sporta
Usvajanje informacije o realizaciji granta “Sufinansiranje
sportskih manifestacija” za 2019. godinu

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

IV

NE

NE

Usvajanje Informacije o analizi stanja finansiranja sporta
na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

IV

NE

NE

Nemogućnost sačinjavanja informacije.
Realizacija granta nije provedena zbog ne usvajanja
Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih
obaveza za 2019. godinu.
Informacija sačinjena i upućena na mišljenje Uredu za
zakonodavstvo i Ministarstvu finansija i trezora BiH
dana 5.12.2019. godine
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VII – IZVJEŠTAJ O TEMATSKOM DIJELU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Pametan rast
Strateški cilj: 5. Unaprijediti kulturu i kreativne sektore
Srednjoročni cilj: 5.3 Unaprjeđenje sistema obrade, pristupa, očuvanja, zaštite i prezentacija arhivske i bibliotečke građe
Planirani
Upućeno Vijeću
Nositelj
Razmatrano na Vijeću
Naziv materijala
kvartal za
ministara
aktivnosti
ministara (DA/NE)
provedbu
(DA/NE)

1

2

3

4

5

Arhiv BiH

I – IV

DA

NE

Komentar

6

5.3.1 Upravljačko nadzorne aktivnosti
5.3.1.3 Provedba Sporazuma o sukcesiji
Informacija o provedbi Sporazuma o sukcesiji Aneksa D

VII – IZVJEŠTAJ O TEMATSKOM DIJELU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 6. Ravnomjeran regionalni razvoj
Srednjoročni cilj: 6.2 Stvaranje uslova za uspostavu kvalitetnijih, efikasnijih, bezbjednijih i savremenijih sistema transporta i komunikacija u BiH
Planirani
Upućeno Vijeću
Razmatrano na
Nositelj
Naziv materijala
kvartal za
ministara
Vijeću ministara
aktivnosti
provedbu
(DA/NE)
(DA/NE)

1

2

3

4

5

NE

NE

Komentar

6

6.2.6 Razvoj i implementacija regulatornog okvira u oblasti civilnog vazduhoplovstva

Program bezbjednosti civilnog vazduhoplovstva - revizija

Direkcija za civilno
vazduhoplovstvo
BiH

IV

Izrađen nacrt Programa bezbjednosti civilnog
vazduhoplovstva i dostavljen u MKT BiH

VII – IZVJEŠTAJ O TEMATSKOM DIJELU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 7. Poboljšanje upravljanja okolišem i razvoj okolinske infrastrukture, uz povećanje otpornosti na klimatske promjene
Srednjoročni cilj: 7.4 Urediti državnu granicu BiH
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Naziv materijala

Nositelj
aktivnosti

Planirani
kvartal za
provedbu

Upućeno Vijeću
ministara
(DA/NE)

Razmatrano na Vijeću
ministara (DA/NE)

Komentar

1

2

3

4

5

6

7.4.2. Urediti državnu granicu sa Crnom Gorom po zaključenom međunarodnom ugovoru
7.4.2.1. Koordinacija aktivnosti na pripremi za markaciju (obilježavanje) državne granice sa Crnom Gorom
Ministarstvo
Saglasnost na Poslovnik o radu Državne komisije za
civilnih poslova
IV
NE
granicu Bosne i Hercegovine
BiH
Saglasnost na Odluku o imenovanju članova Stručne
Ministarstvo
grupe za dokumentaciju identifikacije granične linije Bosne
civilnih poslova
IV
NE
i Hercegovine sa susjednim zemljama
BiH
Ministarstvo
Izvještaj o radu Državne komisije za granicu Bosne i
civilnih poslova
I i III
DA
Hercegovine
BiH

NE

NE

DA

Pošto nije formiran novi saziv Državne komisije za
granicu BiH iz tih razloga nije mogao biti usvojen
Poslovnik.
Pošto nije formiran novi saziv Državne komisije za
granicu BiH iz tih razloga nije mogla biti donešena
Odluka.
Izvještaji su usvojeni na sjednici Vijeća ministara BiH.

VII – IZVJEŠTAJ O TEMATSKOM DIJELU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 8. Brži i efikasniji razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj
Srednjoročni cilj: 8.1 Osigurati razvoj i integriranje sektora poljoprivrede, prehrane, šumarstva i ruralnog razvoja BiH u evropsko i svjetsko tržište
Planirani
Upućeno Vijeću
Nositelj
Razmatrano na Vijeću
Naziv materijala
kvartal za
ministara
aktivnosti
ministara (DA/NE)
provedbu
(DA/NE)

1

2

3

4

5

Komentar

6

8.1.1 Usklađivanje propisa sa pravnim okvirom EU u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, sigurnosti hrane i ribarstva
8.1.1.2 Unapređenje i proširenje međusobne saradnje i razmjene iskustava na preuzimanju propisa i usklađivanja zakonodavstva sa pravnom stečevinom EU
Informacija o realizaciji aktivnosti CEFTA Pododbora za
poljoprivredu, uključujući sanitarna i fitosanitarna pitanja u
2018. godini
Informacija o tehničkoj podršci Evropske komisije kroz
TAIEX instrument za oblast poljoprivrede i razvoja ruralnih
područja

MSTEO BIH

II

DA

DA

MSTEO BIH

III

DA

NE

.

8.1.2 Koordinacija na uspostavljanju strateškog okvira za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja u BiH u skladu sa EU i međunarodnim standardima i izvještavanje o stepenu usklađenosti
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8.1.2.1 Regionalna saradnja i ispunjavanje uslova za korištenje predpristupnih fondova EU za poljoprivredu i ruralni razvoj
Informacija o koordinaciji i statusu savjetodavnih službi u
Bosni i Hercegovini
Informacija o koordinaciji i usklađivanju procedura za
ispunjavanje međunarodnih obaveza i trgovinskih
standarda u vezi s Uredbom o drvetu Evropskog
parlamenta i Savjeta (EU br. 995/2010) o utvrđivanju
obaveza privrednih subjekata koji stavljaju u promet drvo i
proizvode od drveta

MSTEO

MSTEO

III

IV

DA

NE

NE

NE

Čeka se mišljenje Ministarstva finansija i trezora Bosne
i Hercegovine, kako bi Informacija mogla biti
dostavljena Savjetu ministara Bosne i Hercegovine na
razmatranje.

8.1.2.2 Izrađeni redovni izvještaji iz oblasti poljoprivrede, ishrane i ruralnog razvoja
Pregled preduzetih mjera za poboljšanje uslova
spoljnotrgovinskog poslovanja i zaštite domaće
proizvodnje u oblasti poljoprivrede i prehrambene
industrije
Informacija o preduzetim aktivnostima na usklađivanju
domaćeg zakonodavstva i provođenju acquis-a za oblast
ribarstva i akvakulture
Informacija o preduzetim mjerama u oblasti politike
poljoprivrednog zemljišta
Realizacija Mape puta sa ciljem stvaranja uslova za izvoz
proizvoda životinjskog i biljnog porijekla
Informacija o stepenu razvoja Poljoprivrednog
informacionog sistema u Bosni i Hercegovini (u svim
komponentama)
Informacija o usklađenosti zakonodavstva Bosne i
Hercegovine sa EU legislativom kao i mogućnosti širenja
sektora organske proizvodnje
Analiza stanja na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda u
Bosni i Hercegovini
Analiza spoljnotrgovinske razmjene poljoprivrednih
proizvoda u Bosni i Hercegovini

MSTEO

IV

DA

NE

MSTEO

IV

DA

NE

MSTEO

III

DA

NE

MSTEO

IV

DA

NE

MSTEO

IV

DA

NE

MSTEO

III

DA

NE

MSTEO

III

DA

NE

MSTEO

I

DA

DA

Godišnji izvještaj o poljoprivredi u Bosni i Hercegovini

MSTEO

II

DA

DA

Godišnji izvještaj o međunarodnoj pomoći za sektor
poljoprivrede, ishrane, i ruralnog razvoja u Bosni i
Hercegovini za 2018. godinu

MSTEO

II

DA

DA

Izvještaj o realizaciji Strateškog plana ruralnog razvoja
Bosne i Hercegovine 2018-2021

MSTEO

IV

NE

NE

Izvještaj je pripremljen u saradnji sa svim nadležnim
institucijama i u toku je procedura pribavljanja potrebnih
mišljenja.

8.1.3 Razvoj harmoniziranog i funkcionalnog sistema za implementaciju podrški u poljopr./ruralnom razvoju i osiguranje pretpostavki za privlačenje sredstava EU
8.1.3.1 Harmonizacija mjera podrške u poljoprivredi i ruralnom razvoju u BiH
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Godišnji izvještaj o realiziranim podrškama u poljoprivredi
i ruralnom razvoju BiH u 2018. godini

MSTEO / Ured
za harmonizaciju

I

DA

Plan harmonizacije mjera direktne podrške u poljoprivredi
BiH

MSTEO / Ured
za harmonizaciju

III

NE

DA

Razmatrano kao sastavni dio Izvještaja o stanju
poljoprivrede u BiH
Nismo dobili imenovanje u radnu grupu za reviziju
dokumenta

Godišnji izvještaj o realizaciji Strateškog plana ruralnog
MSTEO / Ured
II
NE
razvoja BiH
za harmonizaciju
8.1.3.2 Harmonizacija mjera poljoprivredne podrške u u BiH sa zajedničkom poljoprivrednom politikom zemalja EU
Plan harmonizacije poljoprivredne politike u BiH sa
zajedničkom poljoprivrednom politikom zemalja EU

MSTEO / Ured
za harmonizaciju

III

NE

Nisu razmatrani niti usvojeni dokumenti interne
harmonizacije mjera poljoprivredne / ruralne politike u
BiH

VIi- IZVJEŠTAJ O TEMATSKOM DIJELU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Održiv rast
Strateški cilj: 8. Brži i efikasniji razvoj poljoprivrede i ruralni razvoj
Srednjoročni cilj: 8. 2 Unaprijediti sistem zaštite zdravlja ljudi, životinja i bilja putem uspostavljanja efikasnog sistema sigurnosti hrane, veterinarske kontrole i fitosanitarne oblasti u BiH
Status
Očekivano
Nositelj
Završen
(u postupku,
Naziv projekta javnih investicija
razdoblje
Komentar
aktivnos
(DA/NE)
odloženo,
provedbe
prekinuto)
1
2
3
4
5
6
8.2.1 Procjena, upravljanje i komunikacija rizika porijeklom iz hrane i hrane za životinje
Prehrambene navike stanovništva
Agencija je u 2017. godini započela sa implementacijom projekta
prehrambenih navika stanovništva u BiH koji je podržan od strane
EFSA-e koja je i osigurala neophodna finansijska sredstva.
Tokom 2018. g. završeno je sa pilot projektom na uzorku od 10%
Agencija za
ukupnog broja ispitanika u cilju testiranja upitnika i protokola
Prehrambene navike stanovništva
sigurnost
2021. godine
NE
U postupku
anketiranja i unosa podataka u softver. Obučeni anketari su na
hrane BiH
terenu izvršili anketiranje ispitanika u skladu s EU metodologijom.
Kao nastavak aktivnosti u toku 2019. g, obrađivane su ankete za
sezonu ljeto/jesen, te ih je trenutno uneseno 350 sa područja
FBiH. U toku je daljnja obrada podataka kao i njihovo ažuriranje.

VII – IZVJEŠTAJ O TEMATSKOM DIJELU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Inkluzivni rast
Strateški cilj: 10. Povećati mogućnosti za zapošljavanje
Srednjoročni cilj: 10.1 Unaprijediti politike i koordinaciju s nadležnim institucijama u BiH u oblasti rada i zapošljavanja
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Naziv materijala

Nositelj
aktivnosti

Planirani
kvartal za
provedbu

Upućeno Vijeću
ministara
(DA/NE)

Razmatrano na Vijeću
ministara (DA/NE)

Komentar

1

2

3

4

5

6

NE

NE

Izrada Nacrta dokumenta Okvir zapošljavanja stranaca
u BiH je u završnoj fazi, te će nakon dobijenih
saglasnosti nadležnih institucija dokument biti upućen
Vijeću ministara BiH na usvajanje. Iz navedenog
razloga nije poslana informacija o istom u 2019. godini.

10.1.2 Unaprijediti koordinaciju aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja u BiH
10.1.2.2 Uspješno usklađivanje planova entiteta i Brčko Distrikta u oblasti rada i zapošljavanja
Informacija u vezi aktivnosti na izradi Okvira zapošljavanja
stranaca u BiH

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

I - IV

10.1.3 Unaprijediti međunarodnu saradnju u oblasti rada i zapošljavanja
10.1.3.1Uspješno praćenje realizacije obaveza iz međunarodnih akata čiji potpisnik je BiH
Informacija o aktivnostima u vezi podnošenja izvještaja
BiH o primjeni ratifikovanih konvencija Međunarodnoj
organizaciji rada

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

I - IV

DA

DA

Izvještaj o aktivnostima Zajedničkog odbora za praćenje
provođenja Sporazuma između Savjeta ministara Bosne i
Hercegovine i Vlade Države Katar o regulisanju
zapošljavanja državljana Bosne i Hercegovine u Državi
Katar

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

I - IV

DA

NE

Izvještaj o radu Međudržavne komisije za praćenje
provođenja Sporazuma između Savjeta ministara BiH i
Vlade Republike Slovenije o zapošljavanju državljana BiH
u Republici Sloveniji

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

I - IV

NE

NE

Informacija u vezi usvojenih novih međunarodnih
standarda rada na 108. Međunarodnoj konferenciji rada

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

I - IV

DA

DA

Informacija o aktivnostima u vezi podnošenja izvještaja
BiH o primjeni neratifikovanih konvencija Međunarodnoj
organizaciji rada

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

II

DA

DA

Savjet ministara BiH je na 177. sjednici, održanoj
19.9.2019. godine razmotrio i usvojio Informaciju o
dostavi Izvještaja o primjeni ratifikovanih konvencija
Međunarodne organizacije rada u BiH za 2019. godinu.
Navedena informacija je bila uvrštena na dnevni red
156. sjednice Vijeća ministara BiH. Ministarstvo civilnih
poslova BiH nije službeno obaviješteno zašto
predmetni materijal nije razmatran na sjednici Vijeća
ministara BiH. Navedena Informacija je povučena iz
procedure razmatranja i usvajanja, zbog dorade,
odnosno ažuriranja podataka.
Sastanak Međudržavne komisije za praćenje
sprovođenja Sporazuma između Savjeta ministara
BiH i Vlade R. Slovenije o zapošljavanju državljana
BiH u R. Sloveniji održan je 7.10.2019. godine, u
Sarajevu. Odsjek za rad i zapošljavanje je pripremio
Izvještaj koji će dostaviti Savjetu ministara BiH.

VII – IZVJEŠTAJ O TEMATSKOM DIJELU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Inkluzivni rast
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Strateški cilj: 12. Smanjiti siromaštvo i socijalnu isključenost
Srednjoročni cilj: 12.2 Poboljšan sistem zaštite ljudskih prava i razvoj odnosa BiH sa iseljeništvom
Planirani
Upućeno Vijeću
Nositelj
Naziv materijala
kvartal za
ministara
aktivnosti
provedbu
(DA/NE)

1

2

3

12.2.2 Zaštita ljudskih prava i ostvarivanje ravnopravnosti polova
12.2.2.1 Smanjivanje diskriminacije i zaštita ljudskih prava ranjivih kategorija stanovništva u BiH
Srednjoročni program za suzbijanje diskriminacije u BiH
Ministarstvo za
koji će obuhvatiti Program obuka za promociju i zaštitu
ljudska prava i
IV
ljudskih prava u BiH za period 2018-2022.godina
izbjeglice BiH
Izvještaj o suzbijanje diskriminacije i provođenju Akcionog
Ministarstvo za
plana za spriječavanje pojava diskriminacije u BiH za 2018.
ljudska prava i
IV
godinu
izbjeglice BiH
Ministarstvo za
Izvještaj o radu Vijeća za djecu BiH za 2018. godinu i
ljudska prava i
I
provođenju Akcionog plana za djecu za 2015.- 2018.g.
izbjeglice BiH
Izvjestaj o radu Vijeća za osobe sa invaliditetom za 2018.
Ministarstvo za
godinu
ljudska prava i
II
izbjeglice BiH
Ministarstvo za
Program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih
ljudska prava i
I
prava u BiH za 2019. godinu
izbjeglice BiH
Ministarstvo za
Izrada AP za djecu BiH 2019.-2022. godina
ljudska prava i
II
izbjeglice BiH
Izrada Izvještaja o provođenu Okvirnog AP BiH o
Ministarstvo za
obrazovnim potrebama Roma za školsku 2018-2019.
ljudska prava i
IV
godinu
izbjeglice BiH
Izvještaj o radu Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH
Ministarstvo za
za 2018. godinu.
ljudska prava i
I
izbjeglice BiH
Izvještaj o provedbi Akcionog plana BiH i utroška grant
Ministarstvo za
sredstava za rješavanje problema Roma iz oblasti
ljudska prava i
IV
zapošljavanja, stambenog zbrinjavanja i zdravstvene
izbjeglice BiH
zaštite za 2018. godinu sa RCC obrascima
Informacija o radu Mješovite komisije za provođenje
Ministarstvo za
Osnovnog ugovora između BiH i Srpskom pravoslavnom
ljudska prava i
IV
crkvom
izbjeglice BiH
Informacija o radu Mješovite komisije za provođenje
Ministarstvo za
Osnovnog ugovora između BiH i Islamskom vjerskom
ljudska prava i
IV
zajednicom
izbjeglice BiH
Ministarstvo za
Informacija o radu mješovite komisije za provođenje
ljudska prava i
IV
Osnovnog ugovora između BiH i Svete stolice
izbjeglice BiH

Razmatrano na Vijeću
ministara (DA/NE)

Komentar

4

5

6

NE

NE

Izrađen nacrt, Vlade Republike Srpske dala negativno
mišljenje na isti, BD BiH nije dostavio mišljenje

NE

NE

U toku- nije riješeno pitanje prikupljanja podataka

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

NE

NE

Izvještaj pripremjljen za E konsultacije

NE

NE

Nacrt Izvještaja pripremjljen za E konsultacije

NE

NE

Komisija nije uspostavljena

NE

NE

Komisija nije uspostavljena

NE

NE

Nije usaglašen Nacrt Informacije

VM BiH produžilo važenje AP do kraja 2020.
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Deseti Izvještaj BiH o primjeni Evropske socijalne
revidirane povelje
Zaključna razmatranja po izvještajima po Evropskoj
socijalnoj povelji
Program praćenja provođenja preporuka Komiteta za
prava osoba sa invaliditetom do 2020. godine
Akcioni plan za obrazovanje iz ljudskih prava osoba sa
invaliditetom
Informacija o provođenju Akcionog plana o obrazovanju
novinara i medijskih profesionalaca iz ljudskih prava
Informacija o prezentaciji Trećeg periodičnog izvještaja o
implementaciji Pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim
pravima
Izvještaj o prezentacija po Međunarodnoj konvenciji o
eliminaciji rasne i svih oblika diskriminacije CERD
Odgovori na dodatna pitanja CERD Komiteta
Informacija o prezentaciji Trećeg izvještaja po
Međunarodnoj konvenciji o pravima svih radnika
migranata i članova njihovih porodica
Odgovori na dodatna pitanja po Trećem periodičnom
izvještaju o pravima svih radnika migranata i članova
njihovih porodica
Prezentacija izvještaja po međunarodnoj Konvenciji o
pravima djeteta
Izvještaj o monitoring posjeti Evropskog Komiteta za
prevenciji torture (CPT)
Analiza pravnog okviru za zaštitu manjina sa
prijedlozima za unapređenje postojećeg Zakona o
pravima nacionalnih manjina u BiH
Informacija o provođenju zaključnih preporuka Komiteta
VE po osnovu IV izvještaj po Okvirnoj konvenciji o
pravima nacionalnih manjina
Izrada Univerzalnog periodičnog pregleda o stanju
ljudskih prava u BiH, - treći ciklus

Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH
Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH
Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH
Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH
Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH
Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH
Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH
Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH
Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH
Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH
Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH
Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH
Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH
Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH
Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH

IV

NE

NE

Nacrt Izvještaja proslijeđen na mišljenja

IV

NE

NE

Očekujemo dostavljanje zaključnih razmatranja od
strane Komiteta

II

DA

DA

III

NE

NE

Nema saglasnosti za izradu Plana

IV

NE

NE

U toku, poslato na mišljene

IV

DA

DA

Komitet prolongirao prezentaciju za 2020. godinu

PO NAJAVI UN
KOMITETA

DA

NE

III

DA

DA

PO NAJAVI UN
KOMITETA

DA

NE

I

DA

DA

PO NAJAVI UN
KOMITETA

DA

DA

PO NAJAVI
CPT
KOMITETA

DA

DA

II

NE

NE

IV

DA

DA

II

DA

DA

Predloženo da se obavi rasprava na Komisiji za
ljudska prava Parlamenta BiH
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Treći izvještaj Bosne i Hercegovine o provođenju mjera i
Ministarstvo za
načela utvrđenih Evropskom poveljom o regionalnim ili
ljudska prava i
IV
manjinskim jezicima
izbjeglice BiH
12.2.2.2 Prevencija i suzbijanje nasilja i svih obilka diskriminacije na osnovu pola
Ministarstvo za
Vodič za sprečavanje seksualnog uznemiravanja u
ljudska prava i
I
institucijama BiH
izbjeglice BiH
Ministarstvo za
Godišnji izvještaj o provedbi Gender akcionog plana BiH
ljudska prava i
IV
(2018 – 2022) za 2018. godinu
izbjeglice BiH
Godišnji
izvještaj o provedbi Akcionog plana za
implementaciju UNSCR 1325 u BiH 2018 – 2022) za 2018.
godinu

Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH

III

NE

NE

u toku

DA

DA

DA

NE

Izvještaj dostavljen Vijeću ministara sredinom januara
2020.

DA

NE

Izvještaj dostavljen Vijeću ministara sredinom januara
2020.

Ministarstvo za
ljudska prava i
IV
DA
NE
Izvještaj dostavljen Vijeću ministara sredinom januara
izbjeglice BiH
2020.
Ministarstvo za
Izrada odgovora za Upitnik GREVIO komiteta o
Izvještaj izrađen i upućen na mišljenje MFT BiH, u
ljudska prava i
IV
NE
NE
implementaciji Istanbulske konvencije u BiH
prvom kvartalu će biti dostavljen VM BIH.
izbjeglice BiH
1.1.2 Zaštita ljudskih prava u oblasti povratka raseljenih osoba, lica pod međunarodnopravnom zaštitom i provođenju sporazuma o readmisiji
1.1.2.1 Implementacija Aneksa VII DMS
Završni
godinu

izvještaj o realizaciji USAID granta za 2019.

Izvještaj o realizaciji Revidirane strategije za provedbu
Aneksa VII DMS za 2018. godinu

Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH

I

DA

NE

Upućen Generalnom sekretarijatu VM dana 15.1.
2020. godine u cilju uvrštavanja u dnevni red sjednice
Vijeća ministara

Izvještaj o radu Komisije za izbjeglice i raseljene osobe
BiH za 2018. godinu

Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH

I

DA

NE

Vezano za materijale koji su u prethodnom periodu
upućeni na razmatranje Vijeću ministara BiH, Sektor
je ostao pri mišljenju da se Izvještaj ne treba
razmatrati na Vijeću ministara.

Program rada Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH
za 2019. godinu

Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH

I

NE

NE

Nije imenovan novi saziv Komisije za izbjeglice i
raseljene osobe BIH

Izvještaj Vijeću ministara BiH o provođenju Okvirnog
sporazuma između Razvojne banke Vijeća Evrope i
Bosne i Hercegovine u vezi sa Regionalnim programom
za stambeno zbrinjavanje

Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH

I

DA

DA

Izvještaj o realizaciji Sporazuma o zajmu između BiH i
OPEC Fonda za međunarodni razvoj - projekat
stambene obnove 1376/P

Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH

IV

DA

NE

Izvještaj je podnesen u okviru Izvještaja o realizaciji
Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII DMS u
2018. godini.

Izvještaj o realizaciji kreditnog Sporazuma projekt
obnove stambenih jedinica za raseljene osobe u BiH
između BiH i Saudijskog Fonda za razvoj SFD 4/560

Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH

IV

DA

NE

Izvještaj je podnesen u okviru Izvještaja o realizaciji
Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII DMS u
2018. godini.

12.2.3.2 Implementacija Sporazuma o readmisiji i zaštita lica pod međunarodnom zaštitom
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Izvještaj o prihvatu i integraciji bh državljana koji se
vraćaju u Bosnu i Hercegovinu po osnovu sporazuma o
readmisiji za 2018. godinu

Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH

II

DA

DA

Izvještaj o zbrinjavanju izbjeglica u BiH i lica pod
supsidijarnom zaštitom za 2018. godinu

Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH

II

DA

DA

Informacija o realizaciji projekta „Integrisani program
podrške za reintegraciju povratnika po osnovu sporazuma
o readmisiji“ - faza 3

Ministarstvo za
ljudska prava i
izbjeglice BiH

II

DA

DA

IV

DA

NE

IV

DA

NE

IV

DA

NE

1.1.2.3. Stambena politika i socijalno stanovanje
Ministarstvo za
Izvještaj o realizaciji Okvirnog sporazuma o kreditu
ljudska prava i
između Razvojne banke Vijeća Evrope i BiH L/D 1789
izbjeglice BiH
(2013)
12.2.4 Razvoj politika prema iseljeništvu i jačanje saradnje sa iseljeništvom
12.2.4.1 Razvoj politika prema iseljeništvu
Ministarstvo za
Informacija o mladima u iseljeništvu
ljudska prava i
izbjeglice BiH
Ministarstvo za
Informacija o organizacijama iseljeništva iz BiH
ljudska prava i
izbjeglice BiH

Izvještaj je podnesen u okviru Izvještaja o realizaciji
Revidirane strategije za provedbu Aneksa VII DMS u
2018. godini.

Informacija
je
25.12.2019.
godine
upućena
Generalnom sekreterijatu VM sa zahtjevom da se uvrsti
na narednu sjednicu VM
Informacija je 19.12.2019. godine upućena
Generalnom sekreterijatu VM sa zahtjevom da se
uvrsti na narednu sjednicu VM

VII – IZVJEŠTAJ O TEMATSKOM DIJELU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Inkluzivni rast
Strateški cilj: 13. Unaprijediti zdravstvenu zaštitu
Srednjoročni cilj: 13.1 Unaprijediti politike u oblasti zdravstva u BiH
Naziv materijala

Nositelj
aktivnosti

Planirani
kvartal za
provedbu

Upućeno Vijeću
ministara
(DA/NE)

Razmatrano na Vijeću
ministara (DA/NE)

Komentar

1

2

3

4

5

6

13.1.1 Prevencija, promocija i suzbijanje zaraznih i nezaraznih bolesti u BiH
13.1.1.1 Priprema, implementacija, praćenje implementacije i podrška projektima prevencije i suzbijanja zaraznih i nezaraznih bolesti u cilju jačanja javnozdravstvenih kapaciteta
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Informacija o realizaciji Granta neprofitnim organizacijama
- Sufinansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti
prevencije HIV-a i tuberkuloze u BiH za 2018. godinu

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

IV

NE

NE

Realizacija tekućeg granta (kontrola namjenskog
utroška grant sredstava) “Sufinansiranje projekata
nevladinih organizacija u oblasti prevencije HIV-a i
tuberkuloze u BiH” za 2018. godinu u toku.

Informacija o realizaciji Projekta "Jačanje kapaciteta za
nadzor i odgovor na avijarnu i pandemijsku gripu u Bosni i
Hercegovini” američkog Centra za kontrolu i prevenciju
bolesti (CDC) (Godina III)

Ministarstvo
civilnih poslova
BiH

IV

NE

NE

Aktivnost nije realizovana.

VII – IZVJEŠTAJ O TEMATSKOM DIJELU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Upravljanje u funkciji rasta
Strateški cilj: 14. Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
Srednjoročni cilj: 14.1 Unaprjeđenje sigurnosnog sektora u BiH s aspekta odgovornosti i efikasnosti
Planirani
Upućeno Vijeću
Nositelj
Naziv materijala
kvartal za
ministara
aktivnosti
provedbu
(DA/NE)

1

2

Razmatrano na Vijeću
ministara (DA/NE)

Komentar

6

3

4

5

14.1.1 Obavljanje forenzičkih ispitivanja i vještačenja
Unapređenje rada i uvođenje međunarodnih standarda u Laboratorijiama
Izvještaj o radu Agencije za forenzička ispitivanja i
vještačenja za 2018. godinu

Agencija za
forenzička
ispitivanja i
vještačenja

I kvartal 2019.
godine

DA

DA

Prijedlog Godišnjeg programa rada Agencije za forenzička
ispitivanja i vještačenja za 2019. godinu

Agencija za
forenzička
ispitivanja i
vještačenja

IV kvartal
2019. godine

DA

NE

14.1.2 Prikupljanje obavještenja i podataka, sprečavanje, otkrivanje i istrage krivičnih djela iz nadležnosti Suda BiH
14.1.2.5 Utvrđivanje zakonitosti u postupanju policijskih službenika SIPA-e i postupanje na zahtjev institucija BiH
Izvještaj o radu Državne agencije za istrage i zaštitu za
SIPA
I kvartal 2018.
DA
2018. godinu
14.1.3 Domaća i međunarodna policijska saradnja, te zaštita ličnosti i objekata.
14.1.3.1 Komunikacija, saradnja i koordinacija između policijskih i drugih tijela u BiH.
Izvještaj rada Direkcije za koordinaciju policijskih tijela
BiH za 2017. godinu.

Programa rada Direkcije za 2019. godinu.

Usvojen na 171. sjednici Savjeta ministara BiH,
4.04.2019. godine

-

DA

Izvještaj je usvojen na 171. sjednici VM BiH održanoj
4.4.2019. godine

Direkcija za
koordinaciju
policijskih tijela
BiH

I

DA

DA

Usvojen (na 171 sjednici Vijeća ministara Bosne i
Hercegovine održanoj 04.04.2019. godine).

Direkcija za
koordinaciju

IV

DA

DA

Prijedlog Programa rada je nakon pribavljanja
potrebnih mišljenja nadležnih ministarstava i potvrde
Generalnog sekretarijata Vijeća ministara Bosne i
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policijskih tijela
BiH

Hercegovine (broj:05-07-5-2235-3/19 od 14.11.2019.
godine) u novembru 2019. godine dostavljen Vijeću
ministara na potvrđivanje.
14.1.4 Priprema i provođenje međunarodnih sporazuma, propisa (zakoni, podzakonski i drugi normativni akti), rješenja, strategija planova i izvještaja
14.1.4.1 Obezbjeđivanje efikasnog i efektivnog sigurnosnog sektora
Dana 10.06.2019. godine Vijeće ministara BiH je na
Ministarstvo
Izrada Migracionog profila BiH za 2018. godinu
I
DA
DA
173. sjednici razmotrilo i usvojilo Migracioni profil BiH
sigurnosti BiH
za 2018. godinu
Nakon što su pribavljena mišljenja Ureda za
zakonodavstvo, Direkcije za evropske integracije i
Ministarstva finansija i trezora, Izvještaj o radu
Izvještaj o radu Koordinacionog tijela za pitanja migracija
Ministarstvo
I
DA
NE
Koordinacionog tijela za pitanja migracija u BiH
u Bosni i Hercegovini zaključno sa 31.12.2018. godine
sigurnosti BiH
zaključno sa 31.12.2018. god. je dana 05.07.2019.
godine dostavljen u Generalni sekretarijat Vijeća
ministara BiH na razmatranje i usvajanje.
Izvještaj o provođenju Sporazuma između Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike
Izvještaj o provođenju Sporazuma između Vijeća ministara
Ministarstvo
Hrvatske o saradnji u nadzoru državne granice za
Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o
I
NE
NE
sigurnosti BiH
2018. i 2019. godinu, zatražen je od Granične policije
saradnju u nadzoru državne granice
BiH. Kada Izvještaj bude dostavljenisti ćemo uputiti u
dalju proceduru prema Vijeću ministara BiH.
Izvještaj o radu Koordinacionog tijela za praćenje
provođenja strateških i operativnih ciljeva utvrđenih
DA
DA
Strategijom integrisanog upravljanja granicom u Bosni i
Ministarstvo
I
Hercegovini i Okvirnim akcionim planom provođenja
sigurnosti BiH
Strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i
Hercegovini za period 2015. – 2018. godine, za 2018. g
Zbog
nemoogućnosti
osiguranja
neophodnog
NE
NE
Izvještaj o radu Državne komisije za integrisano
Ministarstvo
kvoruma, u 2019. godini nije održana nijedna sjednica
I
upravljanje granicom Bosne i Hercegovine.
sigurnosti BiH
Komisije, te Izvještaj o radu nije mogao biti pripremljen
i upućen u proceduru usvjanja.
DA
DA
Izvještaj o radu Koordinacionog odbora za kontrolu malog
Ministarstvo
I
oružja i lakog naoružanja za 2018. godinu
sigurnosti BiH
DA
DA
Izvještaj o provođenju Zakona o kontroli kretanja oružja i
Ministarstvo
I
vojne opreme za 2018. godinu
sigurnosti BiH
Strategija i Akcioni plan provođenja Strategije integrisanog
Dokument „Strategija i Akcioni plan provođenja
upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za period 2019.
Strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i
DA
NE
Ministarstvo
– 2023. godina
I
Hercegovini za period 2019. – 2023. godina, sa
sigurnosti BiH
neophodnim mišljenjima, upućen je Vijeću ministara
BiH na usvajanje.
Obaveza proizilazi iz Strategije za prevenciju i borbu
NE
NE
Izvještaj o provedbi Strategije i Akcionog plana za
Ministarstvo
protiv terorizma. I provodi se kontinuirano u cilju jačanja
I
prevenciju i borbu protiv terorizma za 2017 i 2018 godinu
sigurnosti BiH
međuinstitucionalne saradnje i saradnje sa civilnim
društvom i javnosti
Izrada plana civilno-vojne saradnje u slučaju terorističkog
Ministarstvo
Dokument u fazi pribavljanj mišljenja radi upućivanja
I
NE
NE
napada
sigurnosti BiH
Vijeće ministara BiH na usvajanje
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Standardne operativne procedure za postupanje policijskih
tijela u BiH u slučajevima terorističkog napada
Priprema i dostavljanje Izvještaja o stanju u oblasti
trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini za 2018. godinu

Ministarstvo
sigurnosti BiH
Ministarstvo
sigurnosti BiH

Izvještaj o radu Tima za odgovor na računarske incidente
za institucije Bosne i Hercegovine (CERT)

Ministarstvo
sigurnosti BiH

II

Izvještaj o radu Mješovite komisije za praćenje provođenja
Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske
o graničnim prelazima.

Ministarstvo
sigurnosti BiH

II/IV

Izvještaj o radu Mješovite komisije za praćenje provođenja
Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike
Hrvatske o pograničnom saobraćaju.

Ministarstvo
sigurnosti BiH

II / IV

Ministarstvo
sigurnosti BiH

II/IV

Izvještaj o radu Mješovite komisije za praćenje provođenja
Sporazuma o određivanju graničnih prelaza između Bosne
i Hercegovine i Srbije i Crne Gore i Sporazuma između
Bosne i Hercegovine i Srbije i Crne Gore o pograničnom
saobraćaju.
Izvještaj o radu Mješovite komisije za praćenje provođenja
Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne
Gore o graničnim prelazima za međunarodni promet i
Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne
Gore o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj.

II

NE

NE

II

DA

DA

NE

NE

DA

DA

DA

DA

NE

NE

DA

DA

DA

DA

DA

DA

Ministarstvo
sigurnosti BiH

II/IV

Informacija u vezi provođenja aktivnosti „Koordiniranje i
praćenje implementacije preporuka Grupe zemalja vijeća
Europe protiv korupcije (GRECO)“.

Ministarstvo
sigurnosti BiH

I-IV

Informacija u vezi provođenjaaktivnosti „Revizija
implementacije UN Konvencije protiv korupcije u BiH –
drugi krug u odnosu na poglavlja II - »Preventivne mjere« i
V – »Povrat dobara«“

Ministarstvo
sigurnosti BiH

I-IV

Provedba Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i
finansiranja terorizma u Bosni i Hercegovini za period
2018.-2022. godine.

Ministarstvo
sigurnosti BiH

I-IV

Program deradikalizacije, rehabilitacije i resocijalizacije
osuđenih i procesuiranih osoba za krivična djela
terorizma

Ministarstvo
sigurnosti BiH

IV

NE

NE

NE

NE

Dokument u fazi pribavljanj mišljenja radi upućivanja
Vijeću ministara BiH na usvajanje.
Izvještaj dostavljen Vijeću ministara BiH U II kvartalu
te je isti usvojen na 172.sjednici dana 23.5.2019.g.
Tim za odgovor na računarske incidente za institucije
BiH (CERT) nije počeo sa funkcionisanjem zbog
neusvajanja Izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji MS BIH od strane Vijeća
ministara BiH.
Izvještaj o radu za IV kvartal je upućen Vijeću ministara
BiH na usvajanje.
Izvještaj o radu za IV kvartal je upućen Ministarstvu
finasnija i trezora BiH i Uredu za zakonodavstvo na
mišljenje. Još uvijek se čekaju mišljenja navedenih
institucija.
Objedinjen. Izvještaj o radu za II i IV kvartal upućen je
Ministarstvu finasnija i trezora BiH i Uredu za
zakonodavstvo na mišljenje. Još uvijek se čekaju
mišljenja navedenih institucija.
Izvještaj o radu za IV kvartal upućen je Ministarstvu
finasnija i trezora BiH i Uredu za zakonodavstvo na
mišljenje. Još uvijek se čekaju mišljenja navedenih
institucija.
U izvještajnom
informacije.

periodu

pripremljene

su

četri

Izrada Informacije za Vijeće ministara BiH o provedbi
Akcionog plana za borbu protiv pranja novca i
finansiranja terorizma u BiHi za period 2018.-2022. god
je u toku. Više institucija nije dostavilo svoje izvještaje
o realizaciji aktivnosti iz Akcionog plana za borbu protiv
pranja novca i finansiranja terorizma u BiH za period
2018.-2022. godine i pored više upućenih urgencija.

Aktivnost započeta u saradnji sa EK i nadležnim
institucijama.
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NE

NE

NE

NE

IV

NE

NE

Ministarstvo
sigurnosti BiH

IV

NE

NE

Izrada odluka, akata i dokumenata u cilju obezbjeđivanja
uslova za funkcionisanje Tima za odgovor na računarske
incidente za institucije Bosne i Hercegovine (CERT)

Ministarstvo
sigurnosti BiH

IV

NE

NE

Obilježavanje 18.oktobra, Evropskog dana borbe protiv

Ministarstvo
sigurnosti BiH

IV

NE

NE

Usvajanje novog Akcionog plana za borbu protiv
trgovine ljudima u BiH 2020-2023

Ministarstvo
sigurnosti BiH

IV

NE

NE

Analiza stanja i izrada smjernica za suzbijanje govora
mržnje i pozivanja na terorizam na internetu

Ministarstvo
sigurnosti BiH

IV

Komunikacijska Strategija u oblasti borbe protiv
terorizma

Ministarstvo
sigurnosti BiH

IV

Izrada Prijedloga Državnog akcionog plana borbe protiv
zloupotrebe opojnih droga za period 2018-2023.

Ministarstvo
sigurnosti BiH

Izrada novih i harmoniziranje postojećih dokumenata u
vezi sa informacionim sistemima Ministarstva

Obaveza proizilazi iz Strategije za prevenciju i borbu
protiv terorizma. I provodi se kontinuirano u cilju
jačanja međuinstitucionalne saradnje i saradnje sa
civilnim društvom i javnosti
Aktivnost se provodi u sardnji sa međunarodnim
organizacijama te se finalizacija iste očekuje do kraja
prvog kvartal 2020.godine
Parlamentarna skupština BiH je u aprilu i maju 2018.
godine, usvojila Državnu strategiju nadzora nad
opojnim drogama, sprječavanja i suzbijanja
zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini za
period 2018-2023. godine. Odredbama člana 7. stav
(2) Zakona o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe
opojnih droga u BiH, uređuje se obaveza Vijeća
ministara BiH da, na prijedlog Ministarstva sigurnosti
BiH, donese Državni akcioni plan borbe protiv
zloupotrebe opojnih droga u Bosni i Hercegovini.
Prijedlog odluke o formiranju Radne grupe za izradu
Državnog akcionog plana borbe protiv zloupotrebe
opojnih droga u BiH u januaru 2019. godine je
dostavljen Vijeću ministara BiH na usvajanje, i istu je
potrebno usvojiti.
Nisu se izrađivali ni harmonizirali dokumenti u vezi
sa informacionim sistemima Ministarstva za koje je
bilo potrebno usvajanje na Vijeću ministara BiH.
Tim za odgovor na računarske incidente za institucije
Bosne i Hercegovine (CERT) nije počeo sa
funkcionisanjem zbog neusvajanja Izmjena i dopuna
Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
MSBIH od strane Vijeća ministara BiH.
Zbog Odluke o privremenom finansiranju institucija
BiH, Ministarstvo Finansija nije odobrilo sredstva za
obilježavanje Evropskog dana borbe protiv trgovine
ljudima
Strategija suprostavljanja trgovini ljudima u BiH
2020-2023 pripremljenja, te je planirano da se do
kraja januara 2020.godine usvoji na Vijeću ministara
BiH.
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Utvrđivanje modela osiguranja u slučaju prirodnih ili drugih
nesreća u Bosni i Hercegovini
Realizacija zadataka utvrđenih Odlukom Vijeća ministara
BiH o imenovanju Stalne mješovite komisije za provedbu
sporazuma o saradnji u zaštiti i spašavanju od prirodnih i
civilizacijskih katastrofa sa susjednim zemljama

Ministarstvo
sigurnosti BiH

IV

Ministarstvo
sigurnosti BiH

IV

Projekat IPA DRAM procjenjivanje i mapiranje rizika od
katastrofa

Ministarstvo
sigurnosti BiH

IV

Godišnji forum u funkciji Platforme za smanjenje rizika od
katastrofa u BiH

Ministarstvo
sigurnosti BiH

IV

Funkcioniranje Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine
za zaštitu i spašavanje

Ministarstvo
sigurnosti BiH

IV

Učešće u civilno-vojnim vježbama NATO-a

Ministarstvo
sigurnosti BiH

IV

NE

NE

DA

NE

NE
NE

NE

NE

NE

Nije postignuta saglasnost svih sudionika u planiranim
aktivnostima.

Sve aktivnosti su realizirane, ali još uvijek nismo dobili
odgovor iz kabineta ministra sigurnosti na predloženu
informaciju.
Održan forum u decembru, u toku je priprema
informacije za Vijeće ministara BiH.
Izvještaj usvojen na 174. sjednici Vijeća ministara BiH,
održanoj 2. jula 2019. god.
Planirana vježba trebala biti u Makedoniji ali je od
strane NATO-odgođena za 2020. godinu zbog političke
krize u Makedoniji vezano za ime države i integracijske
procese.

VII – IZVJEŠĆE O TEMATSKOM DIJELU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Upravljanje u funkciji rasta
Strateški cilj: 14. Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
Srednjoročni cilj: 14.2 Unaprjeđenje kreiranja politika, procesa integracije u EU i reforme javne uprave
Planirani
Upućeno Vijeću
Nositelj
Naziv materijala
kvartal za
ministara
aktivnosti
provedbu
(DA/NE)

1

2

3

4

Razmatrano na Vijeću
ministara (DA/NE)

Komentar

5

6

14.2.1 Javna uprava i saradnja sa civilnim društvom
14.2.1.3 Efikasna koordinacija provođenja strateškog okvira reforme javne uprave, pravde i poslova EU integracije u sektoru pravde i uprave u BiH
Izvještaj o primjeni Jedinstvenih pravila za izradu pravnih
Ministarstvo
Prijedlog Izvještaja usvojen na 179. sjednici VM BiH,
I
DA
DA
propisa u institucijama BiH
pravde BiH
održanoj 3.12.2019. godine.
Ministarstvo
Izvještaj o radu MP BiH za 2018. godinu je je usvojen
Izvještaj o radu MP BiH za 2017. godinu
I
DA
DA
pravde BiH
na 176. sjednici VM BiH, održanoj 5.8.2019. godine.
Na 175. sjednici VM BiH, održanoj 23.7.2019. godine
Prijedlog odluke o usvajanju revidiranog Akcionog
Izvještaj ili Informacija o provođenju Strategije za reformu
Ministarstvo
IV
NE
NE
plana Strategije za reformu sektora pravde u BiH za
sektora pravde u BiH za 2018. godinu
pravde BiH
period od 2019. do 2020. godine je prolongirano za
slijedeću sjednicu, radi dodatnih konsultacija.
14.2.2 Osiguranje podrške institucijama i koordinacija realizacije aktivnosti institucija u procesu integracije u EU
14.2.2.1 Podrška i koordinacija realizacije obaveza institucija u BiH u procesu integriranja u EU
Materijali za diskusiju za sastanke Odbora za stabilizaciju i
U skladu s
pridruživanje, pododbora za stabilizaciju i pridruživanje i
DEI
DA
DA
utvrđenim
posebnu grupu EU-BiH
kalendarom
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sastanaka u
koordinaciji s
nadležnim
institucijama.

Informacije o održanim sastancima Odbora za stabilizaciju
i pridruživanje, pododbora za stabilizaciju i pridruživanje i
posebnu grupu EU-BiH

DEI

Program integriranja BiH u EU6

DEI

Prilog institucija za Izvještaj EK

DEI

Nakon
održanih
sastanaka u
skladu s
kalendarom
održavanja.

DA

DA

IV

NE

NE

Nisu ispunjeni preduvjeti za izradu Programa
integriranja.

IV

NE

NE

Prilog pripremljen i upućen nadležnim institucijama,
radi pribavljanja mišljenja prije upućivanja Vijeću
ministara BiH

NE

Vijeće ministara BiH je usvojilo četvrto kvartalno i
Finalno izvješće o provedbi mjera iz Akcijskog plana
za realizaciju prioriteta iz Izvješća EK o BiH za 2016.
godinu.

Informacije o funkcionisanju sistema koordinacije u skladu
DEI
kvartalno
NE
s Odlukom o sistemu koordinacije procesa evropskih
integracija u BiH.
14.2.2.2 Podrška i koordinacija aktivnosti institucija u usklađivanju zakonodavstva BiH s acquis-em
Informacija o primjeni Odluke o postupku usklađivanja
zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravnom
DEI
I
DA
stečevinom Evropske unije.
Informacija o iskorištenosti TAIEX-a sa prijedlozima za
DEI
IV
DA
bolju iskorištenost
Informacija o ispunjavanju pravnog kriterija institucija
DEI
I
DA
Bosne i Hercegovine u procesu pristupanja Evropskoj uniji
14.2.2.3 Podrška i koordinacija korištenja finansijske pomoći EU dostupne BiH
Informacija o prijedlogu godišnjih državnih paketa IPA
DEI
II
DA
2019 i IPA 2020 za BiH

DA
DA
DA

DA

Informacija o revidiranim sektorskim planskim
dokumentima IPA 2018-2020

DEI

II

NE

Informacija posvećena isključivo reviziji sektorskih
planskih dokumenata (SPD) nije dostavljana Vijeću
ministara informativno, ali je u okviru Informacije o
pokretanju procesa pripreme IPA 2019 i IPA 2020
državnih programa za BiH, Vijeće ministara upoznato
da je obavljena revizija SPD-ova u svrhu definiranja
prioriteta za proces programiranja IPA 2019 i IPA 2020
državnih programa.

Informacija o učešću Bosne i Hercegovine u
programima Unije

DEI

II

NE

S obzirom na nedostupnost informacija Evropske
komisije o novom ciklusu programa EU za period

6

Glavni preduvjeti za izradu Programa integriranja BiH u EU su politička suglasnost za izradu ovog programskog dokumenta, korištenje tijela u mehanizmu koordinacije za odgovarajuće faze u radu
institucija na ovom dokumentu, te korištenje jedinstvenog informacionog sistema.
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2021.-2027., dostava materijala Vijeću ministara
odložena je za narednu godinu.
Izvještaj Državnog odbora za investicije Bosne i
Hercegovine o realizaciji aktivnosti Državnog odbora za
DEI
investicije
Informacija o napretku u implementaciji programa
DEI
prekogranične/teritorijalne suradnje u 2018
14.2.2.4 Koordinacija prevođenja relevantnih propisa i dokumenata EU i BiH
Informacija o procesu prevođenja pravnih propisa u BiH
DEI
na engleski jezik

Većina članova Državnog odbora za investicije su
članovi Vijeća ministara.

II, IV

NE

I

DA

DA

III

DA

DA

14.2.2.5 Komunikacijske aktivnosti i obuke u vezi sa integracijom u EU za različite ciljne grupe
Informacija o realizaciji Akcijskog plana za
implementaciju Komunikacijske strategije za informiranje
javnosti o procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji za
2018. godinu
Informacija o rezultatima istraživanja javnog mnijenja
,,Stavovi građana o članstvu u Evropskoj uniji i procesu
integracija u EU" u 2019. godini
Informacija o pripremi Prijedloga Akcionog plana Vijeća
ministara Bosne i Hercegovine za implementaciju
Komunikacijske strategije za informiranje javnosti o
procesu pristupanja BiH Evropskoj uniji za 2020. godinu
Informacija o izboru logotipa Direkcije za Evropske
integracije
Informacija o realizaciji obuka u oblasti evropskih
integracija u 2018. godini

Usvojena na 138. sjednici Vijeća ministara BiH
održanoj 4.4.2018. godine.

DEI

I

DA

DA

DEI

II

DA

DA

DEI

IV

NE

Nakon provedenih javnih konsultacija materijal je
upućen u proceduru pribavljanja mišljenjaj

DEI

IV

NE

Aktivnost prolongirana za 2020. godinu

DEI

I

DA

DA

Uvojena na 134. sjednici Vijeća ministara BiH održanoj
20.3.2018. godine.

NE

NE

Priprema Akcionog plana reforme javne uprave je u
toku. U toku su aktivnosti oko usaglašavanja konačne
verzije Pasoša inidkatora i Akcionog plana u svim
reformskim oblastima iz Strateškog okvira reforme
javne uprave. Rok za finalizaciju i usvajanje Akcionog
plana kraj marta 2020.

DA

DA

VM BiH se na 173.sjednici održanoj 10.06.2019.
upoznalo sa Godišnjim izvještajem o napretku za
2018. godinu.

14.2.3 Koordinacija, usmjeravanje i praćenje reforme javne uprave u BiH
14.2.3.1 Razvijanje, operacionalizacija i podrška implementaciji strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH

Nastavak rada na izradi provedbenog dokumenta
strateškog okvira rju

Ured
koordinatora za
reformu javne
uprave

IV

Monitoring i izvještavanje o provedbi strateškog okvira za
rju

Ured
koordinatora za
reformu javne
uprave

Srednjoročno i godišnje planiranje i izvještavanje o radu
Ureda

Ured
koordinatora za
reformu javne
uprave

IV

DA

DA

VM BiH je na 173. sjednici održanoj 10.06.2019.
godine razmotrilo i usvojilo Izvještaj o
radu Ureda za 2018. godinu. VM BiH je na 175.
sjednici održanoj 23.7.2019. godine razmotrilo i
usvojilo Programa rada Ureda za 2019. godinu.

Upravljanje Fondom za reformu javne uprave

Ured
koordinatora za

I

DA

DA

VMBiH se na 178.sjednici održanoj 12.11.2019.

IV
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reformu javne
upoznalo sa Godišnjim finansijskim izvještajem Fonda
uprave
za reformu javne uprave za 2018.godinu
14.2.4 Razvoj sustava za ekonomska istraživanja i projekcije te praćenje socio-ekonomskih kretanja i pripremu, monitoring i evaluaciju strateških dokumenata
14.2.4.1 Izrada Ekonomskih analiza
U skladu sa Odlukom Vijeća ministara BiH, DEP dostavlja
Direkcija za
redovne, ažurirane Informacije. U mjesečnim informacijama daju
Mjesečne informacije o makroekonomskim kretanjima u
ekonomsko
se informacije o posljednjim promjenama u vezi navedenih
Primljeno k znanju.
BiH
planiranje
oblasti, što je prikazano i sažetim tabelarnim i/ili grafičkim
prikazom.
U okviru dokumenta obrađuju se razne oblasti: nacionalni računi,
industrijska proizvodnja, tržište rada, cijene, javne finansije,
Direkcija za
bankarski i monetarni sektor, berze, direktna strana ulaganja,
Usvojen Ekonomski trendovi godišnji izvještaj 2018. i
Analiza o ekonomskim kretanjima u BiH
ekonomsko
platni bilans, vanjska trgovina i poslovno okruženje. dostavljaju
K1 2019.
planiranje
Vijeću ministara BiH, Fiskalnom vijeću BiH i Zajedničkoj komisiji
za ekonomske reforme i razvoj Parlamentarne skupštine BiH na
kvartalnoj osnovi
Direkcija za
Dokument je redovna godišnja publikacija u kojoj se analizira
Informacija o konkurentnosti u BiH
ekonomsko
realna pozicija bh. privrede u poređenju sa državama regiona i
Izvještaj upućen VM
planiranje
državama EU.
Direkcija za
Dokument ima za cilj prikazati trenutno stanje BiH u odnosu na
VM BIH upoznato sa Informacijom o konvergenciji na
Izvještaj o konvergenciji BiH
ekonomsko
pojedine zemlje članice Evropske Unije, a u vezi sa procesom
177. sjednici
planiranje
pristupanja BiH Evropskoj Uniji
14.2.4.2 Izrada makro-ekonomskih projekcija
Direkcija za
Dokument je redovna polugodišnja publikacija koja se dostavlja
Informacija o perspektivama za BiH
ekonomsko
Vijeću ministara, a u cilju ažuriranja pretpostavki i utvrđivanja
Dokument usvojen na 174. sjednici VM
planiranje
trenutnih i budućih kretanja u bh. ekonomiji i okruženju
14.2.4.3 Izrada sektorskih istraživanja
Sektorske analize

Informacija o fiskalnoj održivosti za BiH

Direkcija za
ekonomsko
planiranje

Tokom 2019. godine, radilo se na definisanju sektora koji bi bili
(koji jesu relevantni) predmet istraživanja, a na bazi
identifikovanih potreba za proces pridruživanja Evropskoj Uniji

Direkcija za
ekonomsko
planiranje

Dokument je redovna godišnja publikacija namjenjena Savjetu
ministara u cilju, ne samo da se registruje kretanje javne
zaduženosti u BiH (javni dug u % BDP-a), nego i da se odgovori
na pitanje održivosti fiskalne politike, a glavni faktori dinamike
duga kao što je primarni deficit, kamatne stope (uslovi
zaduživanja) i njihova visina u odnosu na ekonomski rast su
takođe dio informacije.

II, IV

Dokument usvojen na 174. sjednici SM BiH

14.2.4.5 Koordinacija i priprema strateških dokumenata
Srednjoročni program rada Vijeća ministara 2019-2021

Direkcija za
ekonomsko
planiranje

Strateški okvir za BiH – revidirani dokument

Direkcija za
ekonomsko
planiranje

II

IV

DA

NE

DA

Usvojen na 178. sjednici Vijeća ministara

NE

Trenutno se radi na izradi Okvira ciljeva održivog
razvoja, koji će definirati prioritetne oblasti razvoja,
priritete te temeljem toga pristupiti izradi Strateškog
okvira za BiH
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Direkcija za
ekonomsko
planiranje
14.2.2.6 Monitoring i izvještavanje o provedbi strateških dokumenata
Direkcija za
Izvještaj o razvoju - izvještaj za 2018.
ekonomsko
planiranje
Direkcija za
Izvještaji o provedbi srednjoročnog i godišnjeg programa
ekonomsko
rada institucije
planiranje
Direkcija za
Izvještaj o provođenju Srednjoročno programa rada Vijeća
ekonomsko
ministara
planiranje
Direkcija za
Prvi dobrovoiljni izvještaj UN-a o Ciljevima održivog
ekonomsko
razvoja u Bosni i Hercegovini
planiranje
Direkcija za
Informacija o napretku u ostvarenju ciljeva održivog
ekonomsko
razvoja
planiranje
14.2.2.7.Evaluacija strateških dokumenata
Program ekonomskih reformi za BiH 2019-2020

Izvještaj evaluaciji provođenja Srednjoročnog
programa rada Vijeća ministara.

Direkcija za
ekonomsko
planiranje

I

DA

DA

Usvojen na 165.sjednici Vijeća ministara BiH

III

DA

DA

Izvještaj je primljen k znanju

IV

NE

NE

Bilten posvećen ciljevima održivog razvoja UN.
Objavljen na internet stranici Direkcije za ekonomsko
planiranje u 12/2018

IV

DA

DA

Izvještaj je primljen k znanju

II

DA

DA

II

DA

DA

IV

NE

NE

Izvještaj jeu upućen na usvajanje Vijeću ministara u
2020. godini, nakon formiranja novog saziva Vijeća
ministara, razmatran je i usvojen na 4.sjednici
06.02.2020.

IV

NE

NE

Bilten posvećen ciljevima održivog razvoja UN.
Objavljen na internet stranici Direkcije za ekonomsko
planiranje u 12/2019

IV

DA

DA

Izvještaj je primljen k znanju

14.2.2.8. Analiza socijalne Isključenosti
Bilten o socijalnoj uključenosti 2019.

Izvještaj o socijalnoj uključenosti- izvještaj za 2018.

Direkcija za
ekonomsko
planiranje
Direkcija za
ekonomsko
planiranje

VII – IZVJEŠTAJ O TEMATSKOM DIJELU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Upravljanje u funkciji rasta
Strateški cilj: 14. Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
Srednjoročni cilj: 14.3 Unaprijediti i održati sposobnosti i spremnost intitucija obrane BiH za izvršenje zakonskih zadataka
Planirani
Upućeno Vijeću
Nositelj
Razmatrano na Vijeću
Naziv materijala
kvartal za
ministara
aktivnosti
ministara (DA/NE)
provedbu
(DA/NE)

1

2

3

4

5

Komentar

6
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14.3.1 Vojna odbrana
14.3.1.9 Izrada i primjena konceptualnih, normativnih i doktrinarnih sistemskih dokumenata
Informacija o implementaciji dokomenata Pregled odbrane
Ministarstvo
II
i Dugoročni plan modernizacije OS BiH
odbrane BiH
14.3.1.10 Planiranje, analize i izvještaji
Izrada šestomjesečnog izvještaja o učešću OS BiH i
Ministarstvo
I i III
policijskih službenika u operacijama podrške miru
odbrane BiH
Izrada Plana obuke i vježbi pripadnika i jedinica OS BiH u
Ministarstvo
III
inostranstvu za 2019. godinu
odbrane BiH
14.3.1.11 Upravljanje personalnim resursima
Informacija o implementaciji “Perspektiva” programa
tranzicije i zbrinjavanja otpuštenog personala i
Ministarstvo
implementaciji Politike zaštite mentalnog zdravlja i
I
odbrane BiH
psihosocijalne asistencije u MO BiH i OS BiH u 2019.
godini.

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

DA

VII – IZVJEŠTAJ O TEMATSKOM DIJELU GODIŠNJEG PROGRAMA RADA VIJEĆA MINISTARA BIH
Opći cilj / načela razvitka: Upravljanje u funkciji rasta
Strateški cilj: 14. Ubrzati proces tranzicije i izgradnje kapaciteta
Srednjoročni cilj: 14.6 Unaprjeđenje efikasnosti, odgovornosti, kvalitete i neovisnosti sektora pravde u BiH
Planirani
Upućeno Vijeću
Nositelj
Naziv materijala
kvartal za
ministara
aktivnosti
provedbu
(DA/NE)

1

2

3

4

14.6.1 Normativno pravna djelatnost, provođenje i praćenje propisa iz oblasti pravosuđa
14.6.1.4 Međunarodna pravosudna saradnja i usklađivanje zakonodavstva sa međunarodnim standardima
Izvještaj iz centralne baze podataka o počinjenim teškim
I
DA
krivičnim djelima u BiH u 2018. godini
Ministarstvo
pravde BiH
Izvještaj o samoprocjeni provođenja UN Konvencije za
I
NE
borbu protiv korupcije u BiH

Razmatrano na Vijeću
ministara (DA/NE)

Komentar

5

6

DA

Izvještaj za 2018. godinu je usvojen 7.7.2019. godine
na 147. sjednici VM BiH.

NE

U 2019. godini nije bilo zahtjeva za izradom
samoprocjene provođenja UN Konvencije za borbu
protiv korupcije u BiH.
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