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ВМ број: ________________
Сарајево,

. 2020. године

На основу члана 17., а у вези са чланом 29. Закона о Савјету министара Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 30/03,
42/03, 81/06, 76/07, 81/07 и 24/08), члана 18. Пословника о раду Савјета министара Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр.
22/03) и члана 5. Одлуке о годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број 94/14), Савјет министара Босне и Херцеговине на __________, одржаној __________ године, д о н о с и
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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 Програм рада Савјета министара БиХ за 2020. годину.
Годишњи програм рада Савјета министара Босне и Херцеговине је годишњи плански документ и представља скуп резултата које Савјет
министара планира да оствари у периоду од годину дана, а на основу Средњорочног програма рада Савјета министара Босне и
Херцеговине.
Годишњи програм рада Савјета министара Босне и Херцеговине сачињен је на основу извода из програма рада институција Босне и
Херцеговине.
На основу општих принципа развоја, којих је пет (интегрисани раст, паметни раст, одрживи раст, инклузивни раст, управљање у
функцији раста) утврђени су стратешки циљеви.
Интегрисани раст кроз промоцију регионалне трговине и узајамног инвестирања те развој недискриминационих и
транспарентних трговинских политика.
- Паметни раст представља иновације, дигитализацију и мобилност младих људи, као и опредјељење да будемо конкурентни на
основу квалитета, а не на основу цијене радне снаге.
- Одрживи раст се фокусира на балансиран регионални развој и побољшану ефикасност и одрживост управљања природним
ресурсима, као подршку за повећану самоодрживост економије и друштва и стварање бољих услова за локални развој и
запошљавање.
- Инклузивни раст је у функцији повећања запослености, развоја вјештина, инклузивног учествовања на тржишту радне снаге,
инклузивног и квалитетног здравства и смањења сиромаштва.
- Управљање у функцији раста подразумијева повећање капацитета администрације за примјену принципа доброг управљања
на свим нивоима власти, јачање владавине права и сузбијање корупције с циљем стварања пословног амбијента и пружања
јавних услуга неопходних за економски и друштвени развој.
За сваки општи принцип развоја дефинисани су стратешки циљеви.
-
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У оквиру општег принципа интегрисани раст су два стратешка циља:
 макроекономска стабилност
 унаприједити развој конкурентног економског окружења.
У оквиру принципа паметан раст дефинисана су три стратешка циља:
 развој људских ресурса
 повећати индустријску конкурентност
 унаприједити културу и креативне секторе.
У оквиру принципа одржив раст дефинисана су четири стратешка циља:
 равномјеран регионални развој
 побољшање управљања животне средине и развој њене инфраструктуре, уз повећање отпорности на климатске промјене
 бржи и ефикаснији развој пољопривреде и рурални развој
 развој енергетских потенцијала, посебно обновљивих извора енергије и повећање енергетске ефикасности.
У оквиру принципа иклузивни раст дефинисана су четири стратешка циља:
 повећање могућности за запошљавање
 промовисање инклузивности у образовању
 смањење сиромаштва и социјалне искључености
 унапређивање здравствене заштите.
У оквиру принципа управљање у функцији раста дефинисан је један стратешки циљ:
 убрзати процес транзиције и изградње капацитета.
У оквиру наведених стратешких циљева су средњорочни циљеви. Програми доприносе реализацији средњорочних циљева и
представљају скуп повезаних пројеката и активности које су институције детаљно разрадиле у својим средњорочним и годишњи
плановима рада.
Годишњи програм рада садржи Акциони план за реализацију, преглед закона и других прописа, међународних уговора, развојноинвестиционих пројеката/програма, као и табелу у коју су унесени материјали о којима ће Савјет министара БиХ бити информисан
(извјештаји, информације, анализе, стратегије).
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Основни циљ Савјета министара БиХ у 2020. години јесте да убрза провођење неопходних законодавних, социоекономских и
друштвених реформи, а које су приоритетно усмјерене на рјешавање свакодневних животних питања грађана, те да понуди одговорно
управљање, владавину права, безбједност и просперитет.
С обзиром да Босна и Херцеговина више од годину дана након избора није имала формирану власт на нивоу БиХ, а након тога су
услиједили периоди блокада због отворених кадровских питања, те успоравање рада због пандемије изазване вирусом корона, то је
додатна обавеза Савјета министара да у наредном периоду ради максимално предано, како би се покушало надокнадити вријеме које је
пропуштено у претходном периоду. С тим у вези, Савјет министара БиХ је у потпуности опредијељен да допринесе убрзању
реформских процеса, како би БиХ могла почети преговоре о придруживању Европској унији.
Кључне реформске области које ће бити у фокусу Савјета министара БиХ у наредном периоду веома уско су везане са приоритетима
који су дати у Социоекономским реформама у БиХ за период 2019 - 2022. године, које су усвојиле Влада Републике Српске и Влада
Федерације БиХ, те Савјет министара БиХ. Поред Социоекономских реформи, приоритети и препоруке које су дати у Мишљењу
Европске Комисије о захтјеву Босне и Херцеговине за чланство у Европској унији такође су оквир за дјеловање Савјета министара у
наредном периоду, с циљем да што прије Босна и Херцеговина добије кандидатски статус. И на крају, политике усаглашене и
договорене са међународним финансијским институцијама, у самом су врху приоритета Вијећа министара. Наравно, социјални и
безбједносни изазови са којима се суочавају грађани БиХ и на које у претходном периоду није изнађен адекватан одговор, не трпе
одлагање.
Пандемија вируса корона у значајној мјери је утицала на привредна кретања у цијелом свијету, па тако и у БиХ. За разлику од периода
када је изабран овај Савјет министара БиХ, када је констатовано да су укупне јавне финансије у БиХ у добром стању, а кључни
макроекономски показатељи позитивни, сада, нажалост можемо констатовати да процјене међународних финансијских институција
говоре да ће реални бруто домаћи производ у БиХ у 2020. години бити смањен од 3-5%, а јавне финансије у БиХ су суочавају са
значајним смањењем прихода. Због тога, најважнији задатак Савјета министара БиХ у 2020. години јесте да у координацији са другим
нивоима власти у БиХ, изнађе благовремене и адекватне мјере, које ће у првом реду сачувати животе и здравље наших грађана, а
уједно и сачувати реални сектор и запосленост.
С тим у вези, кључне реформске области Савјета министара БиХ за мандатни период, па тако и за 2020. годину су:
1.
2.
3.
4.

економија;
реформа јавне управе;
евроинтеграције;
односи унутар БиХ;
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5.
6.
7.
8.
9.

сарадња са међународним финансијским институцијама и међународном заједницом;
владавина права;
мигрантска криза;
избјеглице, расељена лица и повратници и
млади, жене и остале осјетљиве категорије.

Одржив раст БДП-а треба да буде заснован на расту инвестиција, повећању извоза роба и услуга и смањењу јавних расхода. За одржив
и убрзан економски раст неопходно је: повећање конкурентности привреде, боље пословно окружење, реструктурисање привреде,
посебно јавног сектора, боља заштита домаће привреде и подстицање инвестиција. Свјесно уставне позиције када је у питању
економија, Савјет министара провешће све неопходне реформе које усагласи са Владом Републике Српске и Владом Федерације БиХ и
другим партнерима, а које ће имати за циљ одржив и убрзан економски раст. Социоекономски одговор на кризу и долазећи
„постковид“ период морају бити снажни како би се вратила радна мјеста и подстакла економска активност. То се мора огледати у
подршци економији кроз низ мјера како би се постигло повећање извоза, јачање туризма, олакшавање протока роба, услуга, људи и
капитала, те регионална економска интеграција, а све у циљу постизања и приступања јединственом европском тржишту.
С тим у вези, Савјет министара БиХ ће формирати пет радних група из следећих области: смањење оптерећења рада, заштита домаће
привреде, порез на додату вриједност, јавне набавке и саобраћај, за које смо заједно са пословном заједницом утврдили да су
приоритет, како би заједнички дошли до бољих рјешења. На тај начин, у сарадњи са пословном заједницом и њиховим удружењима, те
властима на нивоу Републике Српске и Федерације БиХ, радиће се заједнички на идентификацији мјера које је потребно провести на
нивоу БиХ, у различитим областима.
Кроз уштеде и промјену структуре јавне потрошње створиће се фискални простор за јавна улагања ради убрзања развоја саобраћаја,
одрживе енергије и дигиталне инфраструктуре, те бољег повезивања Босне и Херцеговине са глобалном економијом. Такође,
припремиће се и ојачати пројекти дигитализације за јавни сектор и пословну заједницу, с циљем реформе јавне управе.
С обзиром да је намјера да јавна управа буде у функцији приватног сектора као главне полуге привредног раста и истински сервис
грађана, процес реформе јавне управе проводи се путем пројекта на којем БиХ ради већ неколико година, а који је дуго био у застоју,
због немогућности постизања договора око неких рјешења. Савјет министара БиХ ће, у сарадњи са ентитетским владама, усвојити
потребне стратегије и акционе планове за реформу јавне управе и реформу управљања јавним финансијама, те успоставити заједнички
оквир за праћење заснован на учинку и осигурати финансијску одрживост, у складу са уставним надлежностима сваког нивоа власти.
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Посебна пажњу посветиће се унапређењу дигиталне трансформације земље, како би се ослободио потенцијал ИТ сектора у унапређењу
иновативности, конкурентности и развоју. Поред тога, провешћемо дигиталну трансформацију услуга кроз веће кориштење е-управе и
е-услуга како би се упоставио предвидив, транспарентан, ефикасан и одговоран систем за подршку грађанима и привреди, а с друге
стране омогућио систем за нове начине у борби против корупције.
Босна и Херцеговина је приступање европским интеграцијама утврдила као један од стратешких приоритета спољне политике. Тиме је
потврдила своју посвећеност принципима демократског уређења, заштите људских права, тржишне економије и владавине права.
Дакле, када се говори о процесу европских интеграција, у фокусу рада Савјета министара БиХ биће испуњење обавеза за добијање
кандидатског статуса, што неминовно доводи до отварања новог односа између Босне и Херцеговине и Европске уније. Од изузетне је
важности је јачанје структуре на нивоу цијеле земље како би осигурали ефикасно планирање, реализацију и праћење провођења
активности у области европских интеграција. Зато је од суштинског значаја досљедна примјена механизма координације у процесу
европских интегација у БиХ у свим сегментима интеграционог процеса, како не би различите институције, за своје потребе
„измишљале“ нове механизме координације, који немају све институте за несметано функционисање, као што то има усвојени
механизам координације. Механизам координације, који уважава надлежности свих институција у земљи кључан је за европско
кретање и усаглашавање питања на европском путу. Договорени механизам координације треба да осигура кохерентан приступ свих
нивоа власти у испуњавању европских обавеза и омогући иступање "усаглашеним гласом" испред Босне и Херцеговине у
комуникацији са Европском комисијом и другим институцијама Европске уније.
Намјера Савјета министара БиХ је да буде интеграциони фактор у односима унутар БиХ, што је засигурно и потврђено кроз досадашњи
рад, јер су односи између ентитетских власти и власти на нивоу БиХ значајно унапријеђени кроз координацију различитих политика.
Према томе, намјера Савјета министара БиХ јесте да додатно унаприједи институционалну сарадњу између свих нивоа власти, јер
добра институционална сарадња може да одблокира или убрза многе процесе у Босни и Херцеговини. Управо такав однос Савјет
министара жели да задржи и додатно изграђује и у наредном периоду.
Наставак добре сарадње са међународним финансијским институцијама, у првом реду са Свјетском банком, ММФ-ом, Европском
банком за обнову и развој, те Европском инвестиционом банком су веома значајни за даљни економски развој Босне и Херцеговине, не
само из угла обезбјеђења извора финансирања, већ и из угла техничке помоћи и знања која нам преносе. За Савјет министара БиХ је
посебно важно да одблокира пројекте у области инфраструктуре, првенствено саобраћајне инфраструктуре, те у области енергетике.
Реформа здравственог сектора и реформа јавних предузећа су у врху приоритета Владе Републике Српске и Владе Федерације БиХ.
Савјет министара ће пружити максималну подршку ентитетима у провођењу ових реформи, јер ће се њиховим провођењем заначајно
унаприједити укупна фискална позиција, не само Републике Српске и Федерације БиХ, већ и Босне и Херцеговине у цјелини. Такође,
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намјера Савјета министара БиХ јесте да и у наредном периоду очува и додатно унапређује односе које Босна и Херцеговина има са
међународном заједницом. У 2020. години радиће се на изналажењу рјешења за унапређење и убрзање процедуре ратификације
посебно за међународне уговоре који се односе на инфраструктурне пројекте и пројекте који имају за циљ унапређење укупне
економије.
У домену владавине права, посебна пажња би ће посветићена усаглашеним реформама у области правосуђа. У области борбе против
корупције, осигураће се провођење стратегија и акционих планова за борбу против корупције, посебно кроз обезбјеђивање
одговарајућих ресурса и успостављање механизама за праћење. У области безбједности побољшаће се капацитети за борбу против
тероризма кроз бољу сарадњу и координацију, јачањем размјене криминалистичких обавјештајних података и успостављањем
програма за спречавање радикализације и помагање у раскидању са насилним екстремизмом. У области борбе против организованог
криминала ојачаће се сарадња међу агенцијама за провођење закона, посебно успостављањем специјализованих истражних тимова за
више сложених случајева који укључују привредни криминал, корупцију и организовани криминал, побољшање међусобног приступа
базама података и сигурну размјену информација, те јачање финансијских истрага.
Мигрантска криза већ дуже вријеме представља веома велики социјални, а прије свега и безбједносни проблем и сигурно је да власт у
претходном периоду није имала адекватан одговор на овај растући проблем. Кроз реаговање на повећане миграционе токове власт у
БиХ показала је значајне институционалне и координационе слабости, а миграциона политика спада у искључиву надлежност нивоа
БиХ. Механизми одговора на кризу који се односе на контролу граница су слаби и захтијевају значајна побољшања. Повећани прилив
миграната у Босну и Херцеговину у 2018. и 2019. години открио је бројне недостатке и непостојање координације између различитих
нивоа власти. Министарство безбједности нажалост, није успјело осигурати дјелотворну координацију и адекватан надзор граница,
идентификацију и регистрацију миграната. Ово питање је погоршано непостојањем одговарајуће анализе ризика, криминалистичких
обавјештајних података и размјене биометријских података, те је задатак Савјета министара БиХ у наредном периоду управо да
унаприједи механизме за борбу са мигрантском кризом, те да изнађе адекватна рјешења.
Рјешавање питања избјеглица, расељених лица и повратника такође је приоритет у 2020. години, а активности Савјета министара БиХ
одвијаће се у три сегмента, и то: обнова стамбених јединица и објеката, одрживи повратак и електрификација.
Политике које пружају прилике младима, женама и осталим осјетљивим категоријама биће у посебном фокусу Савјета министара БиХ
у 2020. години. Велики одлазак квалификоване радне снаге био је један од најхитнијих и најозбиљнијих изазова за земљу, а сада, због
пандемије изазване вирусом корона, велики број наших људи враћа се из иностранства, те је проблем њиховог здравственог,
социјалног и радног статуса нова тема која сваким даном постаје све значајнија. С тим у вези, у сарадњи са ентитетским властима,
радићемо на изналажењу усаглашеног рјешења у Босни и Херцеговини.
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Према томе, може се рећи да ће у областима рада, здравства, социјалне заштите, образовања, науке, културе и спорта приоритети бити
унапређење координације активности у Босни и Херцеговини, у складу са надлежностима Савјета министара БиХ, кроз унапређење
међународне сарадње, испуњавање међународних обавеза, подршку пројектима, реализацију обавезе из процеса европских
интеграција.
На крају, све активности које Савјет министара Босне и Херцеговине намјерава обављати током 2020. године су представљене у
табелама које слиједе, због чега појединачне мјере и активности нису образлагане у Уводу документа, а то су:
 Збирни преглед закона планираних Годишњим програмом рада Савјета министара БиХ,
 Збирни преглед подзаконских аката планираних Годишњим програмом рада Савјета министара БиХ,
 Збирни преглед међународних уговора планираних Годишњим програмом рада Савјета министара БиХ,
 Збирни преглед јавних инвестиција планираних Годишњим програмом рада Савјета министара БиХ, и
 Тематски дио планиран Годишњим програмом рада Савјета министара БиХ.
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II – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: I Интегрисани раст
Стратешки циљ: 1. Макроекономска стабилност
Средњорочни циљ: 1.1 Стабилан и транспарентан систем финансирања БиХ, управљање и контрола јавних финансија и испуњење међународних финансијских обавеза

1.1.1.3 Принудна
наплата

1.1.1.4 Поврат

Управа за
индиректно
опорезивање

Управа за
индиректно
опорезивање

Управа за

број обрађених ПДВ и
ПДА пријава ( сви
типови пријава:
редовне, допунске,
измјењене)
Удио наплаћеног дуга у
текућој години у односу
на укупан дуг
Наплата дуга у односу
на потраживања
настала текуће године
(%)
Извршени поврат

%

Број

%и
број

%

Процјена
наплате дуга у
односу на
потраживања
на крају 2020.
године)= 71 %
103%

11

Коначни
рок за
извршње
пројекта
(година)

Укупно

Остали
извори

10

12

Континуирано

Процјена
наплате дуга у
односу на
потраживања
на крају 2019.
године)=70 %
103%

9

18.037.000

40%

Донације

30%

Кредит

552.000

Буџет

540.000

8

18.037.000

%
реализованих
прихода од
царинских
дажбина
2020/2019 =
105%
Број обрађених
царинских
пријава
2020/2019 =
101%
%
реализованих
прихода у
унутрашњем
промету
2020/2019 =
100,5 %

Процијење
ни
трошкови

Циљана
вриједност
(2020.)

%
реализованих
прихода од
царинских
дажбина
2019/2018 =
106%
Број обрађених
царинских
пријава
2019/2018
=101,5%
%
реализованих
прихода у
унутрашњем
промету
2019/2018 =
100,5 %

7

Континуирано

1.1.1.2 Прикупљање
индиректних пореза
у унутрашњем
промету

% реализованих
прихода у унутрашњем
промету у односу на
претходну годину
(уплата на 3. групу
рачуна)

%и
број

6

18.037.000

број проведених
царинских поступака

%

5

Извори финансирања

18.037.000

Управа за
индиректно
опорезивање

% реализованих
прихода од царинских
дажбина у односу на
претходну годину

4

18.037.000

1.1.1.1 Царински
поступци и наплата
увозних дажбина

3

18.037.000

1
2
1.1.1 Наплата индиректних пореза

Трошкови

Полазна
вриједност
(2019.)

Носилац
активности

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Програм и пројекат

Показатељ
резултата

Показатељи

7.730.000

7.730.000

7.730.000

Континуирано

7.730.000

7.730.000

7.730.000

Континуирано
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индиректно
текуће у односу на
опорезивање
претходну годину
1.1.2 Идентификација и елиминација свих облика незаконитог обављања дјелатности
број
процесуираних
прекршајних
број процесуираних
налога (налог
прекршајних налога
прихваћен и
(налог прихваћен и
%
извршан) / број
извршан) / број издатих
издатих
прекршајних налога
прекршајних
налога у 2019.
год =90%
број
процесуираних
захтјева за
покретање
прекршајног
поступка и
број процесуираних
прекршајних
1.1.2.1. Сузбијање
Управа за
захтјева за покретање
налога за које
кријумчарења и сиве
индиректно
прекршајног поступка и
је захтијевано
економије
опорезивање
прекршајних налога за
судско
које је захтијевано
одлучивање
судско одлучивање
(донесено
(донесено судско
судско рјешење
рјешење или позив за
%
или позив за
суд) / број поднесених
суд) / број
захтјева за покретање
поднесених
прекршајног поступка и
захтјева за
број издатих
покретање
прекршајних налога за
прекршајног
које је захтијевано
поступка и број
судско одлучивање
издатих
прекршајних
налога за које
је захтијевано
судско
одлучивање у
2019. год=40%
број процесуираних
број
пријава (покренута
процесуираних
активност од стране
пријава
Управа за
1.1.2.2 Пореска
тужилаштва) / број
(покренута
индиректно
%
евазија
поднесених пријава
активност од
опорезивање
(извјештај,
стране
обавјештење,
тужилаштва)/
информација)
број

број
процесуираних
прекршајних
налога (налог
прихваћен и
извршан) / број
издатих
прекршајних
налога у 2020.
год = 91 %
број
процесуираних
захтјева за
покретање
прекршајног
поступка и
прекршајних
налога за које
је захтијевано
судско
одлучивање
(донесено
судско рјешење
или позив за
суд) / број
поднесених
захтјева за
покретање
прекршајног
поступка и број
издатих
прекршајних
налога за које
је захтијевано
судско
одлучивање у
2020. год=42%
број
процесуираних
пријава
(покренута
активност од
стране
тужилаштва)/
број

5.202.000

5.202.000

5.202.000

Континуирано

индиректних пореза

4.161.000

4.161.000

4.161.000

Континуирано
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100 %

100 %

80 %

82 %

25%

25%

%

5.202.000

27%

број ријешених
управних
Управа за
предмета / број
1.1.2.4 Провођење
индиректно
%
покренутих
управних поступака
опорезивање
управних
поступака 2019.
године) = 75%
%
реализованих
препорука (број
Реализација препорука
1.1.2.5 Финансијско
Управа за
реализованих
и мјера ревизије и
управљање и
индиректно
%
препорука/број
унутрашње контроле
контрола
опорезивање
препорука
за текућу годину
доспјелих за
реализацију за
2019.)=96%
1.1.3 Развијање информационог система с циљем аутоматизације пословних процеса.
Број ријешених
управних предмета /
број покренутих
управних поступака

5.202.000

5.202.000

Континуирано

Управа за
индиректно
опорезивање

поднесених
пријава
(извјештај,
обавјештење,
информација)н
адлежним
тужилаштвима
због почињених
кривичних
дјела у 2020.
год=41%

27%

број ријешених
управних
предмета / број
покренутих
управних
поступака 2020.
године) =80 %
%
реализованих
препорука (број
реализованих
препорука/број
препорука
доспјелих за
реализацију за
2020.) =97%.

4.161.000

4.161.000

2.081.000

2.081.000

Континуирано

1.1.2.3. Контролне
активности

број извршених / број
планираних контрола
(РИК, КВО, царинска
контрола)
нето / бруто ефекти
контрола
% Учешћа контрола
извршених по
препоруци анализе
ризика у укупним
потпуним контролама
Сектора за порезе
% Учешћа ефеката
остварених у
контролама по
препоруци анализе
ризика у укупним
ефектима потпуних
контрола Сектора за
порезе

поднесених
пријава
(извјештај,
обавјештење,
информација)
надлежним
тужилаштвима
због почињених
кривичних
дјела у 2019.
год=40%

Континуирано

надлежним
тужилаштвима због
почињених кривичних
дјела
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1.1.5.2 Управљање
системом финансија
и рачуноводства у
оквирима одобреног
буџета и наплаћених
прихода од
индиректних пореза

Управа за
индиректно
опорезивање

проценат извршења
буџета у односу на
одобрена средства
текуће године

%

100%

1.619.000

Континуирано

5

3.239.000

3.239.000

3.239.000

Континуирано

100 %

3.239.000

3.239.000

3.239.000

Континуирано

Реализована
средства за
оправке и
санације /
Одобрена
средства за
оправке и
санације у
2020.=100%
100

38.061.738

1.619.000

9.003.442

1.619.000

29.058.296

20 %

38.061.738

1.1.3.1
број интервенција на
Обезбјеђивање
Управа за
отклањању
функционисања
индиректно
%
24 %
недостатака / број
постојећих
опорезивање
аутоматских обрађених
апликација УИО
1.1.3.2 Развој нових
Управа за
број израђених нових
апликација за
индиректно
апликација за подршку
број
4
подршку пословних
опорезивање
корисницима
процеса УИО
1.1.3.3
проценат
Обезбјеђивање
Управа за
регистрованих
услова за развој
индиректно
%
98 %
обвезника у систему еелектронског
опорезивање
порези
пословања УИО
1.1.4 Модернизација капацитета за функционисање граничних прелаза и објеката Управе
Реализована
1.1.4.1 Опремање и
средства за
управљање
оправке и
смјештајним
Управа за
Реализована одобрена
санације /
капацитетима на
индиректно
средства за оправке и
%
Одобрена
граничним
опорезивање
санације (%)
средства за
прелазима и у
оправке и
Управи
санације у
2019.=100%
1.1.4.2 Провођење
Управа за
Реализација плана
поступка јавних
индиректно
%
100
јавних набавки
набавки
опорезивање
1.1.5 Унапређење пословних процеса и партнерских односа
% реализоване /
планиране обуке
100
1.1.5.1
запослених
Професионализациј
Управа за
а запослених и
број покренутих
индиректно
%
спречавање
дисциплинских
опорезивање
коруптивних
поступака/број
100
дјеловања
ријешених предмета у
прописаном року

Континуирано

4.514.574

4.514.574

4.514.574

Континуирано

2.015.000

2.015.000

2.015.000

Континуирано

2.015.000

2.015.000

2.015.000

Континуирано

100

100

100%
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1.1.5.3 Сарадња и
број ријешених
партнерство са
Управа за
захтјева у прописаним
пореским
индиректно
%
роковима/број
обвезницима и
опорезивање
поднесених захтиева
другим субјектима
1.1.5.4 Израда и
усклађивање
законских прописа
индиректних пореза
број усклађених
Управа за
са ЕУ прописима и
законских
индиректно
број
учешће у
прописа са acquisоm
опорезивање
међународним
ЕУ
пројектима из
области индиректних
пореза
1.1.6 Креирање политике индиректног опорезивања (Управни одбор)
1.1.6.1 Анализа
стања прописа у
Реализација мјера из
области индиректних
Управни
Информације о стању
пореза и
%
одбор УИО
прописа у области
предлагање
индиректних пореза
квалитетних
законских рјешења
1.1.6.2 Израда
Сачињена пројекција
пројекције прихода
прихода од
Управни
од индиректних
индиректних пореза
описно
одбор УИО
пореза
(редовна и
ревидирана)
1.1.6.3 Анализа
Реализација мјера из
података о крајњој
Информације о
Управни
потрошњи са
анализи стања
%
одбор УИО
приједлогом мјера за
података о крајњој
побољшање
потрошњи
Број унијетих ПДВ
%
пријава и кретање
одступа
крајње потрошње у
ње од
односу на важеће
коефиц
1.1.6.4
коефицијенте
ијената
Обезбјеђивање
расподјеле
ефикасног система
Управни
расподјеле прихода
одбор УИО
од индиректних
Број усвојених и
пореза
реализованих одлука о
број
расподјели прихода од
индиректних пореза
1.1.6.5 Праћење
успјешности рада

Управни
одбор УИО

Реализација усвојених
мјера и приједлога за

%

88%

92%

2.015.000

2.015.000

2.015.000

Континуирано

0

2

2.015.000

2.015.000

2.015.000

Континуирано

100%

100%

201.000

201.000

201.000

Континуирано

ДА

ДА

167.000

167.000

167.000

Континуирано

100%

100%

67.000

67.000

67.000

Континуирано

< 1%

< 1%

број усвојених и
реализованих
одлука о
расподјели
прихода од
индиректних
пореза у 2019.

број усвојених и
реализованих
одлука о
расподјели
прихода од
индиректних
пореза у 2020.

134.000

134.000

134.000

Континуирано

100%

100%

100.000

100.000

100.000

Континуирано
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УИО у остваривању
побољшање рада УИО
стратешких циљева
1.1.7 Политике и системи за управљање и контролу финансирања институција БиХ
1.1.7.1 Припрема,
Припремљени
анализа и контрола
Министарство буџетски документи у
извршења буџета
финансија и
складу са измјеном
%
0
институција БиХ и
трезора БиХ
Закона о финансирању
извјештавање
институција БиХ
Проценат смањења
корисника који немају
20
приступ ИСФУ
1.1.7.2 Управљање
трезорским
Проценат
Министарство
операцијама у
благовремено
финансија и
%
институцијама БиХ у
израђених мјесечних/
трезора БиХ
складу са ЕУ
кварталних/ годишњих
70
стандардима
извјештаја у законском
року у складу са
стандардима
Број обављених
Министарство
1.1.7.3 Интерна
интерних ревизија у
финансија и
%
100
ревизија
односу на број
трезора БиХ
планираних
1.1.7.4 Унапређење
Министарство
рада на предметима
Степен реализације
финансија и
%
40
ратних злочина ИПА
пројекта
трезора БиХ
2017
1.1.8 Управљање јавним дугом и односи са финансијским институцијама
Ажурирана
Средњорочна
Број
1
стратегија управљања
дугом БиХ
1.1.8.1 Систем
Министарство Проценат
управљања јавним
финансија и
благовременог
%
100
дугом
трезора БиХ
сервисирања спољног
дуга
Проценат ажурираних
евиденција о јавном
%
90
дугу
Број уговора
пондерисан бројем
%
70
фаза у поступку
1.1.8.2 Односи са
Министарство закључивања уговора
финансијским
финансија и
Степен развијености
институцијама
трезора БиХ
портфолија (број
опративних рачуна
%
65
пондерисан бројем
трансакција)

50

866.110

866.110

0

0

0

866.110

2020.

3.187.852

3.187.852

0

0

0

3.187.852

2020.

95

257.538

257.538

0

0

0

257.538

2020.

100

36.000

0

0

36.000

0

36.000

2020.

864.090

864.090

0

0

0

864.090

2020.

768.410

768.410

0

0

0

768.410

2020.

50

80

1

100

95

75

70
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Ниво развијености
портфолија
Ниво развијености
механизма подршке
који се финансира из
међународних и
домаћих финансијских
извора
1.1.9 Фискална политика и управљање имовином
Однос издатих
потврда, мишљења и
информација из
области индиректног
опорезивања, у
законским роковима, у
односу на запримљене
захтјеве
Степен развијености
односа са ентитетским
1.1.9.1 Фискални
и другим надлежним
прописи, политика
институцијама у вези
опорезивања по
поступака и процедура
Министарство
међународним
за закључивање и
финансија и
споразумима и
провођење споразума
трезора БиХ
међународна
из области пореза у
сарадња у области
односу на стање 2016.
пореза
године
Однос реализованих
поступака размјене
информација,
узајамног
усаглашавања са
надлежним органима
других држава и
тумачења споразума, у
односу на запримљене
захтјеве
Степен
имплементације
анекса А
Степен
1.1.9.2 Управљање
имовином БиХ и
Министарство имплементације
анекса Б
координација
финансија и
процеса сукцесије
трезора БХ
Степен
бивше СФРЈ
имплементације
анекса Ц
Степен
имплементације

Описно

Недовољно
развијен

Недовољно
развијен

Описно

Задовољавајућ
и степен
развијености
механизма
подршке

Задовољавајућ
и степен
развијености
механизма
подршке

%

95

95

Описно

Недовољно
развијен

Недовољно
развијен

%

70

75

%

15

20

%

80

90

%

50

60

%

20

30

574.630

574.630

0

0

0

574.630

2020.

644.870

644.870

0

0

0

644.870

2020.
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0

0

0

581.225

2020.

0

1.000.000

анекса Д
Степен
имплементације
%
80
85
анекса Е
Степен
имплементације
%
30
40
анекса Ф
Однос усвојених и
припремљених
Број
нормативноправних
3
2
аката
аката за управљање
имовином
1.1.10 Финансијско планирање развоја, координација међународне помоћи и управљање претприступном помоћи Европске уније
Проценат
инвестиционих
пројеката је доброг
квалитета, спремно за
50
60
финансирање и
дефинисано у
1.1.10.1 Управљање
приоритетним
јавним
секторима
инвестицијама,
Министарство
Проценат
средњорочно
финансија и
%
581.225
581.225
средњорочних планова
планирање и
трезора БиХ
рада израђених у
70
75
координација
складу са
међународне помоћи
методологијом
Проценат унапређења
механизама за
ефикасније кориштење
70
75
средстава развојне
помоћи
1.1.10.2 Управљање
јавним
инвестицијама за
Министарство
резултате: Систем
Степен реализације
финансија и
%
36
52
1.000.000
0
за планирање и
пројекта
трезора БиХ
управљање јавним
инвестицијама ПИПМС
Проценат
неприхватљивих
1.1.10.3
трошкова програма
5
5
Координација и
Министарство
ИПА територијалне
управљање
финансија и
%
748.275
748.275
сарадње
претприступном
трезора БиХ
Степен успостављања
помоћи ЕУ
система индиректног
5
10
управљања ИПА

0

1.000.000

2020.

0

0

0

748.275

2020.
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1.1.11 Провођење регулаторне и надзорне функције Комисије
1.1.11.1 Унапређење
политика из области
концесија и
промоција добре
праксе

Комисија за
концесије
БиХ

Приједлог
подзаконског акта
Приједлог програма
едукације

Број

0

1

110.000

0

1

125.600

386.100

386.100

Приједлог ревидираног
0
1
150.500
Документа о политици
1.1.12 Развој и координација при успостављању система финансијског управљања и контроле и функционално независне интерне ревизије у институцијама БиХ
Објављени и
ажурирани
подзаконски акти из
1
3
50.000
50.000
50.000
области ФУК-а у
1.1.12.1
складу са ЗОФ
Успостављање
Централна
система за
Годишњи
хармонизаци
финансијско
консолидовани
Број
она јединица
управљање и
извјештај о систему
1
1
109.500
109.500
109.500
МФиТ
контролу у
ФУК-а у институцијама
институцијама
БиХ
Организоване и
одржане обуке из
4
4
91.000
91.000
91.000
области ФУК-а
Број успостављених
18
19
15.000
15.000
15.000
јединица ИР
Годишњи
консолидовани
1
1
100.500
100.500
100.500
извјештај о систему ИР
1.1.12.2
у институцијама БиХ
Успостављање
Централна
Верификација,
функционално
хармонизаци
цертификација
Број
30
38
60.000
60.000
60.000
независне интерне
она јединица
интерних ревизора
ревизије у
МФиТ
Организоване и
институцијама БиХ
одржане обуке из
1
1
20.000
20.000
20.000
области ИР
КПЕ интерних
ревизора (обуке за ИР
0
38
95.000
95.000
95.000
у институцијама БиХ)

2020.

2020.

2020.

II – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: I Интегрисани раст
Стратешки циљ: 1. Макроекономска стабилност
Средњорочни циљ: 1.2 Унапређење спољнотрговинске политике и страних инвестиција
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.2.1 Промоција и подрска директних страних инвестиција у БиХ
1.2.1.1 Промоција директних
Број контаката
страних инвестиција кроз
ФИПА
везаних за стране
број
455
470
889.200
889.200
0
0
0
889.200
директне контакте са страним
инвестиције
инвеститорима
Број отворених
питања у чијем
1.2.1.2 Идентификација препрека
рјешавању се
за стране инвестиције и приједлог
асистирало и
ФИПА
број
45
45
478.800
478.800
0
0
0
478.800
мјера за побољшање пословног
предложене
окружења
препоруке за
побољшање
пословног окружења
1.2.2 Надзор над производњом наоружања и војне опреме и спољнотрговинским прометом контролисаних роба кроз усклађивање са ЕУ законодавством
1.2.2.1 Поступање по захтјевима
странака у оквиру Закона о
контроли спољнотрговинског
Министарство
промета роба двојне намјене,
Административни
спољне
Закона о контроли
поступци у складу са
трговине и
%
100%
100%
257.833.33
257.833.33
257.833.33
спољнотрговинског промета
важећим законима и
економских
оружја, војне опреме и роба
подзаконским актима
односа БиХ
посебне намјене и Закона о
производњи наоружања и војне
опреме
Министарство Контрола рада
1.2.2.2 Инспекцијски надзор
спољне
предвиђеног броја
предузећа која се баве
трговине и
предузећа која се
%
100%
100%
257.833.33
257.833.33
257.833.33
производњом оружја
економских
баве производњом
односа БиХ
оружја

Коначни рок за
извршње пројекта
(година)
13

2020.

2020.

Континуирано

Укупно

Остали извори

Донације

Кредит

Извори финансирања

Буџет

Процијењени трошкови

Циљана вриједност
(2020.)

Трошкови

Полазна вриједност
(2019.)

Носилац
активности

Јединица мјерења
(%, број или описно)

Програм и пројект

Показатељ резултата

Показатељи

Континуира
но

1.2.3 Провођење спољнотрговинске политике, страних улагања и промоције извоза у процесу интеграција БиХ у ЕУ
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%

100%

100%

171.888,88

171.888,88

171.888,88

1.2.3.2 Провођење Закона о
политици директних страних
улагања БиХ

Министарство
спољне
трговине и
економских
односа БиХ

Административни
поступци у складу са
важећим законом и
подзаконским актима

%

100%

100%

171.888,88

171.888,88

171.888,88

Стање
спољнотрговинске
размјене и инвестиција
на дан 31.12.2020
Пораст
спољнотрговинске
размјене и инвестиција
у %

Проценат
750.000,00
реализован
(Грант
их
средства за
препорука и
сајмове)
одобрена
+
Министарство
финансијска
(новчана
спољне
1.2.3.3 Унапређење и промоција
средства за
средства за
трговине и
100%
100%
извоза
одржавање
припреме за
економских
сајмова/
учешће БиХ
односа БиХ
активности
на Свјетској
око
изложби
припреме
Експо 2020
БиХ за
Дубаи)
Експо 2020
Министарство
Усклађивањ
1.2.3.4 Активности у вези са
спољне
Усклађивање
е правног
процесом интеграција БиХ у ЕУ из
трговине и
правног система БиХ
система
%
100%
171.888,88
171.888,88
надлежности МСТЕО
економских
са acquisоm
БиХ са
односа БиХ
acquisоm
1.2.4 Унапређење регионалних трговинских односа БиХ у оквиру преференцијалних трговинских споразума (ССП, ЦЕФТА и ЕФТА)
Побољшана
спољнотрговинска
размјена и повећане
281.535
281.535
Министарство инвестиције са/из
1.2.4.1 Пуна имплементација
спољне
ССП, ЦЕФТА и ЕФТА
трговинских одредби ССП,
трговине и
sтрана уговорница
ЦЕФТА и ЕФТА Споразума
економских
односа БиХ
Програм
100.000
100.000
предсједавања
ЦЕФТА Споразумом
у 2020
1.2.5 Унапређење трговинских односа Босне и Херцеговине на МФН основи кроз пуно укључивање БиХ у свјетски трговински систем

Вриједност
спољнотрговинске
размјене и инвестиција

Унапређење
пословног окружења
за пораст извоза у
оквиру реализације
препорука Извозног
савјета БиХ,
финансијска подршка
за одржавање
сајмова у БиХ и
иностранству,
припреме за учешће
БиХ на Свјетској
изложби Експо 2020
Дубаи

750.000,00

171.888,88

Континуира
но

Административни
поступци у складу са
важећим законом и
подзаконским актима

Континуира
но

Министарство
спољне
трговине и
економских
односа БиХ

Континуирано /годишње
/полугодишње

1.2.3.1 Провођење Закона о
спољнотрговинској политици БиХ

Континуира
но

281.535
2020..
100.000
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Успјех преговора за
приступање БиХ
ВТО-у

Тренутно стање у процесу
приступања БиХ ВТО-у

Министарство
спољне
трговине и
економских
односа БиХ

Степен оствареног напретка у
процесу приступања БиХ ВТО-у
и испуњавања преузетих
постприступних обавеза

1.2.5.1 Преговори у оквиру
процеса приступања БиХ
Свјетској трговинској организацији
(ВТО)

1.2.6 Информативна и аналитичка подршка у унапређењу спољнотрговинске размјене БиХ
Четир
и
Министарство
1.2.6.1 Израда годишње,
редов
спољне
Припремљени
Број
полугодишње и кварталних
не
трговине и
аналитички
редовних
анализа спољнотрговинске
годиш
економских
документи
анализа
размјене Босне и Херцеговине
ње
односа БиХ
анали
зе
1.2.7 Развијање и унапређење мјера царинско-тарифне политике
Министарство
1.2.7.1 Креирање и провођење
спољне
Израђен пропис;
прописа из области царинске
трговине и
Израђен извјештај
број
1+1
политике и слободних зона
економских
или информација
односа БиХ
Министарство
Израђени прописи;
1.2.7.2 Креирање и провођење
спољне
Извршена квартална
прописа из области царинске
трговине и
број
3+4
расподјела тарифних
тарифе
економских
квота
односа БиХ
Министарство
1.2.7.3 Креирање и надгледање
број
спољне
Израђен пропис;
провођења царинских прописа,
трговине и
Израђен извјештај
3+2
праћење провођења правила
описно
економских
или информација
поријекла, контрола и надзор
односа БиХ
Извршена квартална
Министарство
1.2.7.4 Припрема и израда
расподјела тарифних
спољне
стручних анализа за креирање
квота;
трговине и
број
1+4
мјера царинско-тарифне политике
Израђена
економских
и праћење ефеката
информација или
односа БиХ
извјештај

Окончањ
е
мултилат
ералних
преговор
ао
спољнот
рговинск
ом
режиму
БиХ; и
билатера
лних
преговор
ао
приступу
тржишту

232.000

232.000

232.000

2020.

Четири
редовне
годишњ
е
анализе

130.064

130.064

130.064

2020.

1+1

257.833,33

257.833,33

257.833,33

2020.

3+4

257.833,33

257.833,33

257.833,33

2020.

4

257.833,33

257.833,33

257.833,33

2020.

1+4

257.833,33

257.833,33

257.833,33

2020.
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II – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: I Интегрисани раст
Стратешки циљ: 1. Макроекономска стабилност
Средњорочни циљ: 1.3 Унапређење провођења спољне политике БиХ

Укупно

Коначни рок за
извршње
пројекта
(година)

Остали извори
11

12

13

20.644.048

20.644.048

2020.

7.582.574

7.582.574

7.582.574

2020.

764.335

764.335

764.335

2020.

Кредит

Донације

Процијењени
трошкови

Циљана
вриједност
(2020.)

Извори финансирања

Буџет

1
2
3
1.3.1 Провођење спољне политике Босне и Херцеговине
Број билатералних и
мултилатералних
Министарство посјета и контаката,
1.3.1.1 Развој политичких и
спољних
као и број учешћа у
економских односа
послова
састанцима и
БиХ
конференцијама
регионалних
иницијатива
Редовне политичке
консултације са
Службом за спољне
послове ЕУ, као и са
осталим надлежним
институцијама ЕУ,
Министарство придруживање
1.3.1.2 Испуњавање обавеза
спољних
заједничким
из ССП које су у надлежности
послова
изјавама/рестриктивн
МСП БиХ
БиХ
им мјерама, учешће
на ЕУ састанцима са
партнерским
државама и
асоцијацијама, у
радним тијелима ЕУ
и другим
1.3.1.3 Праћење стања
Ажурирање
Министарство
дипломатских односа БиХ и
стратегија спољне
спољних
извјештавање парламента
политике БиХ,
послова
БиХ, Предсједништва БиХ и
динамика рада ДКП
БиХ
Савјета министара БиХ
мреже

Трошкови

Полазна
вриједност
(2019.)

Носилац
активности

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Програм и пројект

Показатељ
резултата

Показатељи

4

5

6

7

8

9

10

%

75

80

20.644.048

%

75

85

%

80

85
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1.3.2.4 Унапређење рада
МСП-а кроз преузимање
објеката добивених
сукцесијом, те осигурање
прописаних стандарда за рад
ДКП-а

Министарство
спољних
послова
БиХ

Смањење закупа
објеката за потребе
ДКП мреже,
адаптација и
опремање

6.689.681

6.689.681

6.689.681

2020.

Број

6

6

3.057.338

3.057.338

3.057.338

2020.

Број

70

75

764.334

764.334

764.334

2020.

%

90

95

822.153

822.153

822.153

2020.

%

90

95

1.644.306

1.644.306

1.644.306

2020..

План
капиталних
улагања за
обнављање
и
унапређењ
е
информаци
оног
система

Континуирано
обнављање
информационог
система

Унапређење
постојећег
информационог
система

85

822.153

822.153

822.153

2020.

3
власништво

Министарство
спољних
послова
БиХ

80

4.932.919

4.932.919

493.2919

2020.

4
адаптација

1.3.2.3 Развој
информационког система, те
система заштите података у
МСП БиХ

%

Описно

Остваривање
утврђених
спољнополитичких
Министарство
циљева кроз
спољних
реализацију
послова
иницијатива у оквиру
БиХ
ЕУ ЗВСП и међ. орг.
(УН, НАТО, ОЕБС,
СЕ, ОЕЦД и др.)
Одржавање
Министарство политичких
1.3.1.5 Развој политичког
спољних
консултација са
дијалога са НАТО-ом
послова
чланицама НАТО и
БиХ
ПфП – састанци на
највишем нивоу
Пројекти јавне
1.3.1.6 Промоција јавне
Министарство
дипломатије и
дипломације и пројекти
спољних
научне, образовне,
научне, образовне, културне и
послова
културне и спортске
спортске сарадње
БиХ
промоције
1.3.2 Развој службе Министарства спољних послова
Повећање броја
Министарство
1.3.2.1 Подизање нивоа
запослених који су
спољних
интерне и дипломатске обуке
овладали
послова
кадрова
дипломатским
БиХ
вјештинама
Усклађивање
Министарство нормативних аката и
1.3.2.2 Стварање правног
спољних
интерних процедура
оквира за функционисање
послова
из дјелокруга
МСП БиХ
БиХ
управљања људским
ресурсима

Број
/куповинаадаптација

1.3.1.4 Учествовање и
заступање интереса БиХ у
међународним
организацијама и
институцијама/повећање
међународног визибилитета
БиХ, као кредибилног
партнера у међународним
односима

23

1.3.3 Заступање и заштита права и интереса грађана и правних лица Босне и Херцеговине у иностранству

1.3.3.1 Пружање конзуларних
услуга грађанима БиХ у
иностранству и страним
држављанима у БиХ

Министарство
спољних
послова
БиХ

1.3.3.2 Пружање међународне
правне помоћи, конзуларне
заштите и конзуларне помоћи
физичким и правним лицима
из БиХ у иностранству, као и
страним физичким и правним
лицима из иностранства у БиХ

Министарство
спољних
послова
БиХ

1.3.3.3 Учествовање у
поступцима закључивања и
ратификације међународних
уговора и промоцији
поштивања и примјене
међународног права

Министарство
спољних
послова
БиХ

Издавање путних
исправа, виза,
одређивање и
евидентирање
ЈМБ,пријем захтјева
за одрицање од бх.
држављанства,
провјере идентитета
и држ. статуса,
социјална питања,
издавање
спроводница, упис у
матичне књиге и др.
Постотак обрађених
захтјева конз.
заштите и конз.
помоћи физичким и
правним лицима из
БиХ у иност.,
учествовање у
провођењу
споразума о
реадмисији,
прибављање
сагласности
надлежних
институција БиХ
ради реализације
гласања држављана
других држава на
територији БиХ
Постотак издатих
мишљења на међ.
споразуме,
ратификације међ.
уговора, број учешћа
на преговорима за
закључивање
уговора, као и на
међ. конференцијама
из области
међ.права

85

90

%

90

%

90

%

10.960.596

10.960.596

10.960.596

2020.

95

608.922

608.922

608.922

2020.

90

608.922

608.922

608.922

2020.
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II – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: I Интегрисани раст
Стратешки циљ: 1. Макроекономска стабилност
Средњорочни циљ: 1.4. Осигурати квалитетне, хармонизоване и благовремене статистичке податке свим корисницима

5

6

број

170

171

Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

Процијењен
и трошкови

8

9

10

11

12

13

3.924.853

3.924.853

-

-

-

3.924.853

2020.

936.147

936.147

-

-

936.147

2020.

Укупно

7

Остали
извори

Донације

4

Извори финансирања

Кредит

3

Циљана
вриједност
(2020)

2

Полазна
вриједност
(2019)

1

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Носилац
активности

Трошкови

Буџет

1.4.1

Програм и пројект

Показатељ
резултата

Показатељи

Производња службене статистике у складу са потребама корисника

1.4.1.1 Провођење статистичких
истраживања/ активности

1.4.1.2 Инфраструктурна подршка
статистичкој производњи

Агенција за
статистику
БиХ

Агенција за
статистику
БиХ

Проведена
статистичка
истраживања/
активности
Објављене
статистичке
публикације
(саопштења,
билтени,
остала
издања)
Проведене
мјере из
акционог
плана за
успостављањ
е и развој
ФУК-а у
Агенцији

број

363

364

%

73

77
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II – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА

Обуке особља
БАТА-е, обавезе
по Споразуму ЕА
БЛА (МЛА)
2.1.1.2 Унапређење
система акредитовања
БиХ

Институт за
акредитовање
БиХ

Закон о
акредитиoвању
БиХ и
Закон о оснивању
Института за
акредитовање
БиХ

8

9

3

3

65.000

65.000

10

11

Коначни рок за
извршње пројекта
(година)

7

Укупно

6

Остали извори

5

Донације

Процијењени
трошкови

Циљана вриједност
(2020.)

Кредит

4

Буџет

1
2
3
2.1.1 Провођење система акредитирања Босне и Херцеговине
Број подручја у
којима БАТА има
потписан
споразум ЕА БЛА
2.1.1.1 Оцјењивања тијела
у односу на
за оцјену усклађености у
Институт за
потребе
сврху одобравања
акредитовање
привреде БиХ
/проширивања/
БиХ
продужавања
Укупан број
акредитације и надзора
акредитованих
тијела у односу
на претходну
годину

Полазна вриједност
(2019.)

Носилац
провођења
програма и
пројекта

Јединица мјерења
(%, број или описно)

Програм и пројект

Показатељ резултата

Општи циљ / принципи развоја: I Интегрисани раст
Стратешки циљ: 2. Унаприједити развој конкурентног економског окружења
Средњорочни циљ: 2.1 Унаприједити систем инфраструктуре квалитета у складу са ЕУ легислативама и добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у сврху осигурања
слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције
Показатељи
Трошкови
Извори финансирања

12

13

65.000

Број

2020.

140

Описно

Одржан статус
потписника
Споразума ЕА
БЛА

Број / описно

Закони нису
усаглашени са
acquisоm

155
Одржан
статус
потписника
Споразума
ЕА БЛА
Закони
усаглашени
са acquisоm
и
достављен
и СМ на
усвајање

1.165.000

1.165.000

1.165.000

106.000

106.000

106.000

2020.
10.000

10.000

10.000
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Институт за стандардизацију БиХ

5.000

865.000

2020.

Институт
за
стандар
дизацију
БиХ

Правилник
није усклађен
са захтјевима
Правилник о
новог издања
Правилник
унутрашњој
стандарда
достављен
организацији
БАС ЕН
СМ ради
5.000
5.000
Института за
ИСО/ИЕЦ
добијања
акредитовање
17011:2018 и
сагласности
БиХ
захтјевима
Уредбе (ЕК)
765/2008
2.1.2 Одржавање и развој система стандардизације у Босни и Херцеговини и унапређење услуга Института за стандардизацију БиХ
Документ
Програма
Документ
рада
Програма рада
Израда Програма
Института
Института на
рада
на
усвајању
Института на
усвајању
стандарда и
усвајању
Документ
стандарда
других
стандарда и
објављен на
и других
Стандардизац
других
веб страници
стандарди
оних
стандардизацио
ационих
докумената за
их
докумената
2.1.2.1
2019. објављен
докумената
за 2020.
Праћење и усвајање
на веб
објављен
европских/међународних
страници
на веб
стандарда и израда
страници
изворних БАС стандарда
уз побољшање и
Проценат
865.000
865.000
одржавање система
реализације
управљања и
Програма рада
информационог система
Института на
за управљање
усвајању
%
95%
95%
стандардима (СМИС)
стандарда и
других
стандардизацион
их
докумената
Извјештај о
Извјештаји
Извјештаји о
проведеном
о интерном
интерном и
интерном и
и
Документи
сертификацион
екстерном
надзорном
ом аудиту
аудиту и листа
аудиту
побољшања
2.1.2.2 Активности
Проценат
Института
реализације
везане за чланства у
Плана пројекта
%
80%
85%
126.000
126.000
европским организацијама
испуњености
за стандардизацију (ЦЕН,
критеријума

126.000

2020.
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2.1.2.3 Продаја, промоција
Института и унапређење
постојећих и увођење
нових услуга Института

Институт за стандардизацију БиХ

ЦЕНЕЛЕЦ и ЕТСИ) и
међународним
организацијама за
стандардизацију (ИСО,
ИЕЦ, ИТУ)

2.1.3 Интелектуална својина у БуХ
2.1.3.1 Провођење
прописа за стицање,
Институт за
одржавање, промет и
интелектуалу
престанак права
својину БиХ
индустријске својине
2.1.3.2 Провођење
прописа у области
Институт за
ауторског и сродних
интелектуалну
права, њиховог
својину БиХ
колективног остваривања

Извјештаји о
преузетим
европским /
међународним
стандардима
Извјештаји о
продатим
стандардима
Учешће у раду
европских и
међународних
организација за
стандардизацију
путем ТЦ,
генералних
скупштина,
радних састанака
и сл.
Број продатих
стандарда
Број издатих
сертификата
Број одржаних
промотивних
активности на
годишњем нивоу
Електронска
продаја
стандарда

Успостављена
сертфикациона
тијела

Број одлука

Број одлука

Број
извјештаја

18

20

Број
извјештаја

20

24

Број
генералних
скупштина,
радних
састанака и
сл. на којима
су
учествовали
представници
Института

12

12

Број

2035

2050

Број

260

260

Број

17

17

0%

25%

0

1

Број

14200

Број

39

Проценат
електронске
продаје у
односу на
укупну
продају
Број
успостављен
их
сертфикацио
них тијела

476.000

476.000

476.000

2020.

14606

1.500.000

1.500.000

1.500.000

конти
нуира
но

57

137.000

137.000

137.000

конти
нуира
но
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и контрола над радом
колективних организација
2.1.4 Рјешавање предмета из области конкуренције по службеној дужности и захтјеву странака, укључујући и промоцију и заштиту тржишне конкуренције
2.1.4.1 Рјешавање
Број ријешених
предмета из области
Конкуренцијски
предмета у
%
60
65
1.288.000
1.288.000
конкуренције и давање
савјет БиХ
односу на број
стручних мишљена
запримљених
2.1.5 Провођење надзора над тржиштем и пружање стручне помоћи заинтересованим странама у Босни и Херцеговини
2.1.5.1 Проактивни и
реактивни надзор над
тржиштем

Агенција за
надзор над
тржиштем БиХ

2.1.5.2 Изградња стручних
и професионалних
капацитета у области
надзора над тржиштем

Агенција за
надзор над
тржиштем БиХ

2.1.5.3 Пружање стручне
помоћи потрошачима и
пословним субјектима

Агенција за
надзор над
тржиштем БиХ

2.1.5.4 Информисање
јавности

Агенција за
надзор над
тржиштем БиХ

Контролисани
непрехрамбени
производи на
тржишту БиХ
Учешће на
стручним
скуповима,
састанцима,
техничким
комитетима и
радним групама
Припремљени
информативни и
стручни текстови,
те одговори на
упите потрошача
и пословних
субјеката
Припремљене
информације за
јавност

1.288.000

2020.

Број

200

200

463.650

463.650

463.650

2020.

Број

32

33

151.740

151.740

151.740

2020.

Број

40

42

168.600

168.600

168.600

2020.

Број

105

110

59.010

59.010

59.010

2020.

5

2
257.000

257.000

257.000

2020.

9

5

ДА

ДА

257.000

257.000

257.000

2020.

2.1.6 Усклађивање прописа на тржишту осигурања у БиХ

2.1.6.1 Хармонизација
прописа и арбитража

2.1.6.2 Статистички сервис
и међународна сарадња

Агенција за
осигурање у
БиХ

Агенција за
осигурање у
БиХ

Број
достављених
материјала УО
Број усвојених
материјала од
стране УО
Произведени
поуздани
статистички
подаци за сектор
осигурања

Број

Описно
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Реализовани
састанци на
међународном
нивоу
2.1.7 Метрологија у БиХ
2.1.7.1 Имплементација
нових метролошких
метода, програм
интеркомпарације,
пројектовање система,
анализа мјерних мјеста,
израда студија, едукација.

Институт за
метрологију
БиХ

Број
калибрационих и
метролошких
могућности;
Број калибрација;
Број
верификација

Број

3000

877

2.631.000

570.000

322.710,87

187.570,28

107.570,28

37.148,57

37.148,57

2.631.000

2020.

570.000

2020.

187.570,28

2020.

37.148,57

2020.

187.570,28

2020.

2.1.8.1 Израдити Нацрт
Стратегије за развој
инфраструктуре квалитета
у Босни и Херцеговини са
Акционим планом

Министарство
спољне
трговине и
економских
односа БиХ

Документ нацрта
стратегије

Број

0

1

2.1.9 Преузимање уредби и директива новог и старог приступа у правни систем Босне и Херцеговине
2.1.9.1 Припрема нацрта и
Министарство
доношење наредби којима
спољне
Документ нацрта
се преузимају преостале
трговине и
Број
7
10
наредби
директиве новог приступа
економских
односа БиХ
2.1.9.2 Припрема нацрта и
доношење Одлуке о
Министарство
условима и начину
спољне
именовања тијела за
Документ нацрти
трговине и
Број
0
1
оцјењивање усклађености
наредби
економских
(којом се преузимају ЕУ
односа БиХ
Одлука 768/2008 и Уредба
765/2008)

247.289,13

2.1.8 Развити стратешки оквир развоја система инфраструктуре квалитета у Босни и Херцеговини

80.000

2.1.10 Ускладити хоризонтално законодавство у области инфраструктуре квалитета у Босни и Херцеговини са ЕУ Новим пакетом мјера из 2008. године
2.1.10.1 Израдити Нацрт
новог закона о техничким
захтјевима за производе и
оцјењивању усклађености
са подзаконским актима

Министарство
спољне
трговине и
економских
односа БиХ

2.1.11 Јачање система јавних набавки
2.1.11.1 Унапређење
Агенција за
постојећих и увођење
јавне набавке
нових функционалности
БиХ

Нацрт закона о
техничким
захтјевима за
производе и
оцјењивању
усклађености

Број

0

1

Број нових
функционалности
мањег обима и

Број

20

10

187.570,28

107.570,28

80.000

2020.
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система е-набавке уз
припадајући легислативни
оквир

2.1.11.2 Пуштање у
продукцију модула за
електронско достављање
понуда, отварање понуда
и оцјену понуда

Агенција за
јавне набавке
БиХ

2.1.11.3 Отварање
података у јавним
набавкама

Агенција за
јавне набавке
БиХ

2.1.11.4 Развој модула за
е-ревизију

Агенција за
јавне набавке
БиХ

2.1.11.5 Отварање
података у јавним
набавкама

Агенција за
јавне набавке
БиХ

2.1.11.6 Развој модула за
е-ревизију

Агенција за
јавне набавке

унапређења
постојећих
функционалности
пуштених у
продукцију
Проценат
проведених
поступака јавних
набавки
електронским
путем у односу
на укупан број
поступака
покренутих путем
портала
Имплементација
ОЦС стандарда
на техничком
нивоу
Развој опен дата
модула као
екстензије
националног
портала за јавне
набавке
Спецификација
захтјева
усаглашена са
канцеларијама за
ревизију на свим
нивоима
Набавка услуге
развоја
предметних
функционалности
Почетак развоја
Имплементација
ОЦС стандарда
на техничком
нивоу
Развој опен дата
модула као
екстензије
националног
портала за јавне
набавке
Спецификација
захтјева

%

0

30

602.000

602.000

2020.

Описно

Развијено и
спремно за
пуштање у
продукцију

2020.

Описно

Изабран
најповољни
ји
добављач
предметне
услуге и
почетак
рада на
реализацији
пројекта

2020.

Описно

Развијено и
спремно за
пуштање у
продукцију

2020.

Описно

Изабран
најповољни

2020.
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БиХ

усаглашена са
канцеларијама за
ревизију на свим
нивоима
Набавка услуге
развоја
предметних
функционалности
Почетак развоја

2.1.11.7 Унапређење
легислативног оквира из
домена електронских
јавних набавки (члан 123.
Закона о јавним
набавкама)

Агенција за
јавне набавке
БиХ

Припрема
Нацрта
Правилника о
динамичком
систему куповине

2.1.11.8 Обуке службеника
за јавне набавке

Агенција за
јавне набавке
БиХ

Број одржаних
обука за
службеника за
јавне набавке

2.1.11.9 Праћење
поступака јавних набавки
по изворима праћења

Агенција за
јавне набавке
БиХ

2.1.11.10 Годишњи
извјештај о закљученим
уговорима у поступцима
јавних набавки

Агенција за
јавне набавке
БиХ

Број обрађених
поступака према
Правилнику о
праћењу
поступака јавних
набавки
Обавеза АЈН у
складу с чланом
92. став 3). тачка
ф) З. о јавним
набавкама је
прикупљање
података, израда
анализа и
објављивање
информација у
вези с
поступцима
јавних набавки и
додијељеним
уговорима о
јавним набавкама

ји
добављач
предметне
услуге и
почетак
рада на
реализацији
пројекта

Описно

Припремљен
Нацрт

Број

180

840

401.000

2020.

Број

500

600

334.000

2020.

Описно

2020.

Годишњи
извјештај

Усвајање
извјештаја
од стране
Савјета
министара
БиХ

2020.
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II – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: I Интегрисани раст
Стратешки циљ: 2. Унаприједити развој конкурентног економског окружења
Средњорочни циљ: 2.2. Унапређење заштите потрошача

6

7

8

9

10

број

956

1004

216.000

број

94

99

Број

5
сједниц
а

5
сједниц
а

Број

3

11

Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

5

Укупно

Донације

4

Остали
извори

Кредит

Процијењени
трошкови

Циљана
вриједност
(2020.)

Извори финансирања

Буџет

1
2
3
2.2.1 Заштита потрошача у Босни и Херцеговини
Институција
Акти (правни
2.2.1.1 Правна подршка потрошачима
омбудсмана
савјети,
(поступање по појединачним жалбама,
за заштиту
тумачења,
давање усмених савјета, мишљења и
потрошача у
мишљења,
тумачења)
БиХ
одлуке)
Институција
2.2.1.2 Сарадња с осталим носилацима
омбудсмана
Акти
заштите потрошача (члан 98 ЗЗП) и
за заштиту
колективног
представницима трговинских удружења потрошача у
карактера
(колективни карактер)
БиХ
2.2.2 Побољшање рада Савјета за заштиту потрошача БиХ
Број одржаних
сједница
Министарство
Савјета за
спољне
2.2.2.1 Унапређење активности Савјета
заштиту
трговине и
за заштиту потрошача БиХ
потрошача и
економских
Број
односа БиХ
припремљених
публикација
Министарство
спољне
Број израђених
2.2.2.2 Израђени нацрти прописа
трговине и
докумената
економских
односа БиХ

Трошкови

Полазна
вриједност
(2019.)

Носилац
активности

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Програм и пројект

Показатељ
резултата

Показатељи

12

13

216.000

216.000

2020.

162.000

162.000

162.000

2020.

525.000

525.000

525.000

2020.

3
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II – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: I Интегрисани раст
Стратешки циљ: 2. Унаприједити развој конкурентног економског окружења
Средњорочни циљ: 2.3. Унапређење система државне помоћи у БиХ

10

164.000

164.000

94.000

94.000

11

12

164.000

94.000

Коначни
рок за
извршње
пројекта
(година)

9

Укупно

Донације

8

Остали
извори

Кредит

7

Извори финансирања

Буџет

1
2
3
4
5
6
2.3.1 Провођење активмне политике промоције државне помоћи као четвртог стуба конкуренције
Овиси о
броју
2.3.1.1 пројект еx ante и ex post
заприм
одобравање додјеле државне помоћи по
Приједлог
љених
поднесеним захтјевима давалаца преко
Савјет за
одлуке о (не)
Број и
захтјева
органа за провођење, редовне
државну
одобравању
34
описно
преко
активности из надлежности Савјета
помоћ БиХ
државне
органа
према Закону о систему државне помоћи
помоћи
за
у БиХ
провође
ње
Урађен
Годишњи
извјештај о
државној
помоћи у БиХ у
2.3.1.2 пројект Испуњавање обавезе из
Савјет за
2019. години,
члана 71. став (5) Споразума о
државну
Број
9
10
достављен
стабилизацији и придруживању
помоћ БиХ
Савјету
министра БиХ;
Ажуриран
попис државне
помоћи;

Процијење
ни
трошкови

Циљана
вриједност
(2020.)

Трошкови

Полазна
вриједност
(2019.)

Носилац
активности

Јединица
мјерења
(%, број
или описно)

Програм и пројект

Показатељ
резултата

Показатељи

13

У року од 60
дана од дана
достављања
комплетне
документациј
е

30.6.текуће
године за
претходну
годину
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Општи циљ / принципи развоја: II Памегтан раст
Стратешки циљ: 3. Развој људских ресурса
Средњорочни циљ: 3.1. Унапређење политика, извршење међународних обавеза и развој квалитета у области образовања у БиХ
Остали извори

Укупно

6

7

8

9

10

11

12

13

Број

4

5

260.500

265.500

0

0

0

260.500

2020.

Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

Донације

5

Процијењени
трошкови

4

Циљана
вриједност
(2020.)

Кредит

Извори финансирања

Буџет

1
2
3
3.1.1 Провођење тематских анализа и процеса обезбјеђења квалитета
Агенција за
3.1.1.1. Припрема и провођење
развој високог
Реализована
тематских анализа и давање савјета и
образовања и
тематска
препорука
обезбјеђивање
анализе
квалитета

Трошкови

Полазна
вриједност
(2019.)

Носилац
активности

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Програм и пројект

Показатељ
резултата

Показатељи

3.1.1.2. Припрема и реализовање обука
и радионица са заинтересованим
странама

Агенција за
развој високог
образовања и
овезбјеђивање
квалитета

Реализоване
заједничке
активности са
заинтересова
ним странама

Број

5

6

260.500

265.500

0

0

0

260.500

2020.

3.1.1.3. Провођење активности на
евалуацији и развоју система интерног
обезбјеђења квалитета рада Агенције у
складу са ЕСГ

Агенција за
развој високог
образовања и
обезбјеђивање
квалитета

Извршена
евалуација
Агенције у
складу са ЕСГ

Број

1

1

166.200

166.200

0

0

0

166.200

2020.

417.800

0

0

0

417.800

2020.

84.000

0

0

0

84.000

2020.

Агенција за
Проценат
развој високог
проводених
%
60%
65%
417.800
образовања и
акредитација
обезбјеђивање
у односу на
квалитета
број захтјева
3.1.2 Информисање и признавање документа из области високог образовања, академска и студентска мобилност
Центар за
информисање
3.1.2.1. Сарадња са надлежним
Број одржаних
и признавање
образовним властима, органима за
састанка и
документа из
Број
11
14
84.000
признавање, академска и студентска
број
области
мобилност
активности
високог
образовања
3.1.1.4. Поступци акредитације
виоскошколских установа и студијских
програма у БиХ
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3.1.2.3. Креирање и промовисање
документа из области високог
образовања

Центар за
информисање
и признавање
документа из
области
високог
образовања

Израђене и
промовисане
препоруке и
промоција
препорука

Број

1

6

37.000

37.000

0

0

0

37.000

2020.

Издате
препоруке и
3.1.2.4. Обављање и унапређење
мишљења,
процеса давања мишљења, препорука,
дате
савјета и информација из области
информац. и
Број
945
967
626.000
626.000
0
0
0
643.000
2020.
признавања иностраних
савјети,
високошколских квалификација
унесени
предмети у
базу података
Документи
Центар за
објављени на
3.1.2.5. Креирање, одржавање и
информисање
веб страници,
ажурирање информација о високом
и признавање
ажуриране
образовању у БиХ и документа из
документа из
Број
125
129
51.000
51.000
0
0
0
51.000
2020.
информац. о
области признавања иностраних
области
високом
високошколских квалификација
високог
образов. и
образовања
ВШУ у БиХ
Израда
Центар за
Акционог
информисање
плана и
3.1.2.6. Координација и међународна
и признавање
постављав.
размјена академског особља,
документа из
документа и
Број
24
28
41.000
41.000
0
0
0
41.000
2020.
студената и програма у области
области
информација
високог образовања
високог
на веб
образовања
страницу
ЦИП-а
3.1.3 Израда заједничке језгре цјеловитих развојних програма, заједничке језгре цјеловитих развојних програма и Заједничке језгре наставних планова и програма дефиниаане на
исходима учења
Агенција за
3.1.3.1 Израда смјерница за провођење
предшколско,
Урађен
заједничке језгре цјеловитих развојних
основно и
Број
0
2
264.000
264.000
0
0
0
264.000
2022.
документ
програма
средње
образовање
Центар за
информисање
и признавање
документа из
области
високог
образовања

3.1.4 Исходи учења и стандарди у предшколском, основном и средњем образовању, образовању одраслих и цјеложивотном учењу
3.1.4.1 Развој стандарда знања,
оцјењивање постигнутих резултата и
квалитета образовања у предшколском,
основном, средњем општем и средњем
стручном образовању

Агенција за
предшколско,
основно и
средње
образовање

Број
стандарда

Број

47

55

630.000

630.000

0

0

0

630.000

2022.
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Агенција за
предшколско,
Број
3.1.4.2 Учествовање у међународним
основно и
објављених
Број
1
2
311.500
311.500
истраживањима
средње
извјештаја
образовање
3.1.5 Провођење међународних пројеката из програма ЕРАСМУС+
Агенција за
предшколско,
3.1.5.1 Провођење ЕРАСМУС+ пројекта
Број усвојених
основно и
Број
3
6
125.000
25.000
еТвининг
извјештаја
средње
образовање
Агенција за
предшколско,
3.1.5.2 ЕААЛ - Модел основних
Број усвојених
основно и
Број
1
2
25.060,68
0
животних вјештина
извјештаја
средње
образовање
Агенција за
3.1.5.3 ЕПАЛЕ - Активности НСС за
предшколско,
Број
платформу ЕПАЛЕ
основно и
регистрованих
Број
300
500
147.273
0
средње
корисника
образовање
3.1.6 Унапређење и подршка процесима осигурања квалитета средњег стручног образовања и обуке и цјеложивотног учења
Агенција за
3.1.6.1 Развој стандарда занимања и
предшколско,
Број
стандарда квалификација и праћење
основно и
Број
21
23
166.000
166.000
стандарда
примјене модуларних НПП-а
средње
образовање
3.1.7 Израда и имплементација прописа и стратешких докумената из области образовања и младих на нивоу БиХ
Информација
о
3.1.7.1 Успјешна имплементација
Министарство
имплементац
прописа и стратешких докумената у
цивилних
Број
8
11
233.775
233.775
ији прописа и
области образовања и младих
послова БиХ
стратешких
докумената
Министарство
Израђени
3.1.7.2 Унапређење нормативног и
цивилних
прописи и
стратешког оквира у области
Број
1
2
233.775
233.775
послова БиХ
стратешки
образовања и младих
документи
3.1.8 Преузимање и провођење међународних обавеза у областима образовања и младих
Информације
3.1.8.1 Унапређење међународне
Министарство
о
сарадње у области образовања и
цивилних
закључивању
Број
3
7
233.775
233.775
младих
послова БиХ
међународних
уговора
Информације
Министарство
3.1.8.2 Успјешна имплементација
о извршењу
цивилних
Број
3
3
233.775
233.775
међународних обавеза
међународних
послова БиХ
обавеза

0

0

0

311.500

2023.
и
даље

0

100.000

0

125.000

2021.

0

25.060,68

0

25.060,68

2020.

0

147.273

0

147.273

2021.

0,00

0

0

2022.

166.000

233.775

2020.

233.775

2020.

233.775

2020.

233.775

2020.
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6

7

8

9

10

Број

0

1

525.000

525.000

11

Коначни
рок за
извршње
пројекта
(година)

5

Укупно

Донације

4

Остали
извори

Кредит

Процијење
ни
трошкови

Извори финансирања

Буџет

1
2
3
4.1.1.Развити систем координације по СБА (Small business Act)
Приједлог
Министарство одлуке о
4.1.1.1. Израдити Приједлог одлуке о
спољне
координацији
успостављању мреже СБА (Small
трговине и
упућен на
business Act) координатора у БиХ
економских
Савјет
односа БиХ
министара БиХ,
на усвајање

Циљана
вриједност
(2020)

Носилац
активности

Полазна
вриједност
(2019)

Показатељ
резултата

Програм и пројект

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Општи циљ / принципи развоја: II Паметан раст
Стратешки циљ: 4. Повећати индстријску конкурентност
Средњорочни циљ: 4.1. Повећати индстријску конкурентност кроз развој малих и средњих предузећа и индустријске политике
Показатељи
Трошкови

12

13

525.000

2020.
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Општи циљ / принципи развоја: II Паметан раст
Стратешки циљ: 4. Повећати индстријску конкурентност
Средњорочни циљ: 4.2. Унаприједити политике у области науке у БиХ

Проценат
реализације
обавеза у
поступцима
координације

%

5

8

9

10

100%

283.000

283.000

11

Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

7

Укупно

6

Остали
извори

Процијењени
трошкови

Циљана
вриједност
(2020.)

Донације

Министарство
цивилних
послова БиХ

4

Кредит

4.2.1.1 Унаприједити координацију
активности и имлементацију
прописа из области науке на нивоу
БиХ

3

Извори финансирања

Буџет

1
2
4.2.1 Имплементација пројеката из области науке

Трошкови

Полазна
вриједност
(2019.)

Носилац
активности

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Програм и пројект

Показатељ
резултата

Показатељи

12

13

283.000

2020.
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4.2.1.2. Унаприједити међународну
сарадњу у области науке

Министарство
цивилних
послова БиХ

активности према
прописима из
области науке на
нивоу БиХ
Проценат
реализације
обавеза у
поступцима
закључивања и
извршавања
међународно
признатих правних
аката чији
потписник је БиХ

%

100%

784.500

784.500

784.500

2020.
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Општи циљ / принципи развоја: II Паметан раст
Стратешки циљ: 4. Повећати индстријску конкурентност
Средњорочни циљ: 4.3. Унапређење сектора комуникација, информацијског друштва и поштанских услуга уз усклађивање регулторног оквира са ЕУ

10

6

7

%

85

85

906.000

број

0

8

467.000

467.000

0

%

100

100

9.047.500

9.047.500

0

Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

9

5

Укупно

Донације

8

4

Остали
извори

Кредит

Процијењени
трошкови

Циљана
вриједност
(2020.)

Извори финансирања

Буџет

1
2
3
4.3.1 Регулација тржишта поштанског саобраћаја
Агенција за
% Проценат
4.3.1.1
Регулација
тржишта
поштански
усклађености
поштанског саобраћаја
саобраћај
регулаторног оквира са
БиХ
стандардима
4.3.2 Комуникације, информационо друштво и поштанске услуге
4.3.2.1 Израда прописа и аката из
Министарство
области комуникација,
комуникација
информационог друштва и пошта
Израђени акти
и транспорта
у БиХ и усклађивање прописа са
БиХ
ЕУ законодавством
4.3.2.2 Стандардизација
Министарство
корисничког софтвера и
комуникација
Праћење и
управљање софтверском
и транспорта
извјештавање
имовином у употреби у
БиХ

Трошкови

Полазна
вриједност
(2019.)

Носилац
активности

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Програм и пројект

Показатељ
резултата

Показатељи

11

12

13

906.000

906.000

2020.

0

0

467.000

2020.

0

0

9.047.500

2020.
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институцијама Босне и
Херцеговине
4.3.2.3 Пројекат дигитализације
микроталасних веза јавних
радиотелевизијских сервиса у
БиХ

Министарство
комуникација
и транспорта
БиХ

Извјештај о фазној
реализацији Пројекта
дигитализације

%

30

70

30.110.200

233.500

0

0

30.110.20
0

29.876.700

2020.
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Општи циљ / принципи развоја: II Паметан раст
Стратешки циљ: 5. Унаприједити културу и кретивне секторе
Средњорочни циљ: 5.1. Унаприједити политике у области културе, младих и спорта у БиХ

8

9

10

100%

3.184.00

100%

927.500

11

Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

7

Укупно

6

Остали
извори

Донације

Циљана
вриједност
(2020.)

Кредит

5

Извори финансирања

Буџет

1
2
3
4
5.1.1 Имплементација пројекта и програма које доприносе развоју културе и спорта
Проценат реализације
5.1.1.1 Унаприједити координацију
Министарство обавеза у поступцима
активности у области културе у
цивилних
координације
%
БиХ
послова БиХ
активности у области
културе у БиХ
Проценат реализације
обавеза у поступцима
закључивања и
5.1.1.2 Унаприједити међународну
Министарство
извршавања
сарадњу у области културе у БиХ
цивилних
%
међународно
послова БиХ
признатих правних
аката чији потписник је
БиХ
Број реализованих
иницијатива у сарадњи
Министарство
5.1.1.3 Успјешна координација
са ентитетским
цивилних
број
активности у области спорта
органима и органима
послова БиХ
Брчко Дистрикта у
области спорта у БиХ
5.1.1.4 Имплементација и
Министарство Израда извјештаја о
број
побољшање нормативног оквира
цивилних
имплементацији и

Полазна
вриједност
(2019.)

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Носилац
активности

Показатељ
резултата

Програм и пројект

Процијењен
и трошкови

Трошков
и

Показатељи

12

13

3.184.000

3.184.000

2020.

969.500

927.500

2020.

2

3

1.670.000

0

0

0

2020.

1

2

274.000

0

0

0

2020.
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из области спорта

послова БиХ

нових нормативних
аката у области спорта
5.1.2 Унапређење међународне сарадње у области спорта
5.1.2.1 Успјешна реализација
обавеза из међународних аката
чији потписник је БиХ

Министарство
цивилних
послова БиХ

5.1.2.2 Усаглашавање
међународних споразума и других
међународних аката из области
спорта

Министарство
цивилних
послова БиХ

Проценат реализације
обавеза из
међународних аката
чији је потписник БиХ
Број усаглашених
међународних
споразума и других
међународних аката из
области спорта

%

50%

60%

90.000

0

0

0

2020.

број

1

2

40.000

0

0

0

2020.

II – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: II Паметан раст
Стратешки циљ: 5. Унаприједити кутуру и кретивне секторе
Средњорочни циљ: 5.2. Унапређење туристичког сектора у БиХ
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13

17

3

3

16

17

10

453.000

453.000

11

Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

9

Укупно

8

Остали
извори

7

12

13

Континуирано
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Процијењени
трошкови

Циљана
вриједност
(2020.)
6

Донације

Број

5

Кредит

4

Извори финансирања

Буџет

1
2
3
5.2.1 Интезивирање и јачање односа и сарадње у области туризма
Састанци
Радне групе за
координацију
акивности у
туризму БиХ
Министарство
Састанци
спољне
регионалних
5.2.1.1 Координација активности и
трговине и
иницијатива
међународна сарадња у области туризма
економских
Број пројеката у
односа БиХ
имплементациј
и
Број
потписаних
споразума

Трошкови

Полазна
вриједност
(2019.)

Носилац
активности

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Програм и пројект

Показатељ
резултата

Показатељи

453.000
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Процијењени
трошкови

Буџет

Кредит

Донације

Остали
извори

Укупно

Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

2

Циљана
вриједност
(2020.)

1

Полазна
вриједност
(2019.)

Носилац
активности

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Програм и пројект

Показатељ
резултата

II – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: II Паметан раст
Стратешки циљ: 5. Унаприједити кутуру и кретивне секторе
Средњорочни циљ: 5.3. Унаприједити систем превенције и спречавања употребе допинга у спорту и испуњење међународних обавеза
Показатељи
Трошкови
Извори финансирања

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Број

480

385

431 400

431 400

0

0

0

431.400

2020.

Број

22

15

287 600

287 600

0

0

0

287.600

2020.

5.3.1 Превенција и спречавање допинга у спорту
5.3.1.1. Допинг контроле на и ван
такмичења

Агенција за
антидопинг
контролу

5.3.1.2 Провођење кампања
усмјерених према различитим
циљним групама (едукативне
промотивне и координиране
активности)

Агенција за
антидопинг
контролу

Број проведених
допинг контрола
у односу на план
допинг контрола
за дату годину
Број проведених
кампања
усмјерених према
различитим
циљним групама
(едукативне
промотивне и
координиране
активности)
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II – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: II Паметан раст
Стратешки циљ: 5. Унаприједити културу и креативне секторе
Средњорочни циљ: 5.4. Побољшање техничке заштите и доступности архивске и библиотечке грађе

8

9

10

11

12

13

395

96.500

96.500

0

0

0

96.500

2020.

530

60.000

60.000

0

0

0

60.000

2020.

15000

61.000

61.000

0

0

0

61.000

2020.

1

50.000

50.000

0

0

50.000

2020.

61150

170.000

170.000

70

138.500

138.500

1

30.000

30.000

Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

7

Процијењени
трошкови

Укупно

Број обиђених
регистратурних
стваралаца који
5.4.1.1 Вредновање регистратурног
дјелују на нивоу
Архив БиХ
Број
390
градива код институција БиХ
БиХ и издатих
рјешења,
мишљења и
сагласности
Број обрађених
5.4.1.2 Обрада захтјева правних и
Архив БиХ
захтјева упућених
Број
530
физичких лица
Архиву БиХ
5.4.1.3 Провођење Анекса Д споразума о
Број копираних
Архив БиХ
Број
14500
сукцесији
листова
1.1.1.4 Израда нормативних аката и
Број израђених
Архив БиХ
Број
5
уговора
аката и уговора
5.4.2 Техничка обрада, заштита, снимање и уступање архивског и библиотечког градива
Број излијечених,
скенираних,
микрофилмовани
Број и
61000
х докумената, те
5.4.2.1 Сређивање и обрада архивског
Архив БиХ
степен технички
градива
обрађених
%
68
докумената и
уступљених
истраживачима
5.4.3 Промотивне активности
Број преузетих и
5.4.3.1 Издавачка дјелатност
Архив БиХ
издатих
Број
1
публикацијаа

6

Циљана
вриједност
(2020.)

Полазна
вриједност
(2019.)
5

Остали извори

4

Донације

3

Извори финансирања

Кредит

2

Трошкови

Буџет

1
5.4.1 Управљачко-надзорне активности

Носилац
активности

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Програм и пројект

Показатељ
резултата

Показатељи

170.000
0

0

0

2020.
138.500

0

0

0

30.000

2020.
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5.4.3.2 Научноистраживачка и културна
дјелатност

Архив БиХ

Број учествовања
на архивском
усавршавању и
презентованог
архивског
градива

Број

26

27

125.000

125.000

0

0

0

125.000

2020.

II – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 6. Равномјеран регионални развој
Средњорочни циљ: 6.2. Стварање услова за успостављање квалитетнијих, ефикаснијих, сигурнијих и савременијих система промета и комуникација у Босни и Херцеговини
Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

7

8

9

10

11

12

13

72.20

1.028.000

633.000

0

0

395.000

1.028.900

2020.

86.80

1.623.000

559.000

0

0

1.064.600

1.623.000

2020.

78,70

2.100.000

765.000

0

0

1.335.000

2.100.000

2020.

купљене
пословне
просториј
е

5.250.000

0

0

0

5.250.000

5.250.000

2020.

4

403.000

403.000

0

0

0

403.000

2020.

Укупно

Донације

6

Остали
извори

Кредит

Процијењени
трошкови

Извори финансирања

Буџет

1
2
3
4
5
6.2.1 Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства
Дирекција за
Проценат
6.2.1.1 Припрема и доношење
цивилно
усклађености
%
72.15
прописа и процедура
ваздухопловс
прописа са
тво БиХ
ИЦАО ЦЕ 1-2
Дирекција за
6.2.1.2 Рјешавање захтјева
Проценат
цивилно
ваздухопловних субјеката
усклађености
%
86.73
ваздухопловс
(сертификација и лиценцирање)
са ИЦАО ЦЕ 6
тво БиХ
Дирекција за
Проценат
6.2.1.3 Надзор ваздухопловних
цивилно
усклађености
%
78,67
субјеката
ваздухопловс
са ИЦАО ЦЕ 7
тво БиХ
Дирекција за
закупљен
6.2.1.4 Обезбјеђење услова за
Купљен
цивилно
е
смјештај сједишта БХДЦА
пословни
описно
ваздухопловс
просториј
(набавка зграде)
простор
тво БиХ
е
6.2.2 Међународни и међуентитетски транспорт и безбједност саобраћаја
Министарство Закључени
6.2.2.1 Закључивање
комуникација
међународни
број
1
међународних уговора
и транспорта
уговори
БиХ

Трошкови

Циљана
вриједност
(2020.)

Полазна
вриједност
(2019.)

Носилац
активности

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Програм и пројект

Показатељ
резултата

Показатељи
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6.2.2.2 Израда законских и
подзаконских прописа и
имплементација истих

Министарство
комуникација
и транспорта
БиХ

6.2.2.3 Инспекцијски надзор

Министарство
комуникација
и транспорта
БиХ

Израђени и
донесени
законски и
подзаконски
прописи
Издати
записници о
извршеној
инспекцијској
контроли

број

0

3

403.000

403.000

0

0

0

403.000

2020.

број

850

851

473.000

473.000

0

0

0

473.000

2020.

0

80%

711.000

711.000

0

0

0

711.000

2020.

0

80%

981.000

981.000

0

0

0

981.000

2020.

описно

Остварен
напредак
у односу
на
претходну
годину

Остварен
напредак
у односу
на
претходну
годину

1.909.000

1.909.000

0

0

0

1.909.000

2020.

%

100

100

300.500

300.500

0

0

0

300.500

2020.

%

100

100

130.500

130.500

0

0

0

130.500

2020.

%

0

2

60.500

60.500

0

0

0

60.500

2020.

%

90

10

60.500

60.500

0

0

0

60.500

2020.

%

70

30

60.500

60.500

0

0

0

60.500

2020.

6.2.2.4 Израда прописа, аката,
Проценат
уговора и споразума из области
Министарство реализације
транспорта и усклађивање
комуникација
Плана за
прописа са ЕУ законодавством - у
%
и транспорта
израду и
циљу стварања безбједног и
БиХ
доношење
јединственог жељезничког
прописа
простора
6.2.2.5 Лиценцирање и праћење
Министарство Рјешавање
поштовања релевантних прописа,
комуникација
захтјева у
услова издатих лиценци и
%
и транспорта
односу на
правила коришћења издатих
БиХ
запримљене
дозвола
6.2.3 Развој међународне и међуентитетске транспортне инфраструктуре
6.2.3.1 Координација активности и
сарадња с међународним и
међуентитетским институцијама/
организацијама из области
транспортне инфраструктуре
6.2.3.2 Одржавање система
обиљежавања пловног пута на
ријеци Сави
6.2.3.3 Постављање и одржавање
ознака и друге саобраћајне
сигнализације на граничним
прелазима
6.2.3.4 Обнова и развој пловидбе
на пловном путу ријеке Саве
6.2.3.5 Изградња моста преко
ријеке Саве код Свилаја
6.2.3.6 Израда идејног/главног
пројекта за Јадранско-јонску
аутопут

Министарство
комуникација
и транспорта
БиХ

Повећана
сарадња на
заједничким
пројектима

Министарство
комуникација
и транспорта
БиХ
Министарство
комуникација
и транспорта
БиХ
Министарство
комуникација
и транспорта
БиХ
Министарство
комуникација
и транспорта
БиХ
Министарство
комуникација
и транспорта

Проценат
одржаваних
ркм на ријеци
Сави кроз БиХ
Проценат
реализованог
уговора о
радовима
Степен
реализације
припремљених
пројеката
Степен
реализације
припремљених
пројеката
Проценат
реализованог
уговора
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6.2.3.7 Изградња моста преко
ријеке Саве код Градишке
6.2.3.8 Израда пројектно-студијске
документације за мост преко
ријеке Саве у Брчком
6.2.3.9 Праћење имплементације
студија модернизације лука Брчко
и Шамац
6.2.3.10 Увођење Ријечних
информативних система за
пловни пут ријеке Саве
6.2.3.11 Праћење припремних
радњи за изградњу,
реконструкцију и модернизацију
међународне саобраћајнице
Сарајево - Вишеград - граница са
Србијом
6.2.3.12 Израда техничке
документације за реконструкцију
жељезничке пруге на СЕЕТО рути
9а (АД ИПА 2017)-ИБИ МКП 23
6.2.3.13 Израда техничке
документације за жељезнице на
Коридору 5ц/Медитерански
коридор, Шамац-Сарајево - АД
ИПА 2017
6.2.3.14 Израда техничке
документације за отклањање
уских грла у жељезничком
саобраћају на дионици пруге
Иван - Брадина на Коридору
5ц/Медитерански коридор - АД
ИПА 2017
6.2.3.15 Израда пројектнотехничке документације за обнову
на СЕЕТО руте 2б, дионица
Сарајево (заобилазница Ступ) Трново - Фоча (Брод на Дини) АД ИПА 2017
6.2.3.16 Израда пројектнотехничке документације за обнову
дионице на СЕЕТО рути 2а, и то: -

Министарство
комуникација
и транспорта
БиХ
Министарство
комуникација
и транспорта
БиХ

Министарство
комуникација
и транспорта
БиХ

Израђени
пројекти за
реализовање
АП
Степен
реализације
припремљених
пројеката
Остварење
динамичког
плана
одржавања
мостова
Годишњи
извјештаји о
одржаним
састанцима

Министарство
комуникација
и транспорта
БиХ

Степен
реализације
припремљених
пројеката

%

2

20

60.500

60.500

0

0

0

60.500

2020.

Министарство
комуникација
и транспорта
БиХ

Степен
реализације
припремљених
пројеката

%

1

10

60.500

60.500

0

0

0

60.500

2020.

Министарство
комуникација
и транспорта
БиХ

Степен
реализације
припремљених
пројеката

%

1

10

60.500

60.500

0

0

0

60.500

2020.

Министарство
комуникација
и транспорта
БиХ

Степен
реализације
припремљених
пројеката

%

1

10

60.500

60.500

0

0

0

60.500

2020.

Министарство
комуникација
и транспорта
БиХ

Степен
реализације
припремљених
пројеката

%

1

10

60.500

60.500

0

0

0

60.500

2020.

Министарство
комуникација
и транспорта

Степен
реализације
припремљених

%

1

10

60.500

60.500

0

0

0

60.500

2020.

Министарство
комуникација
и транспорта
БиХ

%
10

50

22.482.000

60.500

0

0

22.421.500

22.482.00
0

2020.

%

0

2

60.500

60.500

0

0

0

60.500

2020.

%

0

2

60.500

60.500

0

0

0

60.500

2020.

%

0

2

60.500

60.500

0

0

0

60.500

2020.
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Угар - Бања Лука и Угар – Јајце –
Доњи Вакуф – Лашва; Обилазнице Бања Лука на
аутопуту и обилазнице Витез на
брзој саобраћајници - АД ИПА
2017
6.2.3.17 Пројекти изградње
капацитета надлежних
институција у сектору транспорта

БиХ

Министарство
комуникација
и транспорта
БиХ

пројеката

Степен
реализације
припремљених
пројеката

%

1

10

60.500

60.500

0

0

0

60.500

2020.
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Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

Укупно

Остали
извори

Донације

Кредит

Буџет

Процијењен
и трошкови

Циљана
вриједност
(2020.)

Полазна
вриједност
(2019.)

Носилац
активности

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Програм и пројект

Показатељ
резултата

Општи циљ / принципи развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 7. Побољшање управљања животном средином и развој околинске инфраструктуре, уз повећање отпорности на климатске промјене
Средњорочни циљ: 7.1. Унапређење и усклађивање правног оквира у сектору животне средине са правном тековином ЕУ, укључујући унапређење међународне сарадње и имплементацију
међународних обавеза БиХ
Показатељи
Трошкови
Извори финансирања

Континуирано

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
7.1.1 Унапређење међународне сарадње и координације у сектору заштите околине у циљу имплементације међународних споразума, уговора и конвенција, као испуњавања
обавеза ЕУ и домаћег законодавства
Број пројеката који
доприносе
имплементацији
Стратегије
усклађивања
8
9
7.1.1.1 Координација имплементације
прописа БиХ са
мјера и обавеза из стратешких и
Министарст
правном тековином
планских докумената у БиХ,
во спољне
ЕУ у области
унапређење сарадње у БиХ и
трговине и
Број
453.000
453.000
453.000
заштите животне
имплементација обавеза по основу
економских
средине
међународних конвенција, уговора и
односа БиХ
Број
споразума
ратификованих
међународноправн
25
28
их инструмената у
имплементацији у
БиХ

47

Број одлука и
других докумената
донесених за
провођење
међународних
споразума
/уговора/
конвенција које је
ратификовала БиХ

7

11

II – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 7. Побољшање управљања животном средином и развој околинске инфраструктуре, уз повећање отпорности на климатске промјене
Средњорочни циљ: 7.2. Развој регулаторног оквира и провођење активности у складу са ЕУ АК и међународним обавезама из области радијационе и нуклеарне безбједности
Коначни
рок за
извршње
пројекта
(година)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

%

80

100

0

0

0

0

0

0

2020.

%

45

65

415.000

110.000

0

0

305.000

415.000

2020.

%

72

75

35.000

35.000

0

0

0

3.5000

2020.

Укупно

Остали
извори

4

Буџет

Донације

Процијење
ни
трошкови

Циљана
вриједност
(2020.)

Извори финансирања

Кредит

2
3
7.2.1 Радијацијска и нуклеарна безбједност и безбједност
Државна
регулаторна
агенција за
7.2.1.1 Извјештај о раду ДРАРНС-а
Извјештаји
радијациону и
нуклеарну
безбједност
7.2.1.2 Провођење међународних
Државна
споразума и конвенција из области које
регулаторна
Проведене
третирају изворе јонизирајућег зрачења
агенција за
активности и
као и нуклеарни материјал и
радијациону и
извјештаји
транспозиција европских директива
нуклеарну
ЕУРАТОМ у законодавство БиХ
безбједност
Државна
7.2.1.3 Изградња система одговора са
регулаторна
Извјештавање
другим релевантним институцијама у БиХ
агенција за
о
у случају радиолошког и нуклеарног
радијациону и имплементациј
инцидента кроз имплементацију акционог
нуклеарну
и плана
плана
безбједност

Трошкови

Полазна
вриједност
(2019.)

Носилац
активности

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Програм и пројект

Показатељ
резултата

Показатељи

48

7.2.1.5 Израда новог ЦПФ-а за циклус
2020.-2024. ТЦ ИАЕА пројеката

7.2.1.6 Подизање свијести кроз
информисање и едукацију становништва
о изворима и о штетности и
посљедицама изложености јонизирајућем
зрачењу
7.2.1.7. Усвајање ревидираног
интегрисаног плана подршке за
нуклеарну безбједност и усвајање одлуке
о формирању комитета за нуклеарну
безбјеност

Државна
регулаторна
агенција за
радијациону и
нуклеарну
безбједност
Државна
регулаторна
агенција за
радијациону и
нуклеарну
безбједност
Државна
регулаторна
агенција за
радијациону и
нуклеарну
безбједност
Државна
регулаторна
агенција за
радијациону и
нуклеарну
безбједност

Извјештаји

1.025.000

7.2.1.4 Имплементација националних
пројеката, као и регионалних,
интеррегионалних и интернационалних
пројеката Интернационалне агенције за
атомску енергију (ИАЕА) дефинисана
Оквирним државним програмом за
пројекте у сарадњи са ИАЕА (ЦПФCountry program framework) за период
2015-2019 и ЕУ из радијационе и
нуклеарне безбједности и безбједности

%

0

0

1.025.000

175.000

0

0

850.000

2020.

Израђен ЦПФ и
усвојен

број

0

1

15.000

15.000

0

0

0

15.000

2020.

Број
проведених
активности

број

35

45

21.000

20.000

0

0

1000

21.000

2020.

Број усвојених
аката

број

0

2

10.000

10.000

0

0

0

10.000

2020.
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Општи циљ / принципи развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 7. Побољшање управљања животном средином и развој околинске инфраструктуре, уз повећање отпорности на климатске промјене
Средњорочни циљ: 7.3. Осигурати услове за континуирано деминирање у БиХ

Коначни
рок за
извршње
пројекта
(година)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

број

0

10

10.000

10.000

0

30.000

0

40.000

2020.

%

0

80

5.000

5.000

0

0

0

5.000

2020.

број

0

20

2.000

2.000

0

0

0

2.000

2020.

број

0

10

15.000

15.000

0

1.000

0

16.000

2020.

Укупно

Донације

4

Остали
извори

Кредит

Циљана
вриједнос
т (2020.)

Полазна
вриједнос
т (2019.)

Извори финансирања

Буџет

1
2
3
7.3.1 Унапређење координације у области деминирања
7.3.2 Реализација програма и пројеката из области деминирања
Министарство
7.3.1.1 Учешће у програмима ЕУ и
Отворено
цивилних
донацијама намијењених деминирању
учешће
послова БиХ
7.3.1.2 Координација активности са
Министарство
Реализована
државним институцијама надлежним за
цивилних
координација
деминирање
послова БиХ
7.3.1.3 Припрема документације према
Министарство
запримљеним захтјевима, упитима и
Припремљена
цивилних
инструкцијама и друге активности из
документација
послова БиХ
надлежности Комисије
Министарство
15.3.1.4 Подршка пројектима за
Реализована
цивилних
деминирање у области деминирања
подршка
послова БиХ

Јединица
мјерења
(%, број
или
описно)

Носилац
активности

Показате
љ
резултата

Програм и пројект

Процијењ
ени
трошкови

Трошков
и

Показатељи
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Општи циљ / принципи развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 7. Побољшање управљања животном средином и развој околинске инфраструктуре, уз повећање отпорности на климатске промјене
Средњорочни циљ: 7.4. Уредити државну границу БиХ
Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

Укупно

Остали
извори

Донације

Кредит

Извори финансирања

Буџет

Процијењен
и трошкови

Циљана
вриједност
(2020.)

Трошкови

Полазна
вриједност
(2019.)

Носилац
активности

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Програм и пројект

Показатељ
резултата

Показатељи

50

7.4.2.1. Координација активности на
припреми за маркацију (обиљежавање)
државне границе са Црном Гором

7.4.2.2. Координација активности на
изради тромеђне тачке и израда
граничних докумената

Министарст
во
цивилних
послова
БиХ
Министарст
во
цивилних
послова
БиХ

8

9

10

11

12

13

32.000

0

0

0

32.000

2020.

32.000

0

0

0

32.000

2020.

Пружена
административнотехничка помоћ
Државној комисији
за границу БиХ

%

0

100

174.000

174.000

0

0

0

Пружена
административнотехничка помоћ
Државној комисији
за границу БиХ

%

0

100

67.000

67.000

0

0

0

174.000

1
2
3
4
5
6
7
7.4.1 Осигурати процесно-формалне услове за потврђивање државне границе са Р. Србијом и Р. Хрватском
Министарст Пружена
7.4.1.1 Координација активности на
во
административноосигурању процесно-формалних услова
цивилних
техничка помоћ
%
100
100
32.000
за потврђивање државне границе са Р.
послова
Државној комисији
Србијом
БиХ
за границу БиХ
Министарст Пружена
7.4.1.2 Координација активности на
во
административноосигурању процесно-формалних услова
цивилних
техничка помоћ
%
100
100
32.000
за потврђивање државне границе са Р.
послова
Државној комисији
Хрватском
БиХ
за границу БиХ
7.4.2 Уредити државну границу са Црном Гором по закљученом међународном уговору

67.000

2022.

2022.
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Општи циљ / принципи развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 7. Побољшање управљања животном средином и развој околинске инфраструктуре, уз повећање отпорности на климатске промјене
Средњорочни циљ: 7.5. Унаприједити сарадњу унутар БиХ и на међународном плану у области геодезије, геологије и метеорологије у БиХ

8

9

10

11

12

13

730.000

730.000

0

0

0

730.000

2022.

215.000

215.000

0

0

0

215.000

2020.

Укупно

Донације

7

Остали
извори

Кредит

Коначни
рок за
извршње
пројекта
(година)

Извори финансирања

Буџет

1
2
3
4
5
6
7.5.1 Побољшати сарадњу са надлежним органима у БиХ у области геодезије, геологије и метеорологије
Министарст
7.5.1.1 Координација активности на
во
Број пројеката у
изградњи инфраструктуре просторних
цивилних
којима се врши
Број
3
3
података и сарадња са домаћим
послова
координација
институцијама из области геодезије
БиХ
7.5.1.2 Координација активности и
Министарст Број реализованих
Број
2
3
сарадња са домаћим институцијама из
во
иницијатива у

Процијење
ни
трошкови

Циљана
вриједност
(2020.)

Трошкови

Полазна
вриједност
(2019.)

Носилац
активности

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Програм и пројект

Показатељ
резултата

Показатељи
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области геологије и метеорологије

цивилних
послова
БиХ

сарадњи са
енитетским
органима и
органима Брчко
Дистрикта
7.5.2. Побољшати сарадњу на међународном плану у области геодезије, геологије и метеорологије
Министарст
Проценат
во
7.5.2.1 Међународна сарадња из
реализације
цивилних
%
20
30
области геодезије
међународне
послова
сарадње
БиХ
Министарст Број усаглашених
7.5.2.2 Закључивање и извршавање
во
међународних
међународних уговора, споразума и
цивилних
споразума и других
Број
1
2
обавеза из области геологије и
послова
међународних
метеорологије
БиХ
аката

25.000

25.000

0

0

0

25.000

2020.

30.000

30.000

0

0

0

30.000

2020.

II – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 8. Бржи и ефикаснији развој пољопривреде и рурални развој
Средњорочни циљ: 8.1. Осигурати развој и интегрисање сектора пољопривреде, прехране, шумарства и руралног развоја БиХ у европско и свјетско тржиште

8

9

10

4

440.666,66

440.666,66

11

Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

7

Укупно

Донације

6

Остали
извори

Кредит

Процијењени
трошкови

Извори финансирања

Буџет

1
2
3
4
5
8.1.1 Координација усклађивања прописа и политика у пољопривреди и руралном развоју
Министарство
8.1.1.1 Пољопривредни
спољне трговине
Број урађених
информациони систем и анализа
Број
0
и економских
информација
података
односа БиХ

Циљана
вриједност
(2020.)

Трошкови

Полазна
вриједност
(2019.)

Носилац
активности

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Програм и пројект

Показатељ
резултата

Показатељи

12

13

440.666,66

2020.
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8.1.1.2 Међународна сарадња и
координација пројеката који се
односе на пољопривреду, исхрану,
шумарство, рурални развој и
рибарство

Министарство
спољне трговине
и економских
односа БиХ

Број урађених
меморандума/
споразума,
информација о
проширењу
сарадње и размјени
искустава на
преузимању ЕУ
прописа

Број

0

4

440.666,66

440.666,66

440.666,66

2020.

Министарство
спољне трговине
Број урађених
Број
3
7
440.666,66
440.666,66
440.666,66
2020.
и економских
информација
односа БиХ
Министарство
Број урађених
8.1.1.4 Координација политика
спољне трговине
нацрта закона и
Број
0
3
90.000
90.000
90.000
2020.
руралног развоја
и економских
подзаконских аката
односа БиХ
8.1.2 Развој хармонизованог и функционалног система за имплементацију подршки у пољопривреди, руралном развоју и осигурање претпоставки за привлачење средстава ЕУ
МСТЕО
Број докумената
/Канцеларија за
сачињених у
хармонизацију и
области
8.1.2.1 Интерна хармонизација
координацију
хармонизације
мјера подршке у пољопривреди и
система плаћања
Број
7
8
409.500
409.500
409.500
2020.
мјера подршке у
руралном развоју у БИХ
у пољопривреди,
пољопривреди и
прехрани и
руралном развоју у
руралном развоју
БиХ
БиХ
Број докумената
МСТЕО/
сачињених у
Канцеларија за
области
хармонизацију и
8.1.2.2 Хармонизација мјера
хармонизације
координацију
пољопривредне подршке у БиХ са
пољопривредне
система плаћања
Број
1
2
204.750
204.750
204.750
2020.
заједничком пољопривредном
политике у БиХ са
у пољопривреди,
политиком земаља ЕУ
заједничком
прехрани и
пољопривредном
руралном развоју
политиком земаља
БиХ
ЕУ
МСТЕО
/Канцеларија за
хармонизацију и
Успостављен
8.1.2.3 Успостављање механизама
механизам за
координацију
за извјештавање и нотификацију за
система плаћања извјештавање и
Број
1
4
122.850
122.850
122.850
2020.
ВТО
у пољопривреди,
нотификацију за
ВТО
прехрани и
руралном развоју
БиХ
МСТЕО
8.1.2.4 Креирање правног оквира за
Степен
Број
2
5
81.900
81.900
81.900
2020.
/Канцеларија за
успостављање ИПАРД Платне
испуњености
8.1.1.3 Координација политика
пољопривреде, исхране и
рибарства
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агенције

хармонизацију и
координацију
система плаћања
у пољопривреди,
прехрани и
руралном развоју
БиХ

акредитованих
критерија за
провођење помоћи
у оквиру ИПАРД-а

II – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 8. Бржи и ефикаснији развој пољопривреде и рурални развој
Средњорочни циљ: 8.2. Унаприједити систем заштите здравља људи, животиња и биља путем успостављања ефикасног система хране, ветеринарске контроле и
фитосанитарне области у БиХ

8

9

10

214

596.640

151

650

11

Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

7

Укупно

Донације

6

Остали
извори

Кредит

Процијењени
трошкови

Извори финансирања

Буџет

1
2
3
4
5
8.2.1 Процјена, управљање и комуникација ризика поријеклом из хране и хране за животиње
Формирана
тијела
Агенција за
Агенције,
8.2.1.1 Процјена ризика у области
безбједност
Савјетодавно
Број
154
безбједности хране
хране БиХ
вијеће, Научно
вијеће и Научни
одбор
8.2.1.2 Координирање израде прописа
усаглашених са легислативом Европске
Агенција за
Припремљени
уније, како би се осигурао извоз хране и
безбједност
Број
149
прописи
хране за животиње, те заштитили
хране БиХ
интереси потрошача и произвођача
Појашњење,
тумачење,
одговори и
Агенција за
8.2.1.3 Имплементација прописа из
саопштења за
безбједност
Број
450
области безбједности хране
јавност по
хране БиХ
питању
примјене
прописа
8.2.2 Креирање политика и провођење мјера у фитосанитарној области

Трошкови

Циљана
вриједност
(2020.)

Полазна
вриједност
(2019.)

Носилац
активности

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Програм и пројект

Показатељ
резултата

Показатељи

12

13

596.640

596.640

2020.

650.880

650.880

650.880

2020.

560.480

560.480

560.480

2020.
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8.2.2.2 Координација и сарадња са
домаћим и међународним институцијама
и организацијама и правним и физичким
лицима у циљу доношења и провођења
прописа и мјера

МСТЕО/
Управа за
заштиту
здравља
биља

%

66

МСТЕО/
Однос између
Управа за
запримљених и
заштиту
%
100
ријешених
здравља
захтјева
биља
МСТЕО/
Управа за
Проценат
8.2.2.3 Унапређење система
заштиту
реализације
%
60%
безбједности хране у БиХ
здравља
пројекта
биља
8.2.2.4 ИПА 2018 ЕУ Подршка јачању
МСТЕО/
капацитета и постепеном усклађивању
Управа за
Проценат
законодавства у фитосанитарном сектору
заштиту
реализације
%
0
у БиХ
здравља
пројекта
(КАНДИДОВАН)
биља
8.2.2.5
МСТЕО/
Нове акције за подршку фитосанитарног
Управа за
Проценат
сектора у Босни и Херцеговини за
заштиту
реализације
%
0
усклађеност са стандардима ЕУ
здравља
пројекта
(КАНДИДОВАН)
биља
8.2.3 Приближавање законодавства БиХ законодавству ЕУ из области ветеринарства
Број
МСТЕО/
припремљених
Канцеларија
и усаглашених
8.2.3.1 Припрема и праћење нормативних
за
нормативних
Број
173
аката из области ветеринарства
ветеринарств
аката у складу
о БиХ
са ЕУ
легислативом
8.2.4 Имплементација законодавства из домена надлежности Канцеларије за ветеринарство БиХ
МСТЕО/
Број претрага у
8.2.4.1 Координација и праћење
Канцеларија
складу са
имплементације плана мониторинга
за
планом
Број
2192
резидуа
ветеринарств праћења
о БиХ
резидуа

-

350.000

континуирано

8.2.2.1 Израда и усклађивање прописа са
acquisоm и израда имплементационих
прописа и других докумената и
публикација

Проценат
израђених
усклађених
прописа и
израђених
других
докумената и
публикација у
односу на
обавезе које
произилазе из
домаћих и
међународних
прописа

852.000

контину
ирано

-

97.791

2020.

1.000.000

-

1.000.000

2022.

1.000.000

-

1.000.000

2022.

70

350.000

350.000

-

-

100

889.000

889.000

90%

97.791

-

-

97.791

30

1.000.000

-

-

30

1.000.000

-

-

174

2.871.000

2.871.000

2.871.000

2100

585.000

585.000

585.000
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8.2.4.2 Преглед роба у промету преко
границе Босне и Херцеговине од стране
граничне ветеринарске инспекције и
имплементација мониторинг планова
увозних пошиљки

МСТЕО/
Канцеларија
за
ветеринарств
о БиХ

Број
прегледаних
пошиљки на
граничним
ветеринарским
прелазима

Број

48000

49500

135.000

135.000

135.000

8.2.4.3 Имплементација програма
означавања животиња и контроле
кретања

МСТЕО/
Канцеларија
за
ветеринарств
о БиХ

Број програма
за означавање
животиња

Број

3

3

150.000

150.000

150.000

8.2.4.4 Координација и праћење
имплементације појединачних програма
контроле здравља животиња

МСТЕО/
Канцеларија
за
ветеринарств
о БиХ

Број
појединачних
програма
контроле
здравља
животиња

Број

5

5

1.675.000

1.675.000

Број роба
одобрених за
извоз у ЕУ

Број

6

7

50.000

50.000

50.000

Број роба
одобрених за
извоз у ЕУ

Број

6

7

50.000

50.000

50.000

8.2.4.5 Провођење службеног узорковања
у објектима одобреним за извоз у ЕУ
производа животињског поријекла
8.2.4.6 Провођење службеног узорковања
у објектима одобреним за извоз у ЕУ
производа животињског поријекла

МСТЕО /
Канцеларија
за
ветеринарств
о БиХ
МСТЕО /
Канцеларија
за
ветеринарств
о БиХ

2.006.000

3.681.000

I – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 9. Развој енергетских потенцијала, посебно обновљивих извора енергије и повећање енергетске ефикасности
Средњорочни циљ: 9.2. Допринијети развоју регионалног тржишта електричне енергије и плина које ће бити усклађено са преузетим ЕУ директивама

Донације

Остали извори

Укупно

8

9

10

11

12

Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

Кредит

1
2
3
4
5
6
7
9.2.1 Рад на испуњавању обавеза преузетих Уговором о успостављању Енергетске заједнице и других међународних обавеза

Извори финансирања

Буџет

Процијењени
трошкови

Трошкови

Циљана
вриједност
(2020.)

Полазна
вриједност
(2019.)

Носилац
активности

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Програм и пројект

Показатељ
резултата

Показатељи

13
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Министраство
спољне
трговине и
економских
односа БиХ

Број мјера
Акционог плана
које су у
имплементацији

Описно

Унапријеђе
но у односу
на прошлу
годину

Министраство
спољне
трговине и
економских
односа БиХ

Проценат
реализованих од
укупно
планираних
активности

Описно

9.2.1.4. Рад на изради нацрта
Интегрисаног енергетског и климатског
плана Босне и Херцеговине (НЕЦП)

226.500

226.500

226.500

226.500

226.500

226.500,00

226.500,00

Унапријеђ
ено у
односу на
прошлу
годину
Унапријеђ
ено у
односу на
прошлу
годину

226.500

Континуирано

9.2.1.3 Имплементација Акционог плана
за енергетску ефикансост у БиХ за
период 2016-2018 и израда ноог
Акционог плана за енергетску
ефикасност у БиХ за период 2019 –
2021

226.500

Континуир
ано

Описно

226.500

Континуира
но

Број мјера
Акционог плана
које су у
имплементацији

226.500

Континуира
но

Министраство
спољне
трговине и
економских
односа БиХ

Описно

Унапријеђено у односу на
прошлу годину

9.2.1.2 Имплементација Акционог плана
за кориштење обновљиве енергије у
БиХ

Број
припремљених
приједлога
законских и
подзаконских
аката преузетих
из директива ЕУ

Унапријеђе
но у односу
на прошлу
годину

Министраство
спољне
трговине и
економских
односа БиХ

Унапријеђе
но у односу
на прошлу
годину

9.2.1.1 Рад на испуњавању обавеза
преузетих Уговором о успостављању
Енергетске заједнице и других
међународних обавеза

Унапријеђе
но у односу
на прошлу
годину

Унапријеђено у односу на
прошлу годину

Број преузетих и
имплементирани
х ЕУ директива у
домаће
законодавство

226.500

II – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: IV Инклузивни раст
Стратешки циљ: 10. Повећати могућност за запошљавање
Средњорочни циљ: 10.1. Унаприједити политике и координацију с надлежним институцијама у БиХ у области рада и запошљавања

7

10

11

Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

9

Укупно

8

Остали
извори

Донације

Процијењени
трошкови

Циљана
вриједност
(2020.)
6

Кредит

5

Извори финансирања

Буџет

1
2
3
4
10.1.1 Унаприједити координацију активности у области рада и запошљавања у БиХ

Трошкови

Полазна
вриједност
(2019.)

Носилац
активности

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Програм и пројект

Показатељ
резултата

Показатељи

12

13

57

Број реализованих
инцијатива у
сарадњи са
10.1.1.1 Успјешна координација
Министарство
ентитетским
активности у области рада и
цивилних
органима и органима
запошљавања у БиХ
послова БиХ
БД БиХ у области
рада и
запошљавања у БиХ
Проценат
10.1.1.2 Успјешно усклађивање
усклађености
Министарство
планова ентитета и Брчко
планова ентитета и
цивилних
Дистрикта у области рада и
БД БиХ у области
послова БиХ
запошљавања
рада и
запошљавања
10.1.2 Унаприједити међународну сарадњу у области рада и запошљавања
Проценат праћења
10.1.2.1 Успјешно праћење
Министарство
реализације обавеза
реализације обавеза из
цивилних
из међународних
међународних аката чији потписник
послова БиХ
аката чији је
је БиХ
потписник БиХ
10.1.2.2 Координација активности
Проценат праћења
на закључивању међународних
Министарство
реализације обавеза
споразума и других међународних
цивилних
из међународних
аката
из
области
рада
и
послова БиХ
аката чији потписник
запошљавања
је БиХ

број

4

4

120.000

120.000

120.000

2020.

%

40

45

95.000

95.000

95.000

2020.

%

93

94

115.000

115.000

115.000

2020.

%

75

80

115.000

115.000

115.000

2020.

II – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: IV Инклузивни раст
Стратешки циљ: 10. Повећати могућност за запошљавање
Средњорочни циљ: 10.2. Унапређење система координације активности у области рада и запошљавања

8

9

10

13.000

275.000

275.000

11

Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

7

Укупно

Донације

6

Остали
извори

Кредит

Процијењени
трошкови

Извори финансирања

Буџет

1
2
3
4
5
10.2.1 Међународна сарадња у области рада и запошљавања и социјална сигурност радника
10.2.1.1 Координирати активности са
Агенција за рад
Број
ентитетским заводима за
и
број
11.640
запослених
запошљавање и Заводом за
запошљавање

Трошкови

Циљана
вриједност
(2020.)

Полазна
вриједност
(2019.)

Носилац
активности

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Програм и пројект

Показатељ
резултата

Показатељи

12

13

275.000

2020.
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запошљавање Брчко дистрикта БиХ у
вези са реализацијом споразума о
запошљавању између БиХ и других
земаља
10.2.1.2 Координирати активности са
ентитетским заводима за
запошљавање и Заводом за
запошљавање Брчко дистрикта БиХ у
вези са запошљавањем у пројектима
од интереса за БиХ
10.2.1.3 Координирати са Федералним
заводом за запошљавање, Заводом за
запошљавање Р. Српске и Заводом за
запошљавање Брчко Дистрикта БиХ у
вези са израдама потребних анализа,
извјештаја и докумената из области
запошљавања, нацрта, приједлога и
радних материјала докумената које
усвајају и доносе органи власти БиХ по
исказаним захтјевима Савјета
министара БиХ и ресорног
министарства БиХ
10.2.1.4 Статистичко праћење тржишта
рада у БиХ

10.2.1.5 ИТ подршка раду Агенмција

10.2.1.6 Сарадња са ресорним
министарством (Министарством
цивилних послова Босне и
Херцеговине)
10.2.1.7. Реализација споразума о
социјалном осигурању у дијелу који се
односи на незапосленост
10.2.1.8 Учешће у вођењу преговора за
закључивање међународних споразума
у области социјалног осигурања за дио
незапослености
10.2.1.9 Учешће у вођењу преговора за
закључивање међународних споразума
у области запошљавања

БиХ

Агенција за рад
и
запошљавање
БиХ

Састанаци,
сајмови
запошљавањ
а, форуми
служби обуке,
огласи

број

49

61

69.000

69.000

69.000

2020.

Агенција за рад
и
запошљавање
БиХ

Извјештаји

број

7

7

13.000

13.000

13.000

2020.

Агенција за рад
и
запошљавање
БиХ

Извјештаји и
статистички
прилози

број

38

38

39.000

39.000

39.000

2020.

Агенција за рад
и
запошљавање
БиХ

Техничке
интервенције,
посјете веб
страници,
обуке,
запримљени
предмети

број

100.185

90.900

40.000

40.000

40.000

2020.

Извјештаји,
приједлози
докумената

број

13

12

10.000

10.000

10.000

2020.

Обрађени
захтјеви,
састанци

број

1.114

1.129

103.000

103.000

103.000

2020.

Састанци,
утврђени
обрасци

број

9

9

75.000

75.000

75.000

2020.

Састанци

број

4

5

75.000

75.000

75.000

2020.

Агенција за рад
и
запошљавање
БиХ
Агенција за рад
и
запошљавање
БиХ
Агенција за рад
и
запошљавање
БиХ
Агенција за рад
и
запошљавање

59

БиХ
10.2.1.10 Сарадња са међународним
организацијама и институцијама у
области запошљавања

Агенција за рад
и
запошљавање
БиХ

Састанци

број

54

45

150.000

150.000

150.000

2020.

10.2.1.11 Координирати са Федералним
заводом за запошљавање, Заводом за
запошљавање Републике Српске и
Заводом за запошљавање Брчко
Дистрикта БиХ у изради прилога за
Извјештај о напретку у евроатлантским
интеграцијама

Агенција за рад
и
запошљавање
БиХ

Прилог за
извјештај

број

3

3

5.000

5.000

5.000

2020.

10.2.1.12 Стратешко управљање и
администрација

Агенција за рад
и
запошљавање
БиХ

Достављени
акти и
извјештаји

број

28

28

270.000

270.000

270.000

2020.

10.2.1.13 Комуникација и односи с
јавношћу

Агенција за рад
и
запошљавање
БиХ

Број
испоручених
извјештаја,
саопштења,
одржаних
пресс
конференција

број

25

25

56.000

56.000

56.000

2020.

II – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: IV Инклузивни раст
Стратешки циљ: 12. Смањити сиромаштво и социјалну искљученост
Средњорочни циљ: 12.1. Унаприједити политике у области социјалне заштите и пензија у БиХ

6

7

10

11

Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

9

Укупно

8

Остали
извори

Донације

5

Кредит

4

Извори финансирања

Буџет

3

Процијењени
трошкови

2

Циљана
вриједност
(2020.)

1

Трошкови

Полазна
вриједност
(2019.)

Носилац
активности

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Програм и пројект

Показатељ
резултата

Показатељи

12

13
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12.1.1 Унаприједити координацију активности у области социјалне заштите и пензија у БиХ
Број реализованих
инцијатива у
сарадњи са
12.1.1.1 Успјешна координација
Министарство ентитетским
активности у области социјалне
цивилних
органима и
број
3
заштите и пензија у БиХ
послова БиХ
органима БД БиХ у
области социјалне
заштите и пензија у
БиХ
Проценат
12.1.1.2 Успјешно усклађивање
усклађености
Министарство
планова ентитета и Брчко Дистрикта
планова ентитета и
цивилних
проценат
30%
БиХ у области социјалне заштите и
БД БиХ у области
послова БиХ
пензија
социјалне заштите
и пензија
12.1.2 Унаприједити међународну сарадњу у области социјалне заштите и пензија
Проценат праћења
реализације
12.1.2.1 Успјешна реализација
Министарство
обавеза из
обавеза из међународних аката чији
цивилних
проценат
70%
међународних
потписник је БиХ
послова БиХ
аката чији је
потписник БиХ
12.1.2.2 Координација активности на
Број организованих
закључивању међународних
Министарство
састанак на
споразума и других међународних
цивилних
број
5
усаглашавању
аката из области социјалне заштите и
послова БиХ
споразума
пензија

4

40.000

40.000

40.000

2020.

35%

50.000

50.000

50.000

2020.

75%

115.000

115.000

115.000

2020.

7

95.000

95.000

95.000

2020.

II – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: IV Инклузивни раст
Стратешки циљ: 12. Смањити сиромаштво и социјалну искљученост
Средњорочни циљ: 12.2. Побољшан систем заштите људских права и развој односа БиХ са исељеништвом
Програм и пројект

Носилац
активности

Показатељи

Трошков
и

Извори финансирања

61

%

85%

90%

4.490.145

4.490.145

6.188.226

3.834.056

56.520.851

Број израђених
смјерница и програма за
провођење стратешких
докумената из области
равноправности полова,
Број
20
22
број мишљења на
документе за
усклађивање са Зак. о
Министарство
равноправности полова у
12.2.1.2 Превенција и сузбијање
за људска
БиХ
насиља и свих облика
права и
2.608.694
444.000
Број мишљења на
дискриминације на основу пола
избјеглице
документе за
БиХ
усклађивање са Зак. о
Број
48
50
равноправности полова у
БИХ
Број анализа и
извјештаја о примјени
међународних стандарда
Број
12
14
за равноправност полова
у БиХ
12.2.2 Реализација права из Анекса 7 Дејтонског мировног споразума, приступ правима лица под међународном заштитом у БиХ и реадмисија
Број обновљених
Број
642
917
стамбених јединица
Број реализованих
пројеката у општинама
Министарство
којима је осигурана
за људска
12.2.2.1 Имплементација Анекса 7
помоћ у обнови
Број
57
57
права и
ДМС
комуналне и социјалне
избјеглице
инфраструктуре и
БиХ
електрификације
Степен ажурности база
података о реализованим
%
90%
91%
пројектима на основу

11

Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

10

Укупно

9

12

13

4.490.145

8

2020.

2.608.694

7

2020.

56.520.851

6

Остали
извори

5

2.608.694

Донације

Процијењени
трошкови

Циљана
вриједност
(2020.)

Полазна
вриједност
(2019.)

4

46.498.569

Проценат извршења
програмских активности

Кредит

Министарство
за људска
права и
избјеглице
БиХ

Буџет

12.2.1.1 Смањење
дискриминације и заштита
људских права рањивих
категорија становништва у БиХ

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Показатељ
резултата
1
2
3
12.2.1 Заштита људских права и остваривање равноправности полова

2020.

62

Број изграђених
стамбених јединица које
су планиране у оквиру
стамбене политике и
социјалног становања

Број

12.2.3 Развој политика према исељеништву и јачање сарадње са исељеништвом
Министарство
за људска
Степен имплементације
12.2.3.1 Развој политика према
права и
политика које се односе
%
исељеништву
избјеглице
на исељеништво
БиХ
Степен унапређења
Министарство
сарадње кроз
за људска
12.2.3.2 Јачање сарадње БиХ са
имплементиране
права и
%
исељеништвом
пројекте у којима
избјеглице
учествују представници
БиХ
бх. исељеништва
12.2.4 Финансијска реализација пројеката обнове и повратка
12.2.4.1 Финансијска реализација
Број закључених уговора
пројеката обнове и повратка
Фонд за
Број
одобрених од стране Комисије за
повратак БиХ
Број плаћених рачуна
избјегла и расељена лица БиХ

120

120

107

24

650

650

2.614.800

1.214.800

41.802.524

104.000

90.000

2.614.800

70

1.400.000

21

41.802.524

Министарство
за људска
права и
избјеглице
БиХ

Број

950

15.253.938

12.2.2.3 Стамбена политика и
социјално становање

Министарство
за људска
права и
избјеглице
БиХ

750

26.354.586

12.2.2.2 Имплементација
Споразума о реадмисији и
заштита лица под међународном
заштитом

извјештаја и препорука
монитора
Број повратника по
основу споразума о
реадмисији
Број општина укључених
у систем реадмисије
Број институција
укључених у систем
реадмисије
Број лица под
међународном заштитом
за које је осигуран
приступ правима

2020.

2020.

75%

80%

423.000

423.000

0

0

0

423.000

2020.

80%

85%

389.000

389.000

0

0

0

389.000

2020.

150

225
476.000

476.000

476.000

2020.

300

400
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II – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: IV Инклузивни раст
Стратешки циљ: 13. Унаприједити здравствену заштиту
Средњорочни циљ: 13.1 Унаприједити политике у области здрвства у БиХ

7

8

9

10

0

успјешно

232.000

232.000

0

успјешно

84.000

84.000

Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

6

Укупно

Донације

5

Остали
извори

Кредит

Циљана
вриједност
(2020.)

Извори финансирања

Буџет

1
2
3
4
13.1.1 Превенција, промоција и сузбијање заразних и незаразних болести у БиХ
Израда извјештаја
и број
реализованих
13.1.1.1 Припрема, имплементација,
иницијатива у
праћење имплементације и подршка
Министарство сарадњи са
пројектима превенције и сузбијања
Описно/
цивилних
ентитетским
заразних и незаразних болести у
број
послова БиХ
органима и
циљу јачања јавноздравствених
органима Брчко
капацитета
дистрикта у
области здравства
у БиХ
Број/проценат
реализације
Министарство планова
13.1.1.2 Имплементација активности у
Број/
цивилних
усклађених са
циљу промоције здравља
проценат
послова БиХ
ентитетима и Брчко
дистриктом БиХ у
области здравства
13.1.2 Међународна сарадња у области здравства

Полазна
вриједност
(2019.)

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Носилац
активности

Показатељ
резултата

Програм и пројект

Процијењени
трошкови

Трошко
ви

Показатељи

11

12

13

Грант ЦДЦ
430.000КМ

662.000

2020.

84.000

2020.
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Министарство
цивилних
послова БиХ

Број/проценат
реализације
обавеза из
међународних
аката чији
потписник је БиХ

Број/
проценат

0

успјешно

232.000

232.000

463.769.30

13.1.2.1 Извјештавање и испуњавање
обавеза БиХ у процесу приступања
ЕУ и обавеза из других међународних
правних аката

107.459КМ
75%ИПА
средства
25%
Министарство
финансија
БиХ
Контрибуција
103.252КМ

2020.

Контрибуција
СЕЕХН
19.558,3 КМ
13.1.2. Провођење процедуре за
закључивање међународних
споразума и приступања другим
међународним правним актима и
имплементација истих

Министарство
цивилних
послова БиХ

Број/проценат
усаглашености
међународних
споразума и других
међународних
аката из области
здравства

Број/
проценат

0

успјешно

63.500

63.500

63.500

2020.

II – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: IV Инклузивни раст
Стратешки циљ: 13. Унаприједити здравствену заштиту
Средњорочни циљ: 13.2. Усклађивање и имплементирање захтјева за квалитет, ефикасност и безбједност лијекова и медицинских средстава у БиХ са ЕУ законодавством

10

11

/

/

/

Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

9

Укупно

8

Остали
извори

Донације

2.925.167

Кредит

7

Извори финансирања

Буџет

1
2
3
4
5
6
13.2.1 Праћење квалитета, безбједности и ефикасности лијекова и мед. средстава на тржишту БиХ
1) Извјештаји о
оцјени квалитета
13.2.1.1 Провођење евалуације
Агенција за
/ефикасности/безбјед
1. 84%
1. 84%
документације о лијеку и мед.
лијекове и
ности лијека
%
средству и праћење безбједности у
медицинска интерних експерата у
употреби
средства
односу на укупно
поднесене захтјеве
2) пријава сумњи на

Процијењен
и трошкови

Циљана
вриједност
(2020.)

Трошкови

Полазна
вриједност
(2019.)

Носилац
активности

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Програм и пројект

Показатељ
резултата

Показатељи

12

13

2020.
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13.2.1.2 Провођење контрола
усклађености прописаног квалитета
лијека и мед. средства прије и
послије стављања у промет у БиХ

13.2.1.3 Провођење надзора у
примјени ГxП у производњи и
промету лијекова и медицинских
средстава

Агенција за
лијекове и
медицинска
средства

Агенција за
лијекове и
медицинска
средства

нежељена дејства
лијекова и
медицинских
средстава (повећана
будност
здравствених
радника над
примјеном лијекова и
мед. средстава); број
оцјењених узрочнопосљедичних
пријављене реакције
на лијек и лијека у
односу на укупно
регистроване
лијекове и мед .
средстава
1) налази усклађеног
квалитета лијека по
врстама контроле у
односу на укупне
захтјеве за контролу
2) узорковани
лијекови и мед.
средства са тржишта
у односу на укупан
број са дозволом за
промет
1) % инспектованих
правних лица
усклађених са
добрим праксама
/укупан број
инспектованих
правних лица
2) број обучених и
квалификованих
инспектора у односу
на систематизован
број

%

%

2. 20%

2. 25%

1. 70%

1. 80%

2. 3%

2. 3 %

1. 90%

1. 100%

2. 40%

4.293.026

/

/

/

1.246.807

/

/

/

2020.

2020.

2. 50%
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II – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принцип развоја: V Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14. Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.1. Унапређење безбједносног сектора с аспекта одговорности и ефикасности
Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

5

6

7

8

9

10

Број

4.000

4.100

63.400.000

63.400.000

63.400.000

2020.

Број

300

350

5.900.000

5.900.000

5.900.000

2020.

%

95

96

4.000.000

4.000.000

4.000.000

2020.

%

100

100

1.300.000

1.300.000

1.300.000

2020.

Број

35

40

606.000

606.000

606.000

2020.

%

12/12

12/12

4.000.000

4.000.000

4.000.000

2020.

%

100

100

910.000

910.000

910.000

2020.

Укупно

Донације

4

Остали
извори

Кредит

14.1.1. Гранична контрола и спречавање прекограничног криминала
Број евидентираних/
Гранична
откривених
14.1.1.1 Гранична контрола
полиција БиХ прелазака лица са
потрага
Број извјештаја о
почињеним КД
14.1.1.2 Истраге и крим.
Гранична
поднесених
обавјештајни рад
полиција БиХ
надлежним
тужилаштвима
Проценат
14.1.1.3 Опремање и изградња
Гранична
реализације Плана
инфраструктуре
полиција БиХ
јавних набавки
Проценат
14.1.1.4 Међуинституционална и
Гранична
реализације Плана
међународна сарадња
полиција БиХ заједничких/мјешовит
их патрола
14.1.1.5 Обука и стручно
Гранична
Просјечан број сати
усавршавање
полиција БиХ обуке по службенику
14.1.2 Безбједност ваздушних лука
Проценат извршених
физичких прегледа
путника и кабинског
14.1.2.1 Безбједносни преглед
Гранична
пртљага у односу на
путника, кабинског пртљага и
полиција БиХ укупан промет
обезбјеђење простора
путника на
међународним
аеродромима
Проценат
сертификованих
14.1.2.2. Обука и сертификовање
Гранична
полицијских
полицијских службеника
полиција БиХ
службеника на
пословима КДЗ

Извори финансирања

Буџет

3

Процијењени
трошкови

2

Циљана
вриједност
(2020.)

1

Трошкови

Полазна
вриједност
(2019.)

Носилац
активности

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Програм и пројект

Показатељ
резултата

Показатељи

11

12
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контроле (основна и
повратна обука)
14.1.3 Домаћа и међународна полицијска сарадња, те заштита личности и објеката

14.1.3.1 Комуникација, сарадња и
координација између полицијских
и других тијела у БиХ

14.1.3.2 Међународна оперативна
полицијска сарадња

14.1.3.3 Заштита личности и
објеката

Дирекција за
координацију
полицијских
тијела БиХ

Дирекција за
координацију
полицијских
тијела БиХ

Дирекција за
координацију
полицијских
тијела БиХ

14.1.4 Форензичка испитивања и вјештачења
14.1.4.1 Обављање хемијскофизичких и хемијскоАгенција за
токсиколошких вјештачења и
форензичка
вјештачења пожара и експлозија
испитивања и
и увођење међународних
вјештачења
стандарда
14.1.4.2 Обављање биолошких
Агенција за
вјештачења и ДНК анализе и
форензичка
увођење међународних
испитивања и
стандарда
вјештачења
14.1.4.3 Обављање вјештачења
Агенција за
из области дигиталних доказа и
форензичка
увођење међународних
испитивања и
стандарда
вјештачења
14.1.4.4 Обављање
Агенција за
криминалистичко-техничких
форензичка

Број предмета из
области домаће
полицијске сарадње
Доступност
Централне тачке
система електронске
размјене података
Број предмета из
области
међународне
оперативне
полицијске сарадње

Број

%

220

225

100

100

9.500

9.500

Број

Број координираних
оперативних акција

10

10

Број штићених
личности

31

27

220

235

Број штићених
објеката

170

168

Број ванредних
обезбјеђења

240

250

Број обезбјеђења
ВИП делегација

Број

1.898.817

1.898.817

1.898.817

2020.

865.538

865.538

865.538

2020.

30.783.645

30.783.645

30.783.645

2020.

575.000

2020.

Број извјештачених
узорака

број

150

210

575.000

575.000

Број извјештачених
узорака

број

279

500

590.000

590.000

590.000

2020.

Број извјештачених
узорака

број

8275

8288

732.000

732.000

732.000

2020.

Број извјештачених
узорака

број

73

136

1.340.200

1.340.200

1.340.200

2020.
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вјештачења и увођење
испитивања и
међународних стандарда
вјештачења
14.1.5 Прикупљање обавјештења и података, спречавање, откривање и истраге кривичних дјела и заштита свједока из надлежности Суда БиХ
Државна
Број поднесених
14.1.5.1 Истраге кривичних дјела
агенција за
извјештаја о
из надлежности Суда БиХ по
истраге и
број
125
125
20.042.100
20.042.100
почињеном
наредбама Тужилаштва БиХ
заштиту
кривичном дјелу
(СИПА)
Државна
14.1.5.2 ИБИХ-СИПА-2 Изградња
агенција за
објекта за смјештај и обуку
Степен завршетка
истраге и
%
0
100
0
0
Јединице за специјалну подршку
радова
заштиту
СИПА-е
(СИПА)
Државна
14.1.5.3 Прикупљање и
агенција за
Број обавјештајних
аналитичка обрада обавјештења
истраге и
број
105
110
4.379.500
4.379.500
пакета
и податка о кривичним дјелима
заштиту
(СИПА)
14.1.5.4 Провођење посебних
Државна
истражних радњи у откривању и
агенција за
Број наредби за
истраживању најтежих облика
истраге и
провођење посебних
број
400
450
4.334.100
4.334.100
кривичних дјела из надлежности
заштиту
истражних радњи
Суда БиХ
(СИПА)
Државна
14.1.5.5. Утврђивање законитости
агенција за
Степен проведених
у поступању полицијских
истраге и
поступака у односу
%
100
100
878.500
878.500
службеника СИПА-е и поступање
заштиту
на број захтјева
на захтјев институција БиХ
(СИПА)
Државна
агенција за
Остварени ниво
14.1.5.6 Заштита свједока
истраге и
%
100
100
1.251.800
1.251.800
заштите свједока
заштиту
(СИПА)
14.1.6 Подршка полицијској структури БиХ
14.1.6.1 Провођење и учешће у
поступцима јавних набавки за
полицијска тијела БиХ

Агенција за
полицијску
подршку

Број проведених
набавки за
полицијска тијела

14.1.6.2 Развој и имплементација
ИЦТ система и сервиса за
полицијска тијела БиХ

Агенција за
полицијску
подршку

Проценат пружених
ИТ услуга
полицијским
тијелима БиХ

20.042.100

2020.

0

2020.

4.379.500

2020.

4.334.100

2020.

878.500

2020.

1.251.800

2020.

Број

10

6

572 000

572 000

572 000

2020.

%

85

85

573 000

573 000

573 000

2020.

90

90

467 000

467 000

467 000

2020.

14.1.6.3 Пружање стручне правне
Агенција за
Проценат одговора
помоћи по захтјевима полицијских
полицијску
на постављене
%
тијела БиХ и вођење Централне
подршку
корисничке захтјеве
евиденције података
14.1.7 Школовање и стручно оспособљавање и усавршавање полицијских кадрова
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Агенција за
школовање и
стручно
усавршавање
кадрова

14.1.8 Сарадња са међународним институцијама

14.1.8.1 Припрема и провођење
међународних споразума,
прописа (закони, подзаконски и
други нормативни акти), рјешења,
стратегија планова и извјештаја

Министарство
безбједности
БиХ

14.1.8.2 Активности на
спречавању борбе против
трговине људима

Министарство
безбједности
БиХ

14.1.8.3 Развијање система за
заштиту тајних података

Министарство
безбједности
БиХ

14.1.8.4 Провођење политика у
области имиграције и азила

Министарство
безбједности
БиХ

215

45

45

1500

1500

18

18

2

3

78

80

3.144.000

14.1.7.2 Развијање,
хармонизовање и предлагање
наставних планова и програма
обуке у складу с потребама
полицијских тијела Босне и
Херцеговине и других служби из
области безбједности, те
развијање истраживачкоиздавачке дјелатности

215

3.144.000

Агенција за
школовање и
стручно
усавршавање
кадрова

Обучени кадет – чин
'полицајац'
Обучени кадет – чин
'млађи инспектор'
број
Обучени полицијски
службеници –
специјалистичка
обука
Развијени, усклађени
и прихваћени
наставни планови и
програми основне/
стручне и
број
специјалистичке
обуке
Реализовани
пројекти
научноистраживачке
дјелатности
у области безбједносне политике
Степен
реализованих
активности из
међународних
споразума
Степен
%
реализованих
активности на изради
прописа (закони,
подзаконски и други
нормативни акти),
рјешења, стратегија
планова и извјештаја
Степен
реализованих
активности у односу
%
н укупан број
активности
Степен
реализованих
активности у односу
%
н укупан број
активности
Степен
реализованих
активности у односу
%
н укупан број
активности

3.144.000

14.1.7.1 Организовање и
провођење школовања и стручног
оспособљавања и усавршавања
припадника полицијских тијела
Босне и Херцеговине

I – IV

435.000

435.000

435.000

I – IV

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2020.

78

80

78

80

100.000

100.000

100.000

2020.

78

80

587 000

587 000

587 000

2020.

78

80

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2020.

70

80

772 000

772 000

772 000

2020.

80

773 000

773 000

773 000

2020.

80

1 100 000

1 100 000

1 100 000

2020.

80

941 000

941 000

941 000

2020.

700.000

3.808.100

3.808.100

0

0

0

3.808.100

2020.

Набављена и инсталирана
опрема

Број
(годишња
вриједност)

14.1.9 Обезбјеђивање ефикасног и ефективног безбједносног сектора
Степен
Министарство реализованих
14.1.9.1 Праћење и анализа
безбједности
активности у односу
%
78
граничне и опште безбједности
БиХ
н укупан број
активности
14.1.9.2 Праћење, анализа и
Степен
координација у областима:
Министарство реализованих
корупције и организованог
безбједности
активности у односу
%
78
криминала; тероризма, ратних
БиХ
н укупан број
злочина и злоупотребе наркотика.
активности
Степен
Министарство реализованих
14.1.9.3 Одржавање и развој ИКТ
безбједности
активности у односу
%
78
система у сигурносном сектору
БиХ
н укупан број
активности
Степен
Министарство реализованих
14.1.9.4 Заштита и спашавање
безбједности
активности у односу
%
78
БиХ
н укупан број
активности
14.1.10 Контрола кретања и боравка странаца, прихват, смјештај и удаљење странаца
Успостављање
ефикасног система
Служба за
евиденције пријавапослове са
14.1.10.1 Законите миграције
одјава-промјена
660.000
странцима
боравишта и
БиХ
пребивалишта
страних држављана
Реализације
унапређења
комуникационог и
информатизационог
система (РОС, ИСМ,
Служба за
модул биометрије,
14.1.10.2 Превенција и борба
послове са
Утврђене
електронска
Описно
против незаконитих миграција
странцима
потребе
пријава/одјава
БиХ
страних држављана
итд) набавком нове и
одржавањем
постојеће
опреме
Служба за
Просјечан трошак по
14.1.10.3 Прихват, смјештај и
послове са
Број
кориснику/боравак по
771
удаљење странаца
странцима
(у КМ)
надзору
БиХ

2.854.600

2.854.600

0

0

0

2.854.600

2020.

771

3.269.300

3.269.300

0

0

0

3.269.300

2020.
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II – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принцип развоја:
V Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14. Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.2. Унапређење креирања политика, процеса интеграције у ЕУ и реформе јавне управе

Описно

Споразум о
сарадњи
СМ БиХ и
НВО у БиХ

6

7

10

Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

9

Укупно

8

Остали
извори

Донације

5

Кредит

4

Извори финансирања

Буџет

3

Циљана
вриједност
(2020.)

2

Полазна
вриједност
(2019)

1

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Носилац
активности

Показатељ
резултата

Програм и пројект

Процијењени
трошкови

Трошков
и

Показатељи

11

12

0

0

ИПА
суфин.
Програма
Европа за
грађане

634.974

2022.

0

0

0

634.974

2022.

0

0

0

359.374

2020.

14.2.1 Јавна управа и сарадња са цивилним друштвом

Министарство
правде БиХ

634.974

Нацрт закона и
приједлози
Број
5
5
634.974
других прописа
СМ БиХ
Приједлози
14.2.1.3 Ефикасно провођење
Министарство
других прописа
Број
1
1
359.374
инспекцијског надзора
правде БиХ
СМ БиХ
Приједлози
прописа СМ БиХ
%
67
110
и других аката
14.2.1.4 Ефикасна координација
провођења стратешког оквира
Функција ЕУ
Министарство
Индекс
реформе јавне управе, правде и
интеграција се
5
7
638.880
правде БиХ
број
послова ЕУ интеграција у сектору
проводи
правде и управе у БиХ
Напредак праћен
Ограничен
кроз ЕУ
Описно
На почетку
напредак
извјештаје за БиХ
14.2.2 Осигурање подршке институцијама и координација реализације активности институција у процесу интеграције у ЕУ
подршка и
оординација
подршка и подршка и
14.2.2.1 Подршка и координација
реализације
координациј координациј
реализације обавеза институција у
ДЕИ
обавеза
описно
а
а
1.161.815
БиХ у процесу интегрисања у ЕУ
институција у
реализован
реализован
БиХ у процесу
е
е
интегрисања у ЕУ

2020.

14.2.1.2 Унапређење законодавног
оквира, капацитета и вођења
управног поступка из надлежности
Сектора за управу

Приједлог
стратегије
израђен и
упућен СМ
БиХ

1.161.815

Министарство
правде БиХ

Оквир рада са
цивилним
друштвом

1.161.815

14.2.1.1 Стварање претпоставки за
активнији ангажман цивилног
друштва

I – IV

72

пакети / програми
/ пројекти помоћи
и реализовани
процеси

број

55

55

2.566.582

ДЕИ

Преведени
/ревидирани
документи у
складу са
системом
координације

број

180

190

428.037

1. број

72.000

74.000
611.481

2. број

55

50

ДЕИ

1. посјете
интернет
страници
2. опште обуке

1.217.222

ДЕИ

I - IV

2.566.582

1.217.222

732.138

120

1.217.222

14.2.2.5 Комуникационе активности
и обуке у вези са интеграцијом у ЕУ
за различите циљне групе

100

1.834.444

14.2.2.4 Координација превођења
релевантних прописа и докумената
ЕУ и БиХ

број

I – IV

428.037

14.2.2.3 Подршка и координација
кориштења финансијске помоћи ЕУ
доступне БиХ

ДЕИ

стручна помоћ
институцијама
према Одлуци о
поступку
усклађивања
законодавства

428.037

I – IV

611.481

14.2.2.2 Подршка и координација
активности институција у
усклађивању законодавства БиХ с
acquisоm

611.481

I – IV

14.2.3 Развој система за економска истраживања и пројекције те праћење социоекономских кретања и припрему, мониторинг и евалуацију стратешких докумената
Урађени
Број
21
21
документи
Дирекција за
14.2.3.1 Израда економских анализа
економско
298.119
298.119
298.119
Успостављена
планирање
јединствена база
%
55
60
података

2020.

14.2.3.2 Израда макроекономских
пројекција

Дирекција за
економско
планирање

Урађени
документи

Број

8

8

92.284

92.284

92.284

2020.

14.2.3.3 Израда секторских
истраживања

Дирекција за
економско
планирање

Урађени
документи

Број

2

2

87.448

87.448

87.448

2020.
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14.2.3.4 Унапређење модела за
пројекције

Дирекција за
економско
планирање

14.2.3.5 Координација и припрема
стратешких докумената

Дирекција за
економско
планирање

14.2.3.6 Мониторинг и
извјештавање о провођењу
стратешких докумената

Дирекција за
економско
планирање

14.2.3.7 Увођење дугорочног
планирања у институције СМ

14.2.3.8 Анализа социјалне
укључености

Дирекција за
економско
планирање

Дирекција за
економско
планирање

Степен
унапређења
модела за
Пројекције
Квалитетнији
елементи/инпути
институција
потребних за
израду
стратешких
докумената
% завршених
поступака
мониторинга
елемената за
израду
Средњорочног
програма рада
СМ
Број
достављених
извештаја
релевантним
тијелима
Урађена процјена
утицаја
Израђен
приједлог Нацрта
регулативе
Број стратешких
докумената
урађених према
регулативи у
односу на укупан
број стратешких
докумената
Број
достављених
публикација
релевантним
тијелима

%

60

65

50.648

50.648

50.648

2020.

%

50

60

250.000

250.000

250.000

2020.

%

100

100
125.000

125.000

125.000

2020.

53.500

53.500

100.000

100.000

Број

4

6

Број

0

2

Број

1

0

%

0

0

Број

2

1

2020.

100.000

2020.
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II – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принцип развоја: V Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14. Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.3. Унаприједити оперативне способности и спремност оружаних снага БиХ

14.3.1 Војна одбрана
14.3.1.1 Пружање војне помоћи и
сарадња са цивилним органима у
случају природних катастрофа и других
несрећа

6

7

10

11

Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

9

Укупно

8

Остали
извори

Донације

5

Кредит

4

Извори финансирања

Буџет

3

Процијењени
трошкови

2

Циљана
вриједност
(2020.)

1

Трошкови

Полазна
вриједност
(2019.)

Носилац
активности

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Програм и пројект

Показатељ
резултата

Показатељи

12

Министарство
одбране БиХ

Проценат
реализованих
захтјева

%

90

90

28.200.000

28.200.000

28.200.000

2022.

14.3.1.2 Имплементација НАТО норми у
области складиштења (операције са
наоружањем и МиМЕС)

Министарство
одбране БиХ

Имплементира
не НАТО норме

%

40

40

10.472.000

10.472.000

10.472.000

2022.

14.3.1.3 Противминско дјеловање

Министарство
одбране БиХ

Деминирана
површина /план

%

95

95

25.000.000

25.000.000

25.000.000

2022.

14.3.1.4 Рјешавање вишкова
наоружања, муниције, минско
експлозивних средства

Министарство
одбране БиХ

Количине
уништених
средстава/план

%

90

90

8.000.000

8.000.000

8.000.000

2022.

%

40

40

37.882.000

32.882.000

5.000.000

37.882.000

2022.

%

90

95

70.000.000

68.000.000

2.000

70.000.000

2022.

%

70

70

14.3.1.5 Модернизација и занављање
наоружања и војне опреме

Министарство
одбране БиХ

14.3.1.6 Обука и професионални развој

Министарство
одбране БиХ

14.3.1.7 Општа логистичка подршка и
остала инвестицијска улагања

Министарство
одбране БиХ

Реализације
планова
модернизације
и занављања
наоружања и
војне опреме
Проценат
реализације
планова обуке
и
професионално
г развоја
Реализација
планова опште
логистичке
подршке/план

79.000.000

79.000.000

79.000.000

2020.
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14.3.1.8 Изградња стационарних
система командовања и контроле,
опремање ОС БиХ мобилним
системима К2 и одржавање постојећих
система К4

Реализација
планова
изградње,
опремања и
одржавања
Проценат
реализације
плана /
израђени
документи

Министарство
одбране БиХ

14.3.1.9 Израда и примјена
концептуалних, нормативних и
доктринарних системских докумената

Министарство
одбране БиХ

14.3.1.10 Планирање, анализе и
извјештаји

Министарство
одбране БиХ

Израђени
документи /
продукти

14.3.1.11 Управљање персоналним
ресурсима

14.3.1.12 Управљање материјалним
ресурсима

%

60

65

10.900.000

10.900.000

10.900.000

2022.

%

98

98

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2022.

Број

220

220

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2022.

Министарство
одбране БиХ

Реализација
планова
пријема и
отпуста
персонала (%
попуне)

%

90

90

8.278.000

8.278.000

8.278.000

2022.

Министарство
одбране БиХ

Материјална
попуна (%
попуне)

%

61

63

4.000..000

4.000..000

4.000..000

2022.

Материјална
попуна (%
попуне)

%

61

63

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2022.

Број

76

76

5.296.000

5.296.000

5.296.000

2022.

%

100

100

1.280.000

1.280.000

1.280.000

2022.

Број

76

76

920.000

920.000

920.000

2020.

%

100

100

2.800.000

2.800.000

2.800.000

2022.

1.1.13 Предаја неперспективних
Министарство
локација ОС БиХ цивилним
одбране БиХ
структурама
14.3.2 Операције колективне безбједности

Број
припадника
планираних за
мисије
Укупан трошак
подршке
/материјална
попуна снага у
ОКС

14.3.2.1 Учешће у НАТО, ЕУ, УН и
другим међународним операцијама

Министарство
одбране БиХ

14.3.2.2 Логистичка подршка снагама у
операцијама колективне безбједности

Министарство
одбране БиХ

14.3.2.3 Обука и провјера јединица у
припреми за операције колективне
безбједности

Министарство
одбране БиХ

Број обучених
за извршење
ОКС

Министарство
одбране БиХ

Број војнодипломатских и
војних
представника у
иностр./степен
попуне ВДП и
ВП планиран/

14.3.3 Међународна сарадња

14.3.3.1 Војно-дипломатско
представљање БиХ у иностранству

76

14.3.3.2 Испуњавање обавеза МО и ОС
БиХ по доставлјеним документима
Босне и Херцеговине НАТО -у

Министарство
одбране БиХ

14.3.3.3 Реализација програма
билатерално-мултилатералне сарадње

Министарство
одбране БиХ

14.3.3.4 Испуњавање обавеза из
међународних споразума, резолуција
УН и конвенција о разоружању

Министарство
одбране БиХ

Реализација
утврђених
обавеза / број
догађаја
(планова)
Реализовани
програми
билатералномултилатералн
е сарадње /број
догађаја
(планова)
Реализоване
инспекције
/реализоване
препоруке

%

93

95

830.000

830.000

830.000

2022.

%

93

95

1.000.000

1.000.000

1.000.000

2022.

%

93

95

350.000

350.000

350.000

2020.

I – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принцип развоја: V Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14. Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.4. Унаприједити капацитете и квалитет рада у обављању послова Савјета министара и институција Босне и Херцеговине

6

7

10

14.4.1 Стручна правна мишљења на материјале које разматра Савјет министара и правна редактура прописа за објављивање у службеним гласилима
Број датих
мишљења на
приједлог закона,
одлука, рјешења,
1400
1500
14.4.1.1 Стручна правна мишљења
других прописа на
на материјале које разматра Савјет
Канцеларија за
материјале који
министара и правна редактура
законодавство
Број
706.000
706.000
0
0
се упућују СМ
прописа за објављивање у
СМ БиХ
БиХ
службеним гласилима
Број правно
редактираних
400
450
аката који се
доставаљају на

Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

9

Укупно

8

Остали
извори

Донације

5

Кредит

4

Извори финансирања

Буџет

3

Процијењени
трошкови

2

Циљана
вриједност
(2020.)

1

Трошкови

Полазна
вриједност
(2019.)

Носилац
активности

Јединица
мјерењ
(%, број или
описно)

Програм и пројект

Показатељ
резултата

Показатељи

11

12

13

0

706.000

2020.
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14.4.4.1 Повећање нивоа
безбједности у институцијама БиХ
14.4.4.2 Повећање нивоа
одржавања и сервисирања у

Служба за
заједничке
послове БиХ
Служба за
заједничке

Проценат
смањења
трошкова
одржавања по м2

%

100

95

Проценат
смањења

%

100

95

603.000

603.000

603.000

2020.

206.000

96.400

206.400

2020.

144.600

144.600

144.600

2020.

116.000

116.000

116.000

2020.

330.000

330.000

330.000

2020.

13.693.000

потписивање и
објаву
„Службеном
гласнику БиХ“
14.4.2 Запошљавање и заштита права државних службеника
Број постављених
државних
службеника у
односу на број
упражњених
Агенција за
14.4.2.1 Запошљавање државних
позиција
државну
%
80
80
службеника
достављених у
службу БиХ
захтјевима за
оглашавање
радних мјеста од
стране
институција БиХ
14.4.2.2 Регистар државних
Проценат
службеника и развој
Агенција за
развијености
информационог система за
државну
%
20
50
регистра и
прикупљање статистичких података
службу БиХ
система
о јавној управи
Број израђених
14.4.2.3 Подршка институцијама
аката из домена
БиХ у областима радних односа из
Агенција за
радних односа по
домена рада Одсјека за правне
државну
%
98
98
основу
послове, заштиту права и опште
службу БиХ
запримљених
послове
захтјева
14.4.3 Стручно усавршавање државних службеника
Број
Агенција за
14.4.3.1 Анализа потреба за обуком
реализованих
државну
%
85
95
и план обука
обука у односу на
службу БиХ
план
Број обучених
Агенција за
државних
14.4.3.2 Реализација плана обуке
државну
службеника у
%
89
95
службу БиХ
односу на план
обука
14.4.4 Подршка институцијама у области одржавања обезбјеђења и пружања угоститељских услуга

2.134.000

110.000

13.693.000

0

0

0

13.693.000

2020.

2.134.000

0

0

0

2.134.000

2020.
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институцијама БиХ

5.620.000

0

0

0

5.620.000

2020.

95

600.000

600.000

0

0

0

600.000

2020.

0

0

0

усвојен
и
имплем
ентацио
ни
докумен
ти
стратеш
ког
оквира

Број

9

13

Број

9

9

%

100% у
односу
на план

100% у
односу
на план

Број

4

4

Описно

Постоје
ће
процеду

Ажурир
ане
постојећ

Описно

нацрт
имплем
ентацио
них
докумен
ата
стратеш
ког
оквира

1.500.000

број
припремљених
пројеката
број извјештаја
достављених
надлежним
институцијама на
усвајање
%
имплементације
ПР догађаја и
публикација у
односу на План
број институција
којима је пружена
савјетодавна
подршка (ТQМ и
СП)
Ажуриране
постојеће
процедуре и

5.620.000

1.500.000

14.4.6.1 Развијање,
операционализација и подршка
имплементацији стратешког оквира
за реформу јавне управе у БиХ и
координација процеса РЈУ

Канцеларија координатора за РЈУ

имплементациони
документи
стратешког
оквира за РЈУ

95

1.500.000

послове
трошкова
институција
одржавања по м2
БиХ
14.4.5 Модернизација објеката и опреме у институцијама БиХ
Проценат
Служба за
смањења
заједничке
14.4.5.1 Модернизација објеката
закупнине у
послове
%
100
институција БиХ
односу на
институција
предходни
БиХ
период
Проценат
Служба за
смањења
14.4.5.2 Реконструкција и
заједничке
закупнине у
инвестиционо одржавање објеката
послове
%
100
односу на
институција БиХ
институција
предходни
БиХ
период
14.4.6 Координација, усмјеравање и праћење реформе јавне управе у Босни и Херцеговини

2020.
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остали акти

Број састанака
(донатори, ДЕУ
БиХ,СИГМА, ПАР
координатори,
ИПА
програмирање и
сл.)

14.4.6.2 Подршка реформи јавне
управе

Канцеларија
координатора
за РЈУ

ре и
остали
акти

Број

е
процеду
ре и
остали
акти

30

30

977.915

6.611.000

Окончан поступак
набавке

Описно

закључе
н уговор

усвојен
и
почетни
и
периоди
чни
извјешт
ај

1. Проведена
контрола и
осигурана
достава
материјала
упућених СМ на
изјашњење, у
складу с
прописаним
процедурама
2. Осигурана
снабдјевеност
портала есједнице свим
тачкама дневног
реда

%

100%

100%

0

0

977.915

0

977.915

2020.

6.611.000

2020.

14.4.7 Подршка раду Савјета министара БиХ

14.4.7.1 Организациона и стручно –
техничка подршка раду Савјета
министара БиХ

Генерални
секретаријат
Савјета
министара
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II – АКЦИОНОИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принцип развоја: V Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14. Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.5. Унапређење система докумената уз поштовање међународних препорука, ефикасности вођења регистара и размјене података уз непрекидну мрежну
доступност изворним и пријемним органима

6

7

10

11

Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

9

Укупно

8

Остали
извори

Донације

5

Кредит

4

Извори финансирања

Буџет

3

Процијењени
трошкови

2

Циљана
вриједност
(2020.)

1

Полазна
вриједност
(2019.)

Носилац
активнос
ти

Трошкови

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Програм и пројект

Показатељ
резултата

Показатељи

12

14.5.1 Персонализација, техничка обрада, складиштење и транспорт идентификационих докумената, регистарских таблица и докумената за регистрацију возила
Број урађених и
14.5.1.1 Израда личних карата
испоручених
Број
245.000
240.000
5.656.380
5.656.380
0
0
0
5.656.380
личних карата
Број урађених и
испоручених
14.5.1.2 Израда возачких дозвола
Број
170.000
180.000
1.672.261
1.672.261
0
0
0
1.672.261
возачких
дозвола
Број урађених и
4.5.1.3 Израда путних исправа
испоручених
Број
234.000
294.500
6.805.995
6.805.995
0
0
0
6.240.902
путних исправа
Број израђених
и испоручених
350.000
375.000
регистарских
таблица
Број
ИДДЕЕА
испоручених
унутрашњих
1.000.000
1.000.000
стикера за
регистрацију
14.5.1.4 Израда регистарских таблица и
возила
докумената за регистрацију возила
Број
3.027.583
3.027.583
3.027.583
Број
(ПОВ, ПОР, унутрашњи и спољни
испоручених
стикери
спољних
40.000
40.000
стикера за
регистрацију
возила
Број
испоручених
потврда о
120.000
120.000
власништву ПОВ

13

2020.

2020.

2020.

2020.
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Новчане јединице

Број
испоручених
потврда о
350.000
350.000
регистрацији ПОР
Број израђених
и испоручених
14.5.1.5 Израда тахографских картица
Број
12.500
12.000
427.695
427.695
тахографских
картица
Број израђених
14.5.1.6 Израда пограничних
и испоручених
Број
7000
700
206.695
206.695
пропусница
пограничних
пропусница
Степен
14.5.1.7 Изградња објекта у Бањој Луци
реализације
у циљу рјешавања смјештајних
радова на
капацитета сједишта и Центра за
%
43%
15%
4.904.480
4.904.480
провођењу
складиштење, персонализацију и
пројекта
транспорт докумената
изградње
14.5.2 Администрација централних евиденција, јачање капацитета мреже за пренос података и софтверска подршка органима
14.5.2.1 Одржавање и развој
софтверских рјешења путем којих се
50%
80%
884.015
884.015
Однос броја
врши приступ евиденцијама ИДДЕЕА-е
апликација
14.5.2.2 Одржавање евиденција за
развијених
потребе органа који врше провођење
ИДДЕЕА
споственим
100%
100%
915.473
915.473
управних поступака
ресурсима и
путем
14.5.2.3 Одржавање и унапређење
"outsourcingа"
апликација и цјелокупне ИТ опреме
50%
80%
1.645.775
1.645.775
ИДДЕЕА-е
Просјечан
трошак по сату
590
560
14.5.2.4 Увезивање пријемних и
доступности
изворних органа до нивоа општина и
система
организационих јединица у општинама у
2.008.109
2.008.109
Просјечан
телекомуникациону мрежу великих
трошак по
капацитета преноса, лаке
увезаној
36.000
34.000
надоградивости и функционалности
локацији у ТК
мрежи
ИДДЕЕА
Имплементациј
14.5.2.5 Развијање техничких
а сервиса по
претпоставки и пружања подршке
захтјевима
80%
90%
1.342.217
1.342.217
изворним и пријемним органима у
корисника за епроцесу имплементације е-сервиса
сервисе
14.5.2.6 Сигурна размјена података са
пријемним и изворним органима

Степен
безбједности
система и

%

100%

100%

1.779.947

1.779.947

427.695

2020.

206.695

2020.

4.904.480

2020.

884.015

2020.

915.473

1.645.775

2.008.109

2020.

1.342.217

1.779.947

2020.
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интегритета
података у
евиденцијама
14.5.2.7 Побољшање системске и
апликативне безбједности
Ниво испуњења
захтјева ИСО
27001 и ИСО
9001

14.5.2.8. Стандардизација у складу са
законским оквиром и ЕУ и ИЦАО
препорукама

%

100%

100%

1.262.543

1.262.543

1.262.543

2020.

100%

100%

623.033

623.033

623.033

2020.

II – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принцип развоја: V Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14. Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.6. Унапређење ефикасности, одговорности, квалитета и неовисности сектора правде у БиХ

6

7

9

216.631

10

11

12

Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

9

Укупно

8

Остали
извори

Донације

5

Кредит

4

Извори финансирања

Буџет

3

Процијењени
трошкови

2

Циљана
вриједност
(2020.)

1

Трошкови

Полазна
вриједност
(2019.)

Носилац
активности

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Програм и пројект

Показатељ
резултата

Показатељи

13

14.6.1 Нормативно правна дјелатност, провођење и праћење прописа из области правосуђа
14.6.1.1 Израда и упућивање у
процедуру усвајања прописа из
области правосуђа

Министарство
правде БиХ

Нацрт закона и
приједлози
других прописа
СМ БиХ

Број

9

0

Постотак
испуњења
провођења
14.6.1.2 Ефикасно праћење
Министарство прописа и
провођења прописа и стратешких
%
80
85
216.631
0
0
правде БиХ
стратешких
докумената из области правосуђа
докумената из
области
правосуђа
14.6.2 Нормативно правна дјелатност, провођење и праћење прописа из области система извршења кривичних санкција и инспекцијски надзор
Нацрт закона и
14.6.2.1 Руковођење системом за
Министарство приједлози
Број
1
1
1.701.908
0
0
извршење кривичних санкција БиХ
правде БиХ
других прописа
СМ БиХ

0

2022.

0

2022.

0

2020.
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Заводска
инфраструктур
а

%

14

14

14.6.3 Систем међународне правне помоћи
14.6.3.1 Приступање конвенцијама
и закључивање уговора

Министарство
правде БиХ

Нацрт закона и
приједлози
других прописа
СМ БиХ

Број

0

8

962.724

962.724

2022.

II – АКЦИОНИ ПЛАН ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принцип развоја: V
Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14. Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.7. Осигурати услове за ефикасно остваривање права у области држављанства и путних исправа
Коначни рок
за извршње
пројекта
(година)

Остали
извори

4

5

6

7

8

9

10

11

Описно

Утврђени
подаци

Сачињен
извјештај

197.000

197.000

197.000

2020.

Број
управних
поступака

3800

4000

394.000

394.000

394.000

2020.

Укупно

Донације

Број донесених
рјешења у
поступку
одрицања од
држављанства и
ревизије
држављанства
БиХ

Кредит

Упућен нацрт,
односно
приједлози
Савјету
министара БиХ

Извори финансирања

Буџет

14.7.1 Држављанство и путне исправе
14.7.1.1 Креирање и провођење
међународних уговора, закона и
подзаконских аката из области
Министарство
држављанства и путних исправа
цивилних
(Израда нацрта Закона о
послова БиХ
измјенама и допунама Закона о
држављанству БиХ).
14.7.1.2 Ефикасно обављање
поступака у предметима:
стицања и престанка бх.
Министарство
држављанства, у области
цивилних
путних исправа и у области
послова БиХ
ревизије одлука о
натурализацији страних
држављана натурализованих

3

Процијењени
трошкови

2

Циљана
вриједност
(2020.)

1

Трошкови

Полазна
вриједност
(2019.)

Носилац
активности

Јединица
мјерења
(%, број или
описно)

Програм и пројект

Показатељ
резултата

Показатељи

12

84

између 6.4.1992. и 1.1.2006.
године

14.7.1.3 Ефикасна наплата и
контрола наплате
административних такси

Број издатих
службених
пасоша,
одобрења за
службене визе и
одобрења за
бродарске и
поморске
књижице
Министарство
цивилних
послова БиХ

Извјештај

1500

Утврђени
подаци

Описно

1600

Сачињен
извјештај

197.000

197.000

197.000

2020.

III – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЗАКОНА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: I Интегрисани раст
Стратешки циљ: 1. Макроекономска стабилност
Средњорочни циљ: 1.1 Стабилан и транспарентан систем финансирања БиХ, управљање и контрола јавних финансија и испуњење међународних финансијских обавеза

Назив закона

Носилац
активности

Разлози за доношење закона

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

1

2

3

4

1.1.3 Креирање политике индиректног опорезивања (Управни одбор)
1.1.3.1 Обезбјеђивање ефикасног система расподјеле прихода од индиректних пореза
Унапређење поступка индиректног
Измјена Закона о поступку
Управни одбор
опорезивања и нормативно уређење спорних
индиректног опорезивања
УИНО
ситуација идентификованих кроз досадашњу
примјену постојећег Закона
Побољшање нормативног уређења и
Закон о поступку принудне наплате
Управни одбор
прецизније прописивање поступка принудне
индиректних пореза
УИНО
наплате
1.1.7 Политике и системи за управљање и контролу финансирања институција БиХ
1.1.7.1 Припрема, анализа и контрола извршења буџета институција БиХ и извјештавање

Закон о буџету институција БиХ и
међународних обавеза БиХ за
2021. годину

Министарство
финансија и
трезора БиХ

Обезбјеђење редовног финансирања
институција БиХ и сервисирање
међународних обавеза

Претходна процјена
утицаја прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

5

НЕ

ДА

НЕ

IV

НЕ

ДА

НЕ

IV

НЕ

Законом о финансирању
институција БиХ („Сл.
гласник БиХ“, број 61/04,
49/09, 42/12, 87/12 и 32/12)
прописан је поступак и
суштина која се треба
постићи доношењем буџета,
те се кроз овај поступак

НЕ

III квартал
текуће
фискалне
године за
наредну
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користе сложенији
инструменти за процјену
учинка прописа од оних
наведених у Јединственим
правилима за израду
правних прописа у
институцијама Би Х, те МФТ
БиХ неће извршавати
претходну ни свеобухватну
процјену овог прописа.

III – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЗАКОНА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: I Интегрисани раст
Стратешки циљ: 1. Макроекономска стабилност
Средњорочни циљ: 1.2. Унапређење спољнотрговинске политике и страних инвестиција

Назив закона

Носилац активности

Разлози за доношење закона

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

1

2

3

4

1.2.8 Развијање и унапређење мјера царинско-тарифне политике
1.2.8.1 Креирање и провођење прописа царинско-тарифне политике
У оквиру пројекта ИПА ИИ АД 2020 планирана је
Министарство спољне
активност подршке МСТЕО у изради нацрта Закона о
Закон о царинској политици у БиХ
трговине и економских
царинској политици у Босни и Херцеговини, с циљем
односа БиХ
његовог усклађивања са царинским прописима ЕУ

ДЕ

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

5

ДА

НЕ

IV
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III – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЗАКОНА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: I Интегрисани раст
Стратешки циљ: 1. Макроекономска стабилност
Средњорочни циљ: 1.3 Унапређење провођења спољне политике БиХ

Назив закона

Носилац
активности

Разлози за доношење закона

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

1

2

3

4

1.3.1 Провођење спољне Политике Босне И Херцеговине
1.3.1.2 Испуњавање обавеза из ССП које су надлежности Мвп БиХ
Унапређење правног оквира који регулише област увођења
и примјене међународних рестриктивних мјера, да би
одговарао актуелним обавезама и потребама БиХ, посебно
Приједлог закона о измјенама и
спољнополитичким које проистичу из закључених и
допунама Закона о примјени
прихваћених међународних споразума и других
одређених привремених мјера ради
Министарство
међународних инструмената и чланства у међународним
ефикасног провођења мандата
спољних послова организацијама и асоцијацијама, нарочито имајући у виду
Међународног кривичног суда за
БиХ
процес европских интеграција БиХ и потребу усклађивања
бившу Југославију те других
са стандардима ЕУ (Информација о придруживању БиХ
међународних рестриктивних мјера
одлукама Савјета ЕУ које се односе на рестриктивне мјере у
периоду након ступања на снагу ССП-у, с приједлогом за
даљње поступање“, усвојена на 88. сједници Савјета
министара БиХ, одржаној 18.1.2017.).
РЕАЛИЗАЦИЈА
ПРИОРОТЕТА
ИЗ
ИЗВЈЕШТАЈА ЕВРОПСКЕ КОМИСИЈЕ
Приједлог закона о развојној
помоћи

Министарство
спољних послова
БиХ

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

5

ДА

ДА

НЕ

II

ДА

ДА

ДА

I

НЕ

ДА

НЕ

III - IV

АНАЛИТИЧКОГ

Покретање процеса који ће довести до успостављања
политике развојне сарадње и хуманитарне помоћи, с
обзиром на то да ће Босна и Херцеговина морати да створи
снажне капацитете за испуњавање обавеза чланства у ЕУ у
овој области

1.3.2 Развој службе Министарства спољних послова
1.3.2.2 Стварање правног оквира за функционисање МСП БиХ
Закон упућен у Предсједништво БиХ и чека се писмено
Министарство
изјашњење, а у међувремену је затражено мишљење
Закон о спољним пословима БиХ
спољних послова
Министарства финансија и трезора, Министарства правде и
БиХ
Канцеларије за законодавство БИХ
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III – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЗАКОНА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: I Интегрисани раст
Стратешки циљ: 1. Макроекономска стабилност
Средњорочни циљ: 1.4. Обеѕбиједити квалитетне, хармонизоване и благовремене статистичке податке свим корисницима

1.4.1

Назив закона

Носилац активности

Разлози за доношење закона

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

1

2

3

4

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

5

Производња службене статистике у складу са потребама корисника

1.4.1.1 Провођење статистичких истраживања/ активности

Закон о попису становништва,
домаћинстава и станова у Босни и
Херцеговини

Попис у 2021. години ће провести све државе
чланице ЕУ (Уредба 763/2008 Европског парламента
и Савјета за пописе становништва и стамбених
јединица), с циљем да се обезбиједе методолошки
хармонизовани и временски упоредиви подаци на
међународном нивоу и тиме омогући размјена
података између земаља.
Агенција за статистику
БиХ

Према Закону о статистици БиХ (”Службени гласник
БиХ”, број 26/04) и Закону о измјени и допуни закона
о статистици БиХ (”Службени гласник БиХ”, број
42/04), члан 8. став 2. тачка ј) „када то државни
органи буду сматрали неопходним, Агенција ће
координисати планирање, вођење и објављивање
резултата пописа становништва и домаћинстава
БиХ, у складу са Општим оквирним споразумом за
мир у БиХ укључујући и анексе 7. и 10. Споразума“.

НЕ

ДА

ДА

IV
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III – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЗАКОНА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: I Интегрисани раст
Стратешки циљ: 2. Унаприједити развој конкурентног економског окружења
Средњорочни циљ: 2.1 Унаприједити систем 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

Назив закона

Носилац
активности

Разлози за доношење закона

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

1

2

3

4

2.1.1 Провођење система акредитовања Босне и Херцеговине
2.1.1.2 Унапређење Система акредитовања БиХ
Ова иницијатива произилази из општег циља „Интегрисани
раст“, као и из стратешког циља 2. „Унаприједити развој
конкурентног
економског
окружења“,
јер
без
добро
успостављеног система акредитовања није могуће остварити
интегрисани раст нити унаприједити развој конкурентног
окружења. Такође, усаглашавање Закона о акредитовању БиХ
са аквисом директно је везана за постизање средњорочног
циља
2.1
Савјета
министара
„Унаприједити
систем
инфраструктуре квалитета у складу са ЕУ легислативама и
добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у сврху
Нацрт закона о измјенама и
Институт за
обезбјеђења слободног кретања роба и услуга и тржишне фер
допунама Закона о акредитовању
акредитовање
конкуренције“, јер је акредитација један од основних стубова
Босне и Херцеговине
БиХ
инфраструктуре квалитета. Доношење тј. амандмани на овај
Закон утичу на провођење система акредитовања БиХ (БАТА
Програм 1.1) који истовремено и увелико утиче на реализацију
како средњорочног циља Савјета министара 2.1 тако и општег
циља „Интегрисани раст“ тј. стратешког циља 2 Обавеза БиХ,
као и њених институција за усклађивање законодавства са
правном тековином Европске уније, аквисом; у овом случају
разлог је што је наведени Закон донесен 2001. г, а Уредба (ЕК)
765 (која је дио ЕУ аквиса за подручје акредитације) је донесена
2008. године.
Ова иницијатива произилази из општег циља „Интегрисани
раст“, као и из стратешког циља 2.„Унаприједити развој
конкурентног
економског
окружења“,
јер
без
добро
успостављеног система акредитовања није могуће остварити
Нацрт закона о измјенама и
Институт за
интегрисани раст нити унаприједити развој конкурентног
допунама Закона о оснивању
акредитовање окружења. Такођер, усаглашавање Закона о акредитовању БиХ
Института за акредитовање Босне
БиХ
са аквисом директно је везана за постизање средњорочног
и Херцеговине
циља
2.1
Савјета
министара
„Унаприједити
систем
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

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

5

ДА

ДА

НЕ

IV

ДА

ДА

НЕ

IV
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конкуренције“, јер је акредитација један од основних стубова
инфраструктуре квалитета. Доношење тј. амандмани на овај
Закон утјечу на провођење система акредитовања БиХ (БАТА
Програм 1.1) који истовремено и увелике утиче на реализацију
како средњорочног циља Савјета министара 2.1 тако и општег
циља „Интегрисани раст“ тј. стратешког циља 2. Обавеза БиХ,
као и њених институција за усклађивање законодавства са
правном стечевином Еуропске уније, аквисом; у овом случају
разлог је што је наведени Закон донесен 2001. године, а Уредба
(ЕК) 765 (која је дио ЕУ аквис за подручје акредитације) је
донесена 2008. године
2.1.3 Интелектуално власништво у БиХ
2.1.3.2 Провођење прописа у области ауторског и сродних права, њиховог колективног остваривања и контрола над радом колективних организација

Закон о измјенама и допунама
Закона о колективном остваривању
ауторског и сродних права
(преднацрт)

Институт за
интелектуално
власништво
БиХ

Проблеми који се намјеравају ријешити односе се на сљедећа
питања: износ укупних трошкова пословања колективне
организације; начин утврђивања принципа и правила
расподјеле
ауторских
накнада;
начин
утврђивања
репрезентативности удружења корисника ауторских дјела и
предмета сродних права; питање надзора над радом
колективних организација
који
проводи Институт за
интелектуално власништво БиХ у случају одузимања дозволе
колективној организацији за обављање дјелатности колективног
остваривања ауторског и сродних права, те питање расподјеле
ауторских накнада у том случају; утврђивање трошкова
поступка пред Савјетом за ауторско право и износи накнада
члановима Савјета

НЕ

ДА

НЕ

IV

2.1.7 Метрологија у БиХ
2.1.7.1 Имплементација нових метода метрологије, програм интеркомпарација, пројектовања система, анализа мјерних мјеста, израда студија, едукација.

Закон о метрологији Босне и
Херцеговине

Институт за
метрологију
БиХ

Преиспитати приједлог новог Закона о метрологији БИХ, те
доставити у парламентарну процедуру. Нацрт новог Закона (јер
су измјене постојећег веће од 50 % цјелокупног текста) је био
припремљен кроз ИПА 2007 пројекат и био је прослијеђен у
процедуру доношења, те није иста закључена. Актуелни Закон
је из 2001. године, није у потпуности усклађен са ЕУ захтјевима,
те је потребно донијети нови.

Закон о званичном времену у
Босни Херцеговини

Институт за
метрологију
БиХ

Овим законом дефинише се званично вријеме у Босни и
Херцеговини, те начин рачунања, реализације и употребе
званичног времена.

ДА

ДА

НЕ

IV

ДА

ДА

НЕ

I

НЕ

IV

2.1.9 Преузимање уредби и директива новог и старог приступа у правни систем Босне и Херцеговине
2.1.10 Ускладити хоризонтално законодавство у области инфраструктуре квалитета у Босни и Херцеговини са ЕУ Новим пакетом мјера из 2008. године
Закон о техничким захтјевима за
производе и оцјењивању
усклађености

Министарство
спољне
трговине и
економских

Потреба хармонизације хоризонталног прописа
захтјевима и имплементације ЦЕФТА Споразума

са

ЕУ

ДА

ДА
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односа БиХ

Закон о надзору над тржиштем
Босне и Херцеговине

Министарство
спољне
трговине и
економских
односа БиХ

Важећи Закон о надзору над тржиштем БиХе („Службени
гласник БиХ“ бр. 45/04, 44/07 и 102/09) је застарио и потребно је
његово усклађивање са правним насљеђем ЕУ. Наиме,
Европска комисија је у годишњим извјештајима о напретку БиХ
у европским интеграцијама, те на састанцима Пододбора БиХ и
ЕУ за трговину, индустрију, царине и опорезивање,
препоручила да БиХ у своје законодавство преузме уредбу (ЕЦ)
бр. 765/2008 Европског парламента и Савјета од 9.7.2008.
године, којом се утврђују захтјеви за акредитовање и надзор
над тржиштем који се односе на стављање на тржиште
производа, те којом се повлачи уредба (ЕЕЦ) бр. 339/93. У
складу са тим, као основни циљ утврђено је преузимање ове
Уредбе у законодавство БиХ и стављање ван снаге прописа
који су у колизији са истом, односно стављање ван снаге
важећег Закона. Имајући у виду циљ Уредбе, а посебно
препоруке Европске комисије и члан 75. Споразума о
стабилизацији и придруживању, који обавезује БиХ да предузме
неопходне мјере да би постигла усклађеност са техничким
прописима
Заједнице
и
европским
поступцима
стандардизације, метрологије, акредитације и оцјењивања
усклађености, неопходно је преузимање ове уредбе у
законодавство БиХ, и то кроз нови Закон о надзору над
тржиштем у БиХ.

ДА

ДА

НЕ

IV

Закон о јавним набавкама

Агенција за
јавне набавке
БиХ

Усклађивање са ЕУ Директивама 2014/24/ЕУ и 2014/25/ЕУ

ДА

ДА

ДА

I - II
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III – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЗАКОНА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: II Паметан раст
Стратешки циљ: 4. Повећати индустријску конкурентност
Средњорочни циљ: 4.3. Унапређење сектора комуникација, информационог друштва и поштанских услуга уз усклађивање регулторног оквира са ЕУ

Назив закона

Носилац
активности

Разлози за доношење закона

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

1

2

3

4

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

5

4.3.2 Комуникације, информационо друштво и поштанске услуге
4.3.2.1 Израда прописа и аката из области комуникација, информационог друштва и пошта у БиХ и усклађивање прописа са ЕУ законодавством
Овим законом ће се уредити права, обавезе и одговорности
Министарство
Закон о јавном радиотелевизијском
правних лица која обављају дјелатност из области јавног
комуникација и
ДА
ДА
систему у БиХ
емитовања путем јавних радиотелевизијских сервиса у БиХ.
транспорта БиХ
Полазни материјал је постојећи Закон о ЈРТС БиХ.
Закон о информационој
Министарство
Обавеза из Политике управљања информационом
безбједности и безбједности
комуникација и
ДА
ДА
безбједности ("Службени гласник БиХ", број 38/17).
мрежних и информационих система
транспорта БиХ

ДА

III

ДА

III

III – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЗАКОНА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 6. Равномјеран регионални развој
Средњорочни циљ: 6.2. Стварање услова за успостављање квалитетнијих, ефикаснијих, безбједнијих и савременијих система транспорта и комуникација у Босни и Херцеговини

Назив закона

Носилац активности

Разлози за доношење закона

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

1

2

3

4

6.2.1 Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства
6.2.1.1 Припрема и доношење прописа и процедура

Унапређење система приватно-правних односа у
Министарство
области цивилног ваздухопловства у Босни и
Нацрт закона о облигационокомуникација и
Херцеговини;
правним односима у области
транспорта БиХ /

Хармонизација правила садржаних у закону са
цивилног ваздухопловства Босне и
Дирекција за цивилно
правилима садржаним у прописима Европске
Херцеговине-израда нацрта
ваздухопловство Босне
уније;
и Херцеговине

Примјена ЕЦАА споразума.
6.2.2 Међународни и међуентитетски транспорт и безбједност саобраћаја

ДА

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

5

ДА

НЕ

II
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6.2.2.2 Израда законских и подзаконских прописа и имплементација истих
Законом о жељезницама БиХ уређује се укупно
структурно и експлоатационо подручје жељезничког
превозног система у Босни и Херцеговини, услови и
начин управљања жељезничком инфраструктуром,
обављање превоза у жељезничком саобраћају,
контрола, надзор, регулаторне и апелационе функције,
Министарство
као и друга питања значајна за рад и функционисање
Закон о жељезницама БиХ
комуникација и
жељезничког превозног система. С обзиром на то да
транспорта БиХ
област жељезничког саобраћаја технички стално
напредује, инициране су измјене и допуне овог закона
у вези са истрагама незгода или инспекцијом. Такође,
овом измјеном Закона врши се и усклађивање
законодавства Босне и Херцеговине са прописима
Европске уније из ове области (Директиве 2004/49/ЕЗ,
2008/57/ЕЗ, 2012/34/ЕЗ).
Министарство
Нови
закон
у
циљу
унапређења
области
Закон о ваздухпловству
комуникација и
ваздухопловства у БиХ и усклађивањем са аквисом из
транспорта БиХ
ове области.
Законом о радном времену, обавезним одморима
мобилних радника и уређајима за евидентирање у
друмском превозу, уређује се радно вријеме и
обавезни одмори мобилних радника, вријеме вожње и
период одмора возача који обављају друмски превоз
терета и путника, уређаји за биљежење у друмском
Закон о радном времену,
превозу, начин, услови и поступак именовања
Министарство
обавезним одморима мобилних
радионица, услови и поступци контроле, надлежност
комуникација и
радника и уређајима за
органа и њихово овлаштење, службене евиденције,
транспорта БиХ
евидентирање у друмском превозу
надзор над провођењем овог закона те прекршаји и
кривичне одредбе.
С обзиром на то да област
међународног превоза захтијева технички напредак,
инициране су измјене и допуне овог закона. Такође,
овим законом врши се и усклађивање законодавства
Босне и Херцеговине са прописима Европске уније из
ове области.

ДА

ДА

ДА

IV

ДА

ДА

ДА

IV

ДА

ДА

ДА

IV
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III – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЗАКОНА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 7. Побољшање управљања животном средином и развој околинске инфраструктуре, уз повећање отпорности на климатске промјене
Средњорочни циљ: 7.2. Развој регулаторног оквира и провођење активности у складу са ЕУ АQ и међународним обавезама из области радијационе и нуклеарне безбједности

Назив закона

Носилац активности

Разлози за доношење закона

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

1

2

3

4

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

5

7.2.1 Радијациона и нуклерана безбједност
Израда нацрта Измјене закона о
радијационој и нуклеарној
безбједности

Државна регулаторна
агенција за радијациону
и нуклеарну безбједност

Потреба усклађивања са међународним
стандардима са фокусом на ЕУ директиве

ДА

ДА

ДА

III-IV

III – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЗАКОНА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 8. Бржи и ефикаснији развој пољопривреде и рурални развој
Средњорочни циљ: 8.1. Обезбиједити развој и интегрисање сектора пољопривреде, прехране, шумарства и руралног развоја БиХ у европско и свјетско тржиште

Назив закона

Носилац
активности

Разлози за доношење закона

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

1

2

3

4

8.1.1 Координација усклађивања прописа и политика у пољопривреди и руралном развоју
8.1.1.1 Израђени нацрти измјена и допуна закона којима се преузимају ЕУ прописи
Постојећи Закон о вину, ракији и другим производима од грожђа
и вина усвојен је 2008. године и објављен у „Службеном
гласнику БиХ“, број 25/08. Међутим, приликом имплементације
важеће законске регулативе и израде 17 подзаконских аката
Министарство
овог закона, уочено је низ недостатака који су онемогућавали
Закон о вину Босне и
спољне трговине
реализацију одредби, те правилно функционисање и развој
Херцеговине
и економских
винарског и виноградарског сектора у БиХ, што је на крају као
односа БиХ
резултат имало непроводивост Закона. Још једна околност која
је утицала на стварање потпуно нове законске регулативе је
ступање на снагу нових прописа Европске уније који регулишу
област винарства и виноградарства и који знатно мијењају
аграрну политику Европе у овој области. У највећем дијелу она

ДА

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

5

ДА

НЕ

ИВ
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Закон о храни Босне и
Херцеговине

Министарство
спољне трговине
и економских
односа БиХ

Закон о измјени Закона о
пољопривреди, исхрани и
руралном развоју Босне и
Херцеговине

Министарство
спољне трговине
и економских
односа БиХ

се заснива на јакој бази података тј. регистру, који држави даје
комплетну слику о чињеничном стању у овом сектору, пружајући
тачне податке са терена и развијајући могућност да ефикасним
мјерама аграрне политике усмјерава средства за њен развој.
Усвајање Закона о вину је један од захтјева Европске комисије
након одговора на питања из Упитника ЕУ и захтјева Босне и
Херцеговине за кандидатски статус.
У циљу успостављања јасног ланца управљања и контрола, као
и усаглашавања домаћег
законодавства из области
безбједности хране са правном тековином ЕУ, неопходно је
израдити и усвојити Закон о храни БиХ. Усвајање потребне
усаглашене легислативе је један од основних услова за
испуњавање услова за извоз свих производа биљног и
животињског поријекла. Савјет министара БиХ је донио
закључак да МСТЕО формира Интерресорну радну групу за
израду приједлога Закона о измјени Закона о храни, Закона о
ветеринарству и Закона о пољопривреди, исхрани и руралном
развоју БиХ којима ће се ријешити одређене неусаглашености у
наведеним законима, а све у сврху обезбјеђивања услова за
извоз производа биљног и животињског поријекла. На састанку
министара је договорено да се у циљу завршетка ове
активности формира стручни тим који ће на основу
достављених коментара и мишљења на преднацрте закона о
храни, закона о пољопривреди и закона о ветеринарству
израдити нацрте текста сва три прописа и прије упућивања
Савјету министара БиХ доставити исте на мишљење
надлежним институцијама ентитета и Брчко дистрикта.
Усвајање Закона о храни је један од захтјева Европске комисије
након одговора на питања из Упитника ЕУ и захтјева Босне и
Херцеговине за кандидатски статус.
Савјет министара БиХ је донио закључак да МСТЕО формира
Интерресорну радну групу за израду приједлога закона о
измјени Закона о храни, Закона о ветеринарству и Закона о
пољопривреди, исхрани и руралном развоју БиХ којима ће се
ријешити одређене неусаглашености по питању хране у
наведеним законима, а све у сврху осигуравања услова за извоз
производа биљног и животињског поријекла. На састанку
министара је договорено да се у циљу завршетка ове
активности формира стручни тим који ће на основу
достављених коментара и мишљења на преднацрте закона о
храни, закона о пољопривреди и закона о ветеринарству
израдити нацрте текста сва три прописа и прије упућивања на
разматрање
и
усвајање
исте
доставити
надлежним
институцијама ентитета и Брчко дистрикта на мишљење.
Прикупљена су позитивна сва тражена мишљења, али се и
даље чека на мишљење о Нацрту закона о храни да би се и овај
пропис могао у пакету доставити Савјету министара БиХ на
разматрање и просљеђивање Парламентарној скупштини БиХ
на усвајање. Доношење измјена и допуна овог Закона је једна

ДА

ДА

НЕ

IV

ДА

ДА

НЕ

IV
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од препорука Европске комисије са састанака Одбора за
стабилизацију и придруживање, као и Одбора за пољопривреду
са ЕК.

III – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЗАКОНА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 9. Развој енергетских потенцијала, посебно обновљивих извора енергије и повећање енергетске ефикасности
Средњорочни циљ: 9.2. Допринијети развоју регионалног тржишта електричне енергије и плина које ће бити усклађено са преузетим ЕУ директивама

Назив закона

Носилац активности

Разлози за доношење закона

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

1

2

3

4

9.2.1. Рад на испуњавању обавеза преузетих Уговором о успостављању Енергетске заједнице и других међународних обавеза
9.2.1.1 Рад на испуњавању обавеза преузетих Уговором о успостављању Енергетске заједнице и других међународних обавеза
Закон о регулатору електричне
Министраство спољне
енергије и природног гаса, преносу
трговине и економских
Овим законом би се транспонирао III енергетски
ДА
и тржишту електричне енергије у
односа БиХ
пакет из Уговора о Енергетској заједници.
БиХ
Министраство спољне
Закон о оператору преносног
Овим законом би се транспонирао III енергетски
трговине и економских
ДА
система у Босни и Херцеговини
пакет из Уговора о Енергетској заједници.
односа БиХ

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватн
а процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

5

ДА

НЕ

II

ДА

НЕ

IV

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

III – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЗАКОНА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: IV Инклузивни раст
Стратешки циљ: 12. Смањити сиромаштво и социјалну искљученост
Средњорочни циљ: 12.2. Побољшан систем заштите људских права и развој односа БиХ са исељеништвом

Назив закона

Носилац
активности

Разлози за доношење закона

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

1

2

3

4

12.2.1 Заштита људских права и остваривање равноправности полова
12.2.1.1 Смањење дискриминације и заштита људских права рањиве категорије становништва у БиХ
Нацрт закона о правима жртава тортуре у БиХ
Министарство за
програмска је активност утврђена од стране Савјета
Закон о правима жртава тортуре у
људска права и
министара БиХ за 2017. годину. Израда трећег по реду
БиХ
избјеглице БиХ
Нацрта закона о правима жртава тортуре у Босни и
Херцеговини завршена је у септембру 2017. године.

ДА
Директивом
2012/29/ЕУ
Европског
парламента и

5

ДА

ДА

I / IV
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Закон је упућен у процедуру прикупљања мишљења
надлежних институција БиХ, влада ентитета и Владе
Брчко дистрикта БиХ. С обзиром на то да Нацрт закона
није добио потребна позитивна мишљења, исти није
могао бити уврштен на дневни ред сједнице Савјета
министара БиХ. Негативна мишљења достављена су од
Владе Републике Српске-Министарства за рад и
борачко-инвалидску
заштиту
РС,
Министарства
финансија БиХ. Из наведених разлога активности на
изради новог текста Нацрта закона о правима жртава
тортуре планирана су и у програмским задацима Савјета
министара БиХ за 2020. годину.

Савјета од
25.10.2012.
године и
Директивом
2004/80/ЕЗ од
29.4.2004.
године

12.2.1.2 Превенција и сузбијање насиља и свих облика дискриминације на основу пола

Измјене и допуне Закона о
равноправности полова у Босни и
Херцеговини

Министарство за
људска права и
избјеглице БИХ

Закључком са 174. сједнице Савјета министара БиХ је
задужило Министарство за људска права и избјеглице
БиХ да предузме активности са циљем усклађивања
Закона о равноправности полова у БИХ са директивама
Европске уније. Закон о измјенама и допунама Закона о
равноправности полова Босне и Херцеговине омогућиће
усклађивање са директивама Европске уније, донесеним
иза 2009. године са циљем обезбјеђивања принципа
једнаких могућности и једнаког поступања према
мушкарцима и женама по питањима запошљавања и
рада, али и другим областима које уређују ЕУ директиве.

ДА
(Директива
2010/41/ЕУ
Европског
парламента и
Директива
Савјета
2010/18/ЕУ)

ДА

ДА

IV

III – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЗАКОНА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принципи развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 13. Унаприједити здравствену заштиту
Средњорочни циљ: 13.2. Усклађивање и имплементирање захтјева за квалитет, ефикасност и безбједност лијекова и медицинских средстава у БиХ са ЕУ законодавством

Назив закона

Носилац
активности

Разлози за доношење закона

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

1

2

3

4

13.2.1 Праћење квалитета, безбједности и ефикасности лијекова и мед.средстава на тржишту БиХ
13.2.1.1 Провођење евалуације документације о лијеку и мед.средству и праћење безбједности у употреби
13.2.1.2 Провођење контрола усклађености прописаног квалитета лијека и мед. средства прије и послије стављања у промет у БиХ
13.2.1.3 Провођење надзора у примјени ГxП у производњи и промету лијекова и медицинских средстава
Агенција за лијекове
Закон о лијековима и медицинским
1. Хармонизација прописа из области лијекова и
и медицинска
ДА
средствима БиХ
медицинских средстава са међународним прописима и
средства

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

5

II
ДА

ДА

за процјену учинка
потребно је једно
тромјесечје након
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стандардима
2. Измјене и допуне за усклађивање са новом ЕУ
регулативом

покретања измјене
текста Закона о
лијековима и
медицинским
средствима БиХ
II

3. Усклађивање се односи на Главу VI Споразума о
придруживању-Усклађивање закона, провођење закона
и правила конкуренције

III – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЗАКОНА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принцип развоја: V Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14. Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.1 Унапређење безбједносног сектора са аспекта одговорности и ефикасности

Назив закона

Носилац
активности

Разлози за доношење закона

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

1

2

3

4

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

5

14.1.5 Прикупљање обавјештења и података, спречавање, откривање и истраге кривичних дјела и заштита свједока из надлежности Суда БиХ
14.1.5.5 Утврђивање законитости у поступању полицијских службеника СИПА-е и поступање на захтјев институција БиХ
Министарство
Закон о Државној агенцији за
безбједности БиХ и
Усклађивање актуелне организационе структуре Државне
НЕ
ДА
НЕ
истраге и заштиту
Државна агенција за
агенције за истраге и заштиту са практичним потребама
истраге и заштиту
14.1.8 Сарадња са међународним институцијама у области безбједносне политике
14.1.8.1 Припрема и провођење међународних споразума, прописа (закони, подзаконски и други нормативни акти), рјешења, стратегија планова и извјештаја
Закон о полицијским
Прецизније и адекватније нормативно уређење области у
Министарство
службеницима Босне и
НЕ
ДА
НЕ
безбједности БиХ
складу са потребама праксе.
Херцеговине

I

II

Израда Измјене и допуне закона о
спречавању прања новца и
финансирања тероризма

Министарство
безбједности БиХ

Усклађивање са Директивама Европске уније у области
спречавања прања новца и финансирања терористичких
активности, те хармонизација система спречавања прања
новца и финансирања тероризма са стандардима и
препорукама Радне групе за финансијске мјере против
прања новца – ФАТФ, те препорукама MONEYVAL из
задњег круга евалуације

Усвајање Нацрта закона о
измјенама и допунама Закона о
странцима

Министарство
безбједности БиХ

Усклађивање прописа имиграционог права Босне и
Херцеговине са релевантним међународним стандардима
и ЕУ аквисом, као и отклањање евентуалних нејасноћа
које су уочене током примјене Закона.

ДА

ДА

НЕ

I, II,III

Израда новог Закона о граничној
контроли БиХ

Министарство
безбједности БиХ

Хармонизација и усклађивање Закона о граничној
контроли са правном тековином ЕУ.

ДА

ДА

НЕ

IV

ДА

ДА

НЕ

II
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III – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЗАКОНА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принцип развоја: V Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14. Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.2. Унапређење креирања политика, процеса интеграције у ЕУ и реформе јавне управе

Назив закона

Носилац
активности

Разлози за доношење закона

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

1

2

3

4

14.2.2 Јавна управа и сарадња са цивилним друштвом
14.2.2.2 Унапређење законодавног оквира, капацитета и вођења управног поступка
Израда Закона о измјенама и допунама Закона о слободи
Закон о измјенама и допунама
приступа информацијама у БиХ произлази из потребе
Министарство
Закона о слободи приступа
његовог
усклађивања
са
директивама
ЕУ
и
правде БиХ
информацијама
општеприхваћеним стандардима у области слободе
приступа информацијама.
Закона о измјенама и допунама Закона о измјенама и
допунама Закона о министарским именовањима,
Закон о измјенама и допунма
именовањима Савјета министара БиХ и другим
Министарство
Закона о поступку именовања на
именовањима произлази из потребе да се одређена
правде БиХ
нивоу институција БиХ
питања из ове области уреде на другачији начин, а на што
су указали проблеми и дилеме које су се појавиле у
примјени закона.
Процедуру за измјену Закона о министарствима и другим
Закон о измјени Закона о
Министарство
тијелима управе покренула је Агенција за поштански
министарствима и другим тијелима
правде БиХ
промет БиХ, актом број: 01-03-1-50-4-60—2/18 од
управе БиХ
12.9.2018. године
Измјене и допуне прописа се врше ради отклањања
Закон о измјенама и допунама
проблема отежане примјене Закона о државној служби у
Министарство
Закона о државној служби у
институцијама БиХ у погледу поштивања принципа
правде БиХ
институцијама Босне и Херцеговине
мериторности (заслуге) с нагласком на поступке
запошљавања, напредовања и отпуштења

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

5

ДА

ДА

ДА

I-IV

НЕ

ДА

НЕ

I-IV

НЕ

ДА

НЕ

I-IV

ДА

ДА

НЕ

I-II
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III – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЗАКОНА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принцип развоја: V Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14. Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.6. Унапређење ефикасности, одговорности, квалитетa и независности сектора правде у БиХ

Назив закона

Носилац
активности

Разлози за доношење закона

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

1

2

3

4

14.6.1 Нормативноправна дјелатност, провођење и праћење прописа из области правосуђа
14.6.1.1 Израда и упућивање у процедуру усвајања прописа из области правосуђа
Закон о измјенама и
Приједлогом Закона о измјенама и допунама Закона о извршном поступку
допунама Закона о извршном
пред Судом БиХ ће се регулисати питања везана за ефикасно рјешавање
поступку пред Судом БиХ
извршних и парничних предмета у правосуђу Босне и Херцеговине.
Овим законом ће се регулисати питања везана за организацију и рад
Закон о измјенама и
Тужилаштва БиХ. Имајући у виду разлоге за доношење Закона о судовима
допунама Закона о
БиХ, потребно је ускладити и Закон о Тужилаштву БиХ, које би био странка
Тужилаштву БиХ
у поступку и пред Судом БиХ и Вишим судом БиХ.
Током примјене Закона о ВСТВ у БиХ, од 2004. године, поред бројних
Министарство
позитивних помака указано је на потребу за отклањање уочених
правде БиХ
недостатака и унапређење одредби које се тичу: састава ВСТВ-а БиХ,
Закон о измјенама и
избора његових чланова, мандата и његовог престанка, успостављања два
допунама Закона о Високом
подсавјета, услова и мандат за вршење дужности судија или тужилаца,
судском и тужилачком савјету
именовање судија и тужилаца, дисциплинска одговорност судија и
БиХ
тужилаца, привремено удаљење судија и тужилаца од вршења дужности,
(ВСТВ БиХ)
неспојивост дужности судија и тужилаца са другим дужностима, престанак
мандата судија и тужилаца и друга питања везана за функционисање
ВСТВ-а БиХ.
Реформа жалбеног система Суда БиХ у складу са ЕКЉП (члан 2. Протокол
7. уз ЕКЉП гарантује право на жалбу у кривичним предметима тако да
свако ко је осуђен за кривично дјело има право да о његовој жалби одлучи
виши суд сагласно закону). Право да о жалби одлучи виши суд сагласно
закону, односно други независан и непристран суд, захтијева испитивање
Израда Нацрта закона о
једне ствари у двије судске инстанце, од два независна суда пружа много
судовима БиХ
више јамства за правилност и законитост поступка, а такође и за потпуну
Министарство
заштиту права и интереса странака у поступку, те представља основни
правде БиХ
разлог да се приступи припреми новог законског текста којим би се основао
Виши суд БиХ, али и мијењала надлежност и структура Суда БиХ који би у
првом степену судио у стварима из своје надлежности.
Закон о измјенама и
Приједлогом измјена и допуна закона се уводи обавеза да свакој особи која
допунама Закона о
жели тужити БиХ прије подношења тужбе мора Правобранилаштву БиХ
парничном поступку пред
поднијети захтјев за мирно рјешавање спора. Поред тога наведеним
Судом БиХ
измјенама и допунама се жели обезбиједити континуирана заштита

Претходна
процјена
утицаја
прописа
(ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

5

НЕ

ДА

НЕ

I-IV

НЕ

ДА

НЕ

I-IV

НЕ

ДА

ДА

I-IV

НЕ

ДА

ДА

I-IV

НЕ

ДА

НЕ

I-IV
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идентитета свједока у парничном поступку.
Приједлогом закона се уређује област мировног рјешавања спорова, у
складу са разлозима наведеним у разлозима за доношење Закона о
измјенама и допунама Закона о парничном поступку пред Судом БиХ.

Закон о Правобранилаштву
БиХ

НЕ

ДА

НЕ

I-IV

НЕ

ДА

НЕ

I-IV

НЕ

ДА

НЕ

I-IV

14.6.2 Нормативноправна дјелатност, провођење и праћење прописа из области правосуђа
14.6.2.1 Израда и упућивање у процедуру усвајања прописа из области правосуђа

Закон о заштити права на
суђење у разумном року

Министарство
правде БиХ

Закон о управљању
имовином стеченом
кривичним дјелом

Министарство
правде БиХ

Према члану II 2. Устава, сва права и слободе предвиђени у Европској
конвенцији за заштиту људских права и основних слобода и у њеним
протоколима се директно примјењују у Босни и Херцеговини. Ови акти
имају приоритет над свим осталим законима, а сходно ставу 3. све особе
на територији Босне и Херцеговине уживају људска права и слободе из
става 2. овог члана, што под тачком е) укључује „право на праведно
саслушање у грађанским и кривичним стварима и друга права у вези са
кривичним поступком“.
Основни циљ доношења овог закона је да се на свеобухватан, прецизан и
једноставан начин уреде правила поступка унутар којег ће се моћи
ефикасно открити, обезбиједити и, по потреби, привремено одузети, до
доношења одлуке суда о трајном одузимању имовинске користи која је
проистекла из законом забрањених и кажњивих радњи које имају обиљежја
кривичног дјела, прописаних важећим законодавством на нивоу БиХ.
Посебан циљ закона је да се успоставе ефикасни механизми за
руковођење имовином која је на основу овог и других закона привремено
или трајно одузета од стране правосудних институција на нивоу БиХ.

III – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЗАКОНА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА
Општи циљ / принцип развоја: V Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14. Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.7 Унапређење креирања политика, процеса интеграције у ЕУ и реформе јавне управе

Назив закона

Носилац
активности

Разлози за доношење закона

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

1

2

3

4

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

5

14.7.1 Држављанство и путни документи
14.7.1.1 Креирање и провођење међународних уговора, закона и подзаконских аката из области држављанства и путних докумената (Израда Нацрта закона о измјенама и допунама
Закона о држављанству БиХ).
Министарство
Разлози за доношење Закона су унапређење законских
Закон о измјенама и допунама
цивилних послова
НЕ
ДА
НЕ
II
рјешења којима се регулише начин стицања и престанка
Закона о држављанству БиХ
БиХ
држављанства Босне и Херцеговине, у циљу омогућивања
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права на држављанство БиХ и побољшање законских
рјешења ради спречавања појаве апатрида.

IV – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: I Интегрисани раст
Стратешки циљ: 1. Макроекономска стабилност
Средњорочни циљ: 1.1. Стабилан и транспарентан систем финансирања БиХ, управљање и контрола јавних финансија и испуњење међународних финансијских обавеза
Свеобухватна
Усклађивање
Претходна
процјена
Назив подзаконског акта
са правним
процјена
Носилац активности
Разлози за доношење подзаконског акта
утицаја
насљеђем ЕУ
утицаја
прописа
прописа (ДА)
(ДА / НЕ)
(ДА/НЕ)
1
2
3
4
1.1.7 Политике и системи за управљање и контролу финансирања институција БиХ
1.1.7.1 Припрема, анализа и контрола извршења буџета институција БиХ и извјештавање
1.1.7.2 Управљање трезорским операцијама у институцијама БиХ у складу са ЕУ стандардима
Одлука о висини основице за обрачун
Министарство финансија
плате запосленим у институцијама
Обвеза прописана Законом
НЕ
ДА
НЕ
и трезора БиХ
Босне и Херцеговине за 2021. годину
Одлука о висини регреса за годишњи
Министарство финансија
Обвеза прописана Законом
НЕ
ДА
НЕ
одмор за 2021. годину
и трезора БиХ
Утврђивање начина и поступка распоређивања
Методологија за распоређивање
Министарство финансија
запослених у институцијама БиХ у унутрашњим
НЕ
ДА
НЕ
запосленог унутар платног разреда
и трезора БиХ
платним разредима
Методологија за разврставање радних
мјеста средње стручне спреме у платне
Утврђивање начина и поступка разврставања
Министарство финансија
разреде утврђене Законом о платама и
радних мјеста средње стручне спреме унутар
НЕ
ДА
НЕ
и трезора БиХ
накнадама у институцијама Босне и
платних разреда
Херцеговине
1.1.10 Финансијско планирање развоја, координација међународне помоћи и управљање прeтприступном помоћи Европске уније
1.1.10.1 Управљање јавним инвестицијама, средњорочно планирање и координација међународне помоћи
Измјена и допуна Одлуке о поступку
Реализовање Акционог плана Стратегије
Министарство финансија
средњорочног планирања, праћења и
реформе управљања јавним финансијама 2016НЕ
ДА
НЕ
и трезора БиХ
извјештавања у институцијама БиХ
2020
Измјена и допуна Упутства о
Реализовање Акционог плана Стратегије
методологији у поступку средњорочног
Министарство финансија
реформе управљања јавним финансијама 2016НЕ
ДА
НЕ
планирања, праћења и извјештавања у
и трезора БиХ
2020
институцијама БиХ

Планирани
квартал за
провођење

II
II
I - IV

I - IV

II

II
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IV – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: I Интегрисани раст
Стратешки циљ: 1. Макроекономска стабилност
Средњорочни циљ: 1.2. Унапређење спољнотрговинске политике и страних инвестиција
Назив подзаконског акта

Носилац активности

Разлози за доношење подзаконског акта

1
2
3
1.2.8 Развијање и унапређење мјера царинско-тарифне политике
1.2.8.1 Креирање и провођење прописа из области царинске тарифе
Министарство спољне
Одлука о утврђивању Царинске тарифе
Усаглашавање Царинске тарифе са
трговине и економских
БиХ за 2021. годину
комбинованом номенклатуром Европске уније
односа БиХ
Одлуком ће се уредити услови, поступак и начин
Одлука о привременој суспензији и
за примјену привремених суспензија,
Министарство спољне
привременом смањењу царинских стопа
привремених смањења стопе царине и
трговине и економских
код увоза одређених роба до 31.12.2021.
привремених тарифних квота у складу са чланом
односа БиХ
године
2. став (1) тачка д) Закона о царинској тарифи
(„Службени гласник БиХ“, број 58/12).
Одлука о понављању количина тарифних
Министарство спољне
квота у 2020. години које се односе на
Доношење Одлуке на основу захтјева
трговине и економских
увоз сировог шећера од шећерне трске
привредних субјеката
односа БиХ
за рафинисање

Правилник о унутрашњој организацији
Агенције за унапређење страних
инвестиција у Босни и Херцеговини –
ФИПА

ФИПА

Сходно обавезама које проистичу из правних
аката: Одлука о начелима за утврђивање
унутрашње организације органа управе
институција БиХ и Одлука о разврставању
радних мјеста и критеријума за опис послова
радних мјеста у институцијама БиХ

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

4

ДА

ДА

НЕ

IV

НЕ

ДА

НЕ

IV

НЕ

ДА

НЕ

III-IV

НЕ

ДА

НЕ

III
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IV – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: I Интегрисани раст
Стратешки циљ: 1. Макроекономска стабилност
Средњорочни циљ: 1.3 Унапређење провођења спољне политике БиХ
Назив подзаконског акта

Носилац
активности

Разлози за доношење подзаконског акта

1
2
3
1.3.1 Провођење спољне Политике Босне И Херцеговине
1.3.1.2 Испуњавање обавеза из ССП које су надлежности МСП БиХ
Провођење обавезујућих резолуција Савјета
безбједности УН-а, као и провођење обавеза по члану
Приједлози одлука Савјета министара
Министарство
10. Споразума о стабилизацији и придруживању између
БиХ о провођењу рестриктивних мјера
спољних послова БиХ и ЕУ, те по члану 2. Закона о примјени одређених
ЕУ
БиХ
привремених мјера ради ефикасног провођења мандата
међународног кривичног суда за бившу Југославију те
других међународних рестриктивних мјера.
1.3.2 Развој службе Министарства спољних послова
1.3.2.2 Стварање правног оквира за функционисање МСП БиХ
Приступиће се изради Правилника о унутрашњој
организацији и провођењу свих активности које прате
овај поступак. Посебан аспект овог проблема
представља чињеница да Одлука Савјета министара
БиХ о начелима за утврђивање унутрашње организације
органа управе БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 30/13) и
Одлука Савјета министара БиХ о разврставању радних
мјеста и критеријума за опис послова радних мјеста у
институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 30/13)
Министарство
не препознају специфичну структуру радних мјеста у
Правилник о унутрашњој организацији
спољних послова овом Министарству (категорије службеничких и
МСП БиХ
БиХ
запосленичких радних мјеста, као и именованих лица,
које су утврђене Одлуком, не препознају дипломатскоконзуларна радна мјеста ) и стога предметне Одлуке ово
Министарство није у могућности имплементирати, нити
донијети нови Правилник о унутрашњој организацији без
доношења Закона о спољним пословима. Као „лекс
специалис“ тај закон ће представљати нови правни
оквир за израду Правилника, са потпуно новим
рјешењима у разним областима дјеловања и рада МСП
БиХ.
Радна група треба поново прикупити мишљења
Правилник о специјализованим
Министарство
надлежних институција за наведени Правилник јер су
службеним возилима
спољних послова постојећа већ застарила. Актом МСП БиХ, бр. 09/1-22-34БиХ
815-2/16 од 17.01.2017. год, Савјету министара БиХ
упућена је ургенција поводом Приједлога Правилника о

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

4

ДА

ДА

НЕ

I - IV

НЕ

ДА

НЕ

I - II

НЕ

ДА

НЕ

I
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специјализованим службеним возилима, који је упућен у
процедуре давања сугласности актом бр. 09/1-22-34-8151/16 од 19.08.2016. г. МСП БиХ ће упутити нову ургенцију
ВМ БиХ, поводом давања сагласности на предложени
текст Правилника о специјализованим службеним
возилима.
Радна група МВП БиХ је окончала поступак израде
нацрта Правилника о платама, додацима и накнадама
особља у ДКП БиХ и прибавила мишљење
Правилник о платама, додацима и
Министарство
Министарства правде БиХ, Канцеларије за
накнадама особља ДКП БиХ
спољних послова
НЕ
законодавство, Министарства финансија и трезора. У
БиХ
току је усклађивање текста Правилника са препорукама
и мишљењем надлежних институција БиХ. Очекује се
позитивно мишљење да би Правилник ступио на снагу.
1.3.2.4 Унапређење рада МСП-а, кроз преузимање објеката добивених сукцесијом те обезбјеђење прописаних стандарда за рад ДКП
Одлука о заједничкој продаји
Министарство
Провођење Споразума о питањима сукцесије бивше
амбасаде/резиденције бивше СФРЈ у
спољних послова
НЕ
СФРЈ
Берну
БиХ
Одлука о заједничкој продаји амбасаде
Министарство
Провођење Споразума о питањима сукцесије бивше
Сталне мисије при УН бивше СФРЈ у
спољних послова
СФРЈ
НЕ
Неw Yорку
БиХ
1.3.3 Заступање и заштита права и интереса грађана и правних лица Босне и Херцеговине у иностранству
1.3.3.1 Пружање конзуларних услуга грађанима БиХ у иностранству и страним држављанима у БиХ
Правилник о издавању краткорочне
Министарство
визе (виза Ц) и аеродромске транзитне
спољних послова Усклађивање са Законом о странцима
ДА
визе (виза А)
БиХ
Министарство
Правилник о издавању виза за
спољних послова Усклађивање са Законом о странцима
ДА
дугорочни боравак (виза Д)
БиХ
Листа страних путних докумената и
Министарство
докумената које признаје БиХ и с
спољних послова Усклађивање са Законом о странцима
ДА
којима странци могу прећи државну
БиХ
границу БиХ
Упутство о поступању приликом
Министарство
рјешавања захтјева за издавање
спољних послова Усклађивање са Правилником о одобравању летова
ДА
дозволе за прелет и слијетање страних
БиХ
државних авиона

ДА

НЕ

I

ДА

НЕ

III

ДА

НЕ

III

ДА

НЕ

IV

ДА

НЕ

IV

ДА

НЕ

IV

ДА

НЕ

IV
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IV – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: I Интегрисани раст
Стратешки циљ: 1. Макроекономска стабилност
Средњорочни циљ: 1.4. Обезбиједити квалитетне, хармонизиране и благовремене статистичке податке свим корисницима
Назив подзаконског акта

Носилац активности

Разлози за доношење подзаконског акта

1
2
1.4.1
Производња службене статистике у складу са потребама корисника
1.4.1.1 Провођење статистичких истраживања/ активности
Одлука о усвајању Плана рада Агенције
за статистику БиХ за 2020. годину

Одлука о усвајању Статистичког
програма Босне и Херцеговине за период
2021. - 2024. године

Агенција за статистику
БиХ

Агенција за статистику
БиХ

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

3

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

4

Обавеза израде годишњег плана рада према
одредбама члана 14. Закона о статистици БиХ;
Координација провођења статистичких
активности са ентитетским заводима за
статистику.
Обавеза усклађивања вишегодишњих програма
рада са средњорочним Европским статистичким
програмом;
Координација провођења статистичких
активности са ентитетским заводима за
статистику.

НЕ

ДА

НЕ

IV

ДА

ДА

НЕ

IV

IV – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: I Интегрисани раст
Стратешки циљ: 2. Унаприједити развој конкурентног економског окружења
Средњорочни циљ: 2.1 Унаприједити систем 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
Назив подзаконског акта

Носилац
активности

Разлози за доношење подзаконског акта

1
2
3
2.1.1. Провођење Система акредитовања Босне и Херцеговине
2.1.1.2 Унапређење Система акредитовања БиХ
Акредитација је један од основних стубова инфраструктуре
Правилник о унутрашњој
квалитета, дакле директно утиче на општи циљ
организацији
Инститит за
„Интегрисани раст“ и стратешки циљ 2, као и средњорочни
Института за акредитовање
акредитовање
циљ 2.1.
Босне и Херцеговине
БиХ
Да би Институт за акредитовање могао да у пуном
капацитету учествује у имплементацији активности за

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

НЕ

II

4

ДА

ДА
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реализацију поменутих циљева, неопходно је да буде у
могућности да реализује активности за БАТА програм 1.1 и
пројекат 1.1.2., а то директно подразумијева испуњавања
Уредбе 765 и норме 17011. Посебно имајући на уму да је
захтјев нове норме 17011 веома децидан по захтјеву
ресурса, конкретно у овом случају људских ресурса, и каже
да особље акредитационог тијела мора имати на
располагању довољан број компетентног особља за све
функције акредитовања у свим шемама акредитовања, јасно
је да се систематизација Института за акредитовање БиХ
мора усугласити са потребама свих функција акредитовања
у свим постојећим шемама. Дакле да би БАТА равноправно
и компетентно могла да учествује у реализацији циљева
Савјета министара, конкретно општег циља интегрисаног
раста, стратешког циља 2. И средњорочног циља 2.1 мора
направити усаглашавање Правилника са захтјевима новог
издања норме БАС ЕН ИСО/ИЕЦ 17011:2018 и захтјевима
Уредбе (ЕК) 765/2008
2.1.2 Одржавање и развој система стандардизације у Босни и Херцеговини и унапређење услуга Института за стандардизацију БиХ
2.1.2.1 Праћење и усвајање европских/међународних стандарда и израда изворних БАС стандарда уз побољшање и одржавање система управљања и информационог система за
управљање стандардима (СМИС)
Прилагођавање унутрашње организације Института за
стандардизацију БиХ у складу са Одлуком о начелима за
утврђивање унутрашње организације органа управе БиХ
(„Службени гласник БиХ“, број 30/13), у складу са Одлуком о
разврставању радних мјеста и критеријумима за опис
Правилник о унутрашњој
Институт за
послова радних мјеста у институцијама БиХ („Службени
организацији Института за
стандардизацију
гласник БиХ“, бр. 30/13 и 67/15), у складу са обавезама које
НЕ
ДА
НЕ
III
стандардизацију БиХ
БиХ
ће произилазити из пуноправног чланства Института у
Европским
организацијама
за
стандардизацију
ЦЕН/ЦЕНЕЛЕЦ,
потребама заинтересованих страна и
препорукама Савјета министара БиХ у складу са реформом
јавне управе, а све у циљу боље ефикасности и
усклађивања са европским моделом.
2.1.3 Интелектуално власништво у БиХ
2.1.3.2 Провођење прописа за стицање, одржавање, промет и престанак права индустријског власништва
Одлука о усвајању Стратегије
Институт за
Креирање смјерница и политике развоја цјелокупног система
интелектуалног власништва 2020.интелектуално
интелектуалног власништва као потицаја за економски,
НЕ
ДА
НЕ
IV
2025
власништво БиХ
технолошки, научни и културни напредак у БиХ.
2.1.4 Рјешавање предмета из области конкуренције по службеној дужности и захтјеву странака укључујући и промоцију и заштиту тржишне конкуренције
2.1.4.1 Рјешавање предмета из области конкуренције и давање стручних мишљена
Усклађивање са Одлукама Савјета министара БиХ (Одлуком
о начелима за утврђивање унутрашње организације органа
Правилник о унутрашњој
Конкуренцијски
управе БиХ („Службени гласник БиХ“, број 30/13) и Одлуком
организацији
НЕ
ДА
ДА
IV
савјет БиХ
о разврставању радних мјеста и критеријумима за опис
Конкуренцијског савјета БиХ
послова радних мјеста у институцијама БиХ („Службени
гласник БиХ“, бр. 30/13 и 67/15 )
2.1.7 Метрологија у БиХ
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2.1.7.1 Имплементација нових метода метрологије, програм интеркомпарација, пројектовања система, анализа мјерних мјеста, израда студија, едукација.
Савјет за метрологију Босне и Херцеговине дјелује у оквиру
Одлука о именовању чланова
Институт за
Института за метрологију Босне и Херцеговине и усмјерава
Савјета за метрологију Босне и
ДА
ДА
НЕ
метрологију БиХ
развој дјелатности Института за метрологију Босне и
Херцеговине
Херцеговине
2.1.9 Преузимање Уредби и Директива новог и старог приступа у правни систем Босне и Херцеговине
2.1.9.1 Припрема Нацрта и доношење наредби којима се преузимају преостале директиве Новог приступа

I

Наредба о безбједности играчака

Министарство
спољне трговине
и економских
односа БиХ

Реализација мјера дефинисаних Програмом преузимања
техничких прописа ("Службени гласник БиХ" број 35/06)

ДА

ДА

НЕ

IV

Наредба о мјерним инструментима

Министарство
спољне трговине
и економских
односа БиХ

Реализација мјера дефинисаних Програмом преузимања
техничких прописа ("Службени гласник БиХ" број 35/06)

ДА

ДА

НЕ

III

Наредба о безбједности плинских
апарата

Министарство
спољне трговине
и економских
односа БиХ

Реализација мјера дефинисаних Програмом преузимања
техничких прописа ("Службени гласник БиХ" број 35/06)

ДА

ДА

НЕ

IV

IV – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: Интегрисани раст
Стратешки циљ: 2. Унаприједити развој конкурентног економског окружења
Средњорочни циљ: 2.2. Унапређење заштите потрошача
Назив подзаконског акта

Носилац
активности

1
2
2.2.2 Побољшање рада Савјета за заштиту потрошача БиХ
2.2.2.2 Израђени нацрти прописа
Одлука о усвајању државног годишњег
програма за заштиту потрошача у БиХ за
2020. годину

Министартсво
спољне трговине и
економских односа
БиХ

Разлози за доношење подзаконског акта

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

3

Према члану 99. Закона о заштити потрошача у БиХ
(„Службени гласник БиХ“, број 25/06), МСТЕО
координише израду Државног годишњег програма за
заштиту потрошача, а Савјет за заштиту потрошача
БиХ, на основу члана 107. истог закона предлаже на
усвајање Савјету министара БиХ наведени програм,
посредством МСТЕО.

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

НЕ

II

4

НЕ

ДА
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IV – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: II паметан раст
Стратешки циљ: 3. Развој људских ресурса
Средњорочни циљ: 3.1. Унапређење политика, извршење међународних обавеза и развој квалитета у области образовања у БиХ
Назив подзаконског акта

Носилац
активности

Разлози за доношење подзаконског акта

1
2
3
3.1.2 Информисање и признавање докумената из области високог образовања, академска и студентска мобилност
3.1.2.1 Сарадња с надлежним образовним властима, органима за признавање, академска и студентска мобилност
Потреба за ефикасном и досљедном примјеном
Центар за
Конвенције о признавању квалификација које се
Одлука о усвајању Мапе пута за
информисање и
односе на високо образовање у Европској регији
системско провођење Лисабонске
признавање
(''Службени гласник БиХ'', број 16/03-Међународни
конвенције за признавање
документа из
уговори) у свим институцијама из области образовања
високошколских квлификација
области високог
у БиХ. Мапа пута је резултат Твининг пројекта
образовања
''Јачање институционалних капацитета за признавање
квалификација у високом образовању у БиХ''.
1.1.1. Израда и имплементација прописа и стратешких докумената из области образовања и младих у БиХ
1.1.1.2. Унапређење нормативног и стратешког оквира у области образовања и младих
Савјет министара БиХ је приликом разматрања и
усвајања Информације о провођењу Стратегије
развоја стручног образовања и обуке у БиХ за период
2007.-2013. године, на 8. сједници, одржаној
22.05.2015. године, једним од закључака задужио
Одлука о усвајању стратешког документа
Министарство
Министарство
цивилних
послова
БиХ
да
за област стручног образовања и обуке у
цивилних послова
покрене активности на изради новог документа
БиХ
БиХ
стратешког типа за област стручног образовања, јер је
стручно
образовања
кључно
за
повећање
запошљивости
и
мобилности
радне
снаге. Активности се реализују у сарадњи са
КултурКонтак Аустрија.
Доношењем наведеног подзаконског акта омогућило
Министарство
би се повлачење средстава из ИПА фондова у
Одлука о усвајању стратешког документа
цивилних послова
области младих с обзиром да је основни захтјев ЕУ
за област младих на нивоу БиХ
БиХ
доношење документа стратешког типа на нивоу Босне
и Херцеговине.

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

4

НЕ

ДА

НЕ

II

НЕ

ДА

НЕ

II

НЕ

ДА

НЕ

IV
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IV – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: II Паметан раст
Стратешки циљ: 4. Повећати индстријску конкурентност
Средњорочни циљ: 4.1. Повећати индстријску конкурентност кроз развој малих и средњих предузећа
Назив подзаконског акта

Носилац
активности

Разлози за доношење подзаконског акта

1
2
3
4.1.1.Развити систем координације по СБА ("Small business Act")
4.1.1.1. Израдити Приједлог одлуке о успостављању мреже СБА координатора у БиХ
Министарство
Одлука о успостављању мреже СБА
спољне тговине и
Именовање чланова радне групе са задацима,
координатора у БиХ
економских односа
циљевима и роковима за израду Одлуке
БиХ
Израдити Приједлог нацрта Стратегије паметне специјализацијје
Министарство
Именовање чланова радне групе за израду Стратегије
спољне тговине и
паметне специјализације, а да би се Босна и
Стратегија паметне специјализације
економских односа
Херцеговина званично укључила у процес израде
БиХ
Стратегије паметне специјализације

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа
(ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

4

НЕ

ДА

НЕ

IV

НЕ

ДА

НЕ

IV

IV – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: II Паметан раст
Стратешки циљ: 4. Повећати индстријску конкурентност
Средњорочни циљ: 4.2. Унаприједити политике у области науке у БиХ
Назив подзаконског акта

Носилац
активности

Разлози за доношење подзаконског акта

1
2
3
4.2.1 Имплементација пројекта из области науке
4.2.1.1 Унаприједити координацију активности и имлементацију прописа из области науке на нивоу БиХ
У складу са одредбама закона о буџету институција БиХ и
међународних обавеза за 2020.годину Савјет министара
БиХ доноси Одлуку о критеријумима за додјелу грант
Одлука о критеријумима за додјелу
Министарство средстава “Подршка техничкој култури и иноваторству”,
грант средстава «Подршка техничкој
цивилних
којом су утврђени критеријуми, услови и начин за
култури и иноваторству»
послова БиХ
суфинансирање пројеката. Циљ је да се израде добри
критеријуми да би средства из текућег гранта за
суфинансирање пројеката који дају допринос развоју
техничке културе и иноваторства у БиХ, допринијела

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

НЕ

III

4

НЕ

ДА
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имплементацији сратешких документа у области науке и
иновација и то кроз:
а)
подршку редовном раду и програмским активностима
удружења и савеза иноватора и техничке културе у БиХ;
б)
подршку активностима које доприносе промоцији
иноваторства и техничке кулутре у БиХ;
ц)
подршку активностима које доприносе промоцији
домаћих иновација на међународном плану и учешће на
међународним догађајима из области иноваторства;
д) подршку иноваторима-појединцима за рад на
иновацијама, заштити иновација, те испитивањима и изради
прототипа;
е)
подршку активностима које доприносе примјени
иновација у привреди.
У складу с одредбама закона о буџету институција БиХ и
међународних обавеза за 2020.Министарство цивилних
послова БиХ по ступању на снагу Одлуке о критеријумима,
путем јавног конкурса објављује поступак и начин додјеле
средстава. Након проведене процедуре по јавном конкурсу
одлуку о додјели средстава доноси Савјет министара БиХ.
Циљ је да додијељена средства и подржани пројекти
допринесу развоју техничке културе и иноваторства у БиХ, и
имплементацији сратешких документа у области науке и
иновација и то кроз:
а) подршку редовном раду и програмским активностима
Одлука о додјели грант средстава из
Министарство удружења и савеза иноватора и техничке културе у БиХ;
програма «Подршка техничкој култури и
цивилних
б) подршку активностима које доприносе промоцији
иноваторству»
послова БиХ
иноваторства и техничке кулутре у Босни и Херцеговини;
ц) подршку активностима које доприносе промоцији
домаћих иновација на међународном плану и учешће на
међународним догађајима из области иноваторства;
д) подршку иноваторима-појединцима за рад на
иновацијама, заштити иновација, те испитивањима и изради
прототипа;
е) подршку активностима које доприносе примјени
иновација у привреди.
Резултат који се жели постићи је унапређење иноваторства
и техничке културе кроз суфинансирање минимално 10
пројеката из овог гранта.
4.2.1.2 Унаприједити међународну сарадњу у области науке
У складу са одредбама закона о буџету институција БиХ и
међународних обавеза за 2020. годину Савјет министара
БиХ доноси Одлуку о критеријумима за додјелу грант
Одлука о критеријумима за додјелу грант
Министарство средстава из програма “Програми за припрему пројеката и
средстава из програма «Програми за
цивилних
потенцијалних кандидата за средства из фонда Х2020”,
припрему пројеката и потенцијалних
послова БиХ
којом су утврђени критеријуми, услови и начин за
кандидата за средства из фонда Х2020 »
суфинансирање пројеката.Циљ је да се израде добри
критеријуми да би се подржали пројекти који дају допринос
развоју науке и иновација у БиХ, те доприносе

НЕ

ДА

НЕ

IV

НЕ

ДА

НЕ

III
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Одлука о додјели грант средстава из
програма «Програми за припрему
пројеката и потенцијалних кандидата за
средства из фонда Х2020 »

Министарство
цивилних
послова БиХ

имплементацији стратешких документа и међународних
обавеза у области науке у Босни и Херцеговини, кроз:
а) подршку припреми пројеката за отворене текуће позиве у
оквиру програма ХОРИЗОНТ 2020 и реализацију одобрених
пројеката у оквиру програма ХОРИЗОНТ 2020;
б) подршку за учешће у акцијама у оквиру програма ЦОСТ;
ц) подршку за припрему и реализацију пројеката у оквиру
програма ЕУРЕКА;
д) подршку пројектима који доприносе већем степену
успјешности учешћа БиХ у програму ХОРИЗОНТ 2020.
е) подршку раду ЕУРАXЕСС центра.
У складу са одредбама закона о буџету институција БиХ и
међународних обавеза за 2020. годину Министарство
цивилних послова БиХ по ступању на снагу Одлуке о
критеријумима, путем јавног конкурса објављује поступак и
начин додјеле средстава. Након проведене процедуре по
јавном конкурсу одлуку о додјели средстава доноси Савјет
министара БиХ. Циљ је да се подрже пројекти који дају
допринос развоју науке и иновација у БиХ, те доприносе
имплементацији стратешких докумената и међународних
обавеза у области науке у БиХ, кроз:
а) подршку припреми пројеката за отворене текуће позиве у
оквиру програма ХОРИЗОНТ 2020 и реализацију одобрених
пројеката у оквиру програма ХОРИЗОНТ 2020;
б) подршку за учешће у акцијама у оквиру програма ЦОСТ;
ц) подршку за припрему и реализацију пројеката у оквиру
програма ЕУРЕКА;
д) подршку пројектима који доприносе већем степену
успјешности учешћа БиХ у програму ХОРИЗОНТ 2020.
е) подршку раду ЕУРАXЕСС центра.
Резултат који се жели постићи је веће учешће у програмима
Евроспке уније за науку кроз суфинансирање минимално 15
пројеката из овог гранта,те испуњавање
међународнихобавеза.

НЕ

ДА

НЕ

IV
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IV – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: II Паметан раст
Стратешки циљ: 4. Повећати индстријску конкурентност
Средњорочни циљ: 4.3. Унапређење сектора комуникација, информацијског друштва и поштанских услуга уз усклађивање регулторног оквира са ЕУ
Назив подзаконског акта

Носилац активности

Разлози за доношење подзаконског акта

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

1
2
3
4.3.2 Комуникације, информационо друштво и поштанске услуге
4.3.2.1 Израда прописа и аката из области комуникација, информационог друштва и пошта у БиХ и усклађивање прописа са ЕУ законодавством
Одлука о основним критеријумима које
Министарство
морају испуњавати заитересовани
комуникација и
Имплементација Закона о поштама БиХ
НЕ
ДА
субјекти за добијање овлаштења за
транспорта БиХ
вршење поштанских услуга

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

ДА

II

4

IV – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / начела развоја: II Паметан раст
Стратешки циљ: 5. Унаприједити културу и кретивне секторе
Средњорочни циљ: 5.1. Унаприједити политике у области културе и спорта у БиХ
Назив подзаконског акта

Носилац
активности

Разлози за доношење подзаконског акта

1
2
3
5.1.1 Имплементација пројекта и програма који доприносе развоју културе и спорта
5.1.1.1 Унаприједити координацију активности у области културе у БиХ
У складу са Нацртом закона о буџету институција БиХ и
међународних обавеза за 2020.годину, Савјет министара БиХ
доноси Одлуку о критеријумима за додјелу средстава из текућег
гранта “Суфинансирање пројеката институција културе у БиХ”,
којом су утврђени услови, критеријуми, поступак и начин додјеле
Одлука о критеријумима за додјелу
средстава. Циљ додјеле грант средстава “Суфинансирање
Министарство
грант средстава «Суфинансирање
пројеката институција културе у БиХ” је подршка пројектима који
цивилних
пројеката институција културе у
дају допринос развоју културе у БиХ и имплементацији
послова БиХ
БиХ»
приоритета Стратегије културне политике у БиХ, и то кроз
подршку за сљедеће активности:
а) подршку редовном раду и програмским активностима, те
инфраструктурним радовима за установе културе,
б) подршку манифестацијама у области културе,
ц) подршку за реализацију пројеката одобрених из програма ЕУ

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

НЕ

II

4

НЕ

ДА

113

Креативна Европа,
д) подршку вјерским заједницама за пројекте који се односе на
очување културне и историјске баштине у БиХ
Циљ је да се израде добри критерији који ће бити у складу с
приоритетима Стратегије културне политике у БиХ .
У складу с Нацртом закона о буџету институција БиХ и
међународних обавеза за 2020.годину, Министарство цивилних
послова БиХ по ступању на снагу одлуке о критеријумима за
додјелу средстава из текућег гранта “Суфинансирање пројеката
институција културе у БиХ”, путем јавног конкурса објављује
Одлука о додјели грант средстава
Министарство
поступак и начин додјеле средстава. Након проведене
«Суфинансирање пројеката
цивилних
процедуре јавног конкурса коначну одлуку о додјели средстава
институција културе у БиХ»
послова БиХ
доноси Савјет министара БиХ. Циљ одлуке о додјели средстава
је да се подржаним пројектима допринесе имплементацији
Стратегије културне политике у БиХ. Резултат који се жели
постићи је за 5% већи број корисника који су на директан или
индиректан начин имали користи од реализације пројеката
подржаних из средстава гранта у односу на 2018. годину.
5.1.1.2 Унаприједити међународну сарадњу у области културе у БиХ
У складу с одредбама закона о буџету институција БиХ и
међународних обавеза за 2020.годину, Савјет министара БиХ
доноси Одлуку о критеријумима за додјелу средстава из текућег
гранта “Међународна културна сарадња”, којом су утврђени
услови, критеријуми, поступак и начин додјеле средстава. Циљ
Одлука о критеријумима за додјелу
Министарство
је да се израде добри критеријуми да би се из грант средстава
грант средстава «Међународна
цивилних
«Међународна културна сарадња» дала подршка пројектима
културна сарадња»
послова БиХ
који доприносе унапређењу међународне сарадње у области
културе и међународној промоцији културног стваралаштва БиХ,
а у складу са приоритетима Стратегије културне политике у БиХ.
Овим се доприноси и реализацији међународних обавеза по
основу потписаних међународних споразума и чланства БиХ у
програм ЕУ Креативна Европа.
У складу са одредбама Закона о буџету институција БиХ и
међународних обавеза за 2020.годину, Савјет министара БиХ
доноси Одлуку о критеријумима за додјелу средстава из текућег
гранта “Међународна културна сарадња”, којом су утврђени
услови, критеријуми, поступак и начин додјеле средстава. Циљ
Одлука о додјели грант средстава
Министарство
је да се израде добри критеријуми да би се из грант средстава
из програма «Међународна
цивилних
«Међународна културна сарадња» дала подршка пројектима
културна сарадња»
послова БиХ
који доприносе унапређењу међународне сарадње у области
културе и међународној промоцији културног стваралаштва БиХ,
а у складу са приоритетима Стратегије културне политике у БиХ.
Овим се доприноси и реализацији међународних обавеза по
основу потписаних међународних споразума и чланства БиХ у
програм ЕУ Креативна Европа.
5.1.1 Имплементација пројекта и програма које доприносе развоју културе и спорта
5.1.1.3 Успјешна координација активности у области спорта
Одлука о критеријумима за
Министарство
У складу са Нацртом закона о буџету институција БиХ и

НЕ

ДА

НЕ

IV

НЕ

ДА

НЕ

II

НЕ

ДА

НЕ

IV

НЕ

ДА

НЕ

II
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распоред средстава текућег гранта
"Суфинансирање спортских
манифестација "

цивилних
послова БиХ

Одлука о распореду средстава
текућег гранта "Суфинансирање
спортских манифестација"

Министарство
цивилних
послова БиХ

Одлука о додјели државне награде
за спорт

Министарство
цивилних
послова БиХ

Одлука о критеријумима за
распоред средстава намијењених
за текући грант “Грант за додјелу
новчаних награда за заслужне и
врхунске спортисте међународног

Министарство
цивилних
послова БиХ

међународних обавеза за 2020. годину; Сврха Одлуке о
критеријумима за распоред средстава текућег гранта
“Суфинансирање спортских манифестација” јесте да се
истом утврде корисници средстава који остварују право на
додјелу средстава, као и услови, начин и циљеви додјеле
средстава намјењених за текући грант “Суфинансирање
спортских манифестација”. Такође, наведеном Одлуком се
дефинишу и општи и тематски критеријуми за вредновање
поднесених захтјева корисника средстава, именовање Комисије
која ће разматрати пристигле захтјеве, обавеза корисника
средстава да поднесу извјештаје о намјенском утрошку
средстава те контрола одобрених програма
У складу с Нацртом закона о буџету институција БиХ и
међународних обавеза за 2020. годину и Одлуком о
критеријумима за распоред средстава текућег гранта
“Суфинансирање спортских манифестација”; Сврха Одлуке о
распореду средстава текућег гранта “Суфинансирање спортских
манифестација” јесте да се истом распореде средстава текућег
гранта крајњим корисницима средстава који испуњавају услове
дефинисане Одлуком о критеријумима односно Јавним
конкурсом за додјелу средстава текућег гранта “Суфинансирање
спортских манифестација”, да се суфинансирају пројекти у
области спорта, да се утврди ко је задужен за реализацију
Одлуке као и дефинисање обавезе достављања извјештаја о
намјенском утрошку додијељених средстава од стране крајњих
корисника.
У складу са Нацртом закона о буџету институција БиХ и
међународних обавеза за 2019. годину, Одлуком о оснивању
Државне награде за спорт БиХ и ближих критеријума за додјелу
Државне награде за спорт; Сврха ове Одлуке је да се у складу
са Одлуком о установљењу државне награде за спорт БиХ
односно Ближим критеријумима за додјелу државе награде за
спорт БиХ додјели Државна награда за спорт као највеће
признање које БиХ додјељује за изузетан допринос у развоју
спорта и афирмацију БиХ. Државна награда за спорт додјељује
се спортистима, спортским екипама, тренерима, научним,
стручним и јавним радницима у области спорта, те другим
правним и физичким лицима који обављају спортску дјелатност
и заслужни су за развој спорта БиХ. Државна награда за спорт
БиХ може се додијелити за изузетно успјешан рад у области
спорта, освајање олимпијске медаље, освајање медаље са
свјетских и европских такмичења, остварени свјетски или
европски рекорд, изузетно научно, стручно и педагошко
остварење у области спорта.
Овом одлуком утврђују се корисници средстава, критерији,
услови, начин додјеле и намјена средстава текућег гранта
„Грант за додјелу новчаних награда за заслужне и врхунске
спортисте међународног разреда“ за 2020. годину. Критеријуми
за додјелу средстава текућег гранта „Грант за додјелу новчаних

НЕ

ДА

НЕ

III

НЕ

ДА

НЕ

IV

НЕ

ДА

НЕ

II
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разреда”

Одлука о додјели звања заслужног
спортисте БиХ и врхунског
спортисте међународног разреда

Одлука о висини једнократне
новчане награде за заслужног
спортисту БиХ и врхунског
спортисту међународног разреда

Одлука о измјени Одлуке о
именовању Савјета за спорт и
висини новчане накнаде

Министарство
цивилних
послова БиХ

Министарство
цивилних
послова БиХ

Министарство
цивилних
послова БиХ

награда за заслужне и врхунске спортисте међународног
разреда“ за 2020. годину су утврђени у одредбама члана 2.
Правилника о категоризацији спортиста на нивоу БиХ. Средства
текућег гранта за „Грант за додјелу новчаних награда за
заслужне и врхунске спортисте међународног разреда“ за 2020.
годину распоређују се по категорисаним спортистима на начин и
под условима како то буде утврђено у Одлуци Савјета
министара БиХ о висини једнократне новчане награде за
категорисане спортисте, у јавном позиву и према процедури
како је то утврђено у члану 7. Правилника о категоризацији
спортиста на нивоу Босне и Херцеговине.
На основу члана 7. став (2) Правилника о категоризацији
спортиста на нивоу Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", бр. 52/16 и 87/16), министар цивилних послова
БиХерцеговине, на приједлог Комисије за категоризацију
спортиста на нивоу Босне и Херцеговине за 2020. годину,
доноси Одлуку о додјели звања заслужног спортисте Босне и
Херцеговине и врхунског спортисте међународног разреда за
2020. годину. Овом одлуком додјељује се звање заслужног
спортисте БиХ и врхунског спортисте међународног разреда у
складу са оствареним спортским резултатима које је спортиста
остварио на званичним међународним такмичењима у
спортским дисциплинама које су на званичном програму
Олимпијских игара у организацији Међународног олимпијског
комитета (ИОЦ), Параолимпијских игара у организацији
Интернационалног параолимпијског комитета (ИПЦ) и
Специјалне олимпијаде у организацији Међународне специјалне
олимпијаде, односно пласманом за учешће на наведеним
такмичењима на начин и под увјетима прописаним чланом 3.
Правилника о категоризацији спортиста на нивоу Босне и
Херцеговине.
На основу члана 7. став (7) Правилника о категоризацији
спортиста на нивоу Босне и Херцеговине ("Службени гласник
БиХ", бр. 52/16 и 87/16), Савјет министара БиХ на приједлог
Министарства цивилних послова БиХ доноси Одлуку о висини
једнократне новчане награде за заслужног спортисту БиХ и
врхунског спортисту међународног разреда
На основу Закона о измјенама И допунама Закона о спорту у
БиХ (“Службени гласник БиХ”, број 66/16) члан 5. став (1) каже
да ће се при именовању Савјета за спорт обезбиједити
равноправна заступљеност полова, односно да родна
равноправност постоји уколико је у Савјету један од полова
заступљен најмање 40%". У складу са наведеним покренула се
процедура измјене Одлуке о именовању Савјета за спорт и
висини новчане накнаде.

НЕ

ДА

НЕ

IV

НЕ

ДА

НЕ

IV

НЕ

ДА

НЕ

III
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IV – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / начела развоја: II Паметан раст
Стратешки циљ: 5. Унаприједити културу и креативне секторе
Средњорочни циљ: 5.4. Побољшање техничке заштите и доступности архивске и библиотечке грађе
Назив подзаконског акта

1
5.4.1 Управљачко-надзорне активности
5.4.1.4 Израда нормативних аката и уговора

Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста у Архиву
Босне и Херцеговине

Носилац
активности

Разлози за доношење подзаконског акта

2

3

Архив БиХ

На основу члана 17. Закона о Савјету министара БиХ
и члана 107. став 1. Закона о управи, Савјет
министара БиХ, на 43. сједници, одржаној 26. марта
2013. године, донио је Одлуку о начелима за
утврђивање унутрашње организације органа управе
БиХ, којом је неопходно ускладити постојећу
организацију и систематизацију радних мјеста
Архива БиХ број 01-02-903/1-09 од 15.07.2009.
године са наведеном Одлуком.

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

НЕ

I - IV

4

НЕ

ДА

IV – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / начела развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 6. Равномјеран регионални развој
Средњорочни циљ: 6.2. Стварање услова за успостављање квалитетнијих, ефикаснијих, безбједнијих и савременијих система промета и комуникација у Босни и Херцеговини
Назив подзаконског акта

Носилац
активности

Разлози за доношење подзаконског акта

1
2
3
6.2.1 Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства
6.2.1.1 Припрема и доношење прописа и процедура
Правни основ садржан је у члану 100.
Закона о
ваздухопловству БиХ ("Сл.гласник БиХ", број: 39/09 и
25/18) гдје се наводи "Савјет министара ће, на приједлог
Одлука о усвајању Програма
Дирекција за
Министарства (МКТ БИХ) донијети
одлуку којом ће
безбједности цивилног
цивилно
успоставити
Програм
безбједности
цивилног
ваздухопловства Босне и Херцеговине
ваздухопловство
ваздухопловства БиХ. Ускладивање са Анексом 17
- ревизија
БиХ
Чикашке конвенције (тачка 3.1.1) Ускладивање са
Уредбом (ЕУ) 300/2008 од 11. марта 2008. о општим
правилима
из
области
безбједности
цивилног

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

НЕ

IV

4

ДА

ДА
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ваздухопловства.
Одлука о усвајању Програма
безбједности ваздушне пловидбе БиХ
(State Safety Programme BiH)

Дирекција за
цивилно
ваздухопловство
БиХ

Усклађивање
са
међународним
стандардима
препорученом праксом – ИЦАО Анекс 19.

Приједлог одлуке о распоређивању
прихода остварених по основу
пружања услуга у ваздушној пловидби
(рутне накнаде) у ваздушном простору
БиХ за 2021. годину.

Дирекција за
цивилно
ваздухопловство
БиХ

Одлука о допуни Одлуке о висини
накнаде коју плаћају оператери
ваздухоплова по превезеном путнику у
одласку и висини накнаде коју плаћају
оператери ваздухоплова по тони
превезене робе/терета у одласку са
аеродрома у БиХ.
Одлука измјенама и допунама Одлуке
о висини накнада за услуге из
надлежности Дирекције за цивилно
ваздухопловство БиХ

и

НЕ

ДА

НЕ

II

Правни основ садржан је у члану 13. став (2) Закона о
ваздухопловству ("Сл. гласник БиХ", број: 39/09) гдје је
наведено да износ средстава на приједлог БХДЦА,
утврђује Савјет министара кроз Базу трошкова за рутне
накнаде, а у складу с обавезама преузетим из
међународних уговора у којима је БиХ уговорна страна

НЕ

ДА

НЕ

IV

Дирекција за
цивилно
ваздухопловство
БиХ

У складу са Закључком са 174. сједнице
Савјета
министара БиХ, потребно је извршити допуну одлуке у
дијелу који се односи на санкционисање аеродромског
оператора због недостављања извјештаја;

НЕ

ДА

НЕ

I

Дирекција за
цивилно
ваздухопловство
БиХ

Нове обавезе БХДЦА према транспонованим уредбама
ЕУ

НЕ

ДА

НЕ

II

НЕ

ДА

НЕ

II

НЕ

ДА

НЕ

I

ДА

ДА

ДА

I

Приједлог Правилника о допунама
Правилника о унутрашњој организацији
и систематизацији радних мјеста
БХДЦА

Дирекција за
цивилно
ваздухопловство
БиХ

Одлука о начину набавке и висини
средстава за куповину пословног
простора за смјештај сједишта БХДЦА

Дирекција за
цивилно
ваздухопловство
БиХ

Одлука о усвајању Државног
трогодишњег програма за примјену
ЕЦАА споразума за БиХ за 2020-2022.

Дирекција за
цивилно
ваздухопловство
БиХ

Усклађивање са регулаторним захтјевима и стандардима
у области цивилног ваздухоплоства које је Босна и
Херцеговина као ИЦАО чланица и потписница ЕЦАА
споразума дужна поштовати
Усклађивање са БиХ прописима
Рјешавање трајног смјештаја БХДЦА
Реализација закључака СМ БиХ
реализација
пројекта
из
„Програма
јавних
инвестиција/развојно-инвестициони
програм
институција Босне и Херцеговине 2019 – 2021. године“
Државни
трогодишњи
програм
за
примјену
Мултилатералног споразума о успостављању заједничке
европске зракопловне области у БиХ за 2020 – 2022.
годину је цјеловит документ који дефинише приоритете,
одређује мјере за њихово остварење у наведеном
раздобљу, те утврђује носиоце активности за испуњавање
планираних циљева и задатака.
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IV – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / начела развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 7. Побољшање управљања околишем и развој околинске инфраструктуре, уз повећање отпорности на климатске промјене
Средњорочни циљ: 7.1. Унапређење и усклађивање правног оквира у сектору околиша са правном стечевином ЕУ, укључујући унапређење међународне сарадње и имплементацију међународних
обавеза БиХ
Свеобухватна
Усклађивање
Претходна
процјена
Планирани
Носилац
са правним
процјена
Назив подзаконског акта
Разлози за доношење подзаконског акта
утицаја
квартал за
активности
насљеђем ЕУ
утицаја
прописа
провођење
прописа (ДА)
(ДА / НЕ)
(ДА/НЕ)
1
2
3
4
7.1.1 Унапређење међународне сарадње и координације у сектору заштите околине у циљу имплементације међународних споразума, уговора и конвенција, као испуњавања
обавеза ЕУ и домаћег законодавства
7.1.1.1 Координација имплементације мјера и обавеза из стратешких и планских докумената у БиХ, унапређење сарадње у БиХ и имплементација обавеза по основу међународних
конвенција, уговора и споразума
МСТЕО је запримило низ примједби од стране
Федералног министарства околиша и туризма и
Министарства за просторно уређење и екологију
Измјене и допуне Одлуке о условима
Министарство
Републике Српске да је важећа Одлука у пракси
прекограничног промета опасног отпада у
спољне трговине и
тешко проводива и да ја потребно приступити
складу са Конвенцијом о контроли
ДА
ДА
НЕ
II
економских односа
измјенама и допунама исте. Дијелови Одлуке који би
прекограничног кретања опасних отпада
БиХ
подразумијевали измјене односе се на дефинисање
и њиховом збрињавању
вјеродостојности просјечне откупне цијене, рокове
исплате домаћег прерађивача, рјешавање питања
издавања транзитних дозвола итд.
Према препоруци ЕК, потребно је да БиХ донесе
Одлуку о именовању и раду фокал поинта из
Министарство
Одлука о именовању и раду фокал
разлога што је БиХ потписница низа међународних
спољне трговине и
поинта
споразума, конвенција, протокола и сл.и на тај начин
ДА
ДА
НЕ
II
економских односа
би се дефинисале улоге и рад представника БиХ на
БиХ
међународном плану у области животне средине и
одрживом развоју.
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IV – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / начела развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 7. Побољшање управљања околишем и развој околинске инфраструктуре, уз повећање отпорности на климатске промјене
Средњорочни циљ: 7.4. Уредити државну границу БиХ
Назив подзаконског акта

Носилац активности

Разлози за доношење подзаконског акта

1
2
3
7.4.2. Уредити државну границу са Црном Гором по закљученом међународном уговору
7.4.2.1. Координација активности на маркацији (обиљежавању) државне границе са Црном Гором
Одлука о оснивању Државне комисије за
Министарство
Истек мандата садашњег сазива Комисије
границу БиХ
цивилних послова БиХ

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

НЕ

III

4

НЕ

ДА

IV– ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / начела развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 8. Бржи и ефикаснији развој пољопривреде и рурални развој
Средњорочни циљ: 8.2. Унаприједити систем заштите здравља људи, животиња и биља путем успостављања ефикасног система хране, ветеринарске контроле и
фитосанитарне области у БиХ
Назив подзаконског акта

Носилац
активнос

Разлози за доношење подзаконског акта

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа
(ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

1
2
3
4
8.2.1 Процјена, управљање и комуникација ризика поријеклом из хране и хране за животиње
8.2.1.1. Координирање израде прописа усаглашених са легислативом Европске уније, да би се обезбиједио извоз хране и хране за животиње, те заштитили интереси потрошача и
произвођача
УРЕДБА (ЕЗ) бр. 396/2005 ЕВРОПСКОГ ПАРЛАМЕНТА И
САВЈЕТА од 23. фебруара 2005. о максималним нивоима
остатака пестицида у или на храни и храни за животиње
биљног и животињског поријекла (са њеним измјенама и
допунама (тренутно задња измјена УРЕДБА КОМИСИЈЕ ЕУ
Правилник о максималним нивоима
Агенција за
2019/552 од 4. априла 2019. о измјени прилога II и III
остатака пестицида у и на храни и
безбједност хране Уредби (ЕЗ) бр. 396/2005 Европског парламента и Савјета
ДА
ДА
НЕ
IV
храни за животиње биљног и
БиХ
у погледу максималних нивоа остатака за азоксистробин,
животињског поријекла
бициклопирон, клормекват, ципродинил, дифеноконазол,
фенпропиморф, фенпироксимат, флуопирам, фосетил,
изопротиолан, изопиразам, оксамил, протиоконазол,
спинеторам, трифлоксистробин и трифлумезопирим у или
на одређеним производима).
Агенција за безбједност хране Босне и
Агенција за
Наведена активност се проводи да би се постигла већа
ДА
ДА
НЕ
IV
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Херцеговине ће у 2020. години, у
случају исказане потребе, радити и на
изради подзаконских аката, као и
преузимању релевантних одредби ЕУ
прописа у циљу усклађивања са
стандардима из поглавља 12.
Безбједност хране, ветеринарство и
фитосанитарна политика ацqуис-а.

безбједност хране
БиХ

ефикасност проведбених механизама и прописа, у циљу
испуњавања:
обавеза БиХ проистеклих из Споразума о стабилизацији и
придруживању између Европских заједница и њихових
држава чланица са једне стране, и Босне и Херцеговине са
друге стране,
обавеза из годишњих извјештаја о напретку Босне и
Херцеговине и
услова за несметан извоз прехрамбених производа из БиХ.
8.2.3 Приближавање законодавства БиХ законодавству ЕУ из области ветеринарства
8.2.3.1 Припрема и праћење нормативних аката из области ветеринарства
МСТЕО /
Усаглашавање са ЕУ легислативом, Директива комисије
Правилник о означавању копитара
Канцеларија за
(ЕУ) 2015/262
ветеринарство

ДА

ДА

НЕ

III

IV– ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / начела развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 9. Развој енергетских потенцијала, посебно обновљивих извора енергије и повећање енергетске ефикасности
Средњорочни циљ: 9.2. Допринијети развоју регионалног тржишта електричне енергије и плина које ће бити усклађено са преузетим ЕУ директивама
Назив подзаконског акта

Носилац активнос

Разлози за доношење подзаконског акта

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

1
2
3
9.2.1 Рад на испуњавању обавеза преузетих Уговором о успостављању Енергетске заједнице и других међународних обавеза
9.2.1.1 Рад на испуњавању обавеза преузетих Уговором о успостављању Енергетске заједнице и других међународних обавеза
Министраство спољне
Одлука о квалитету течних нафтних
трговине и економских
Потребно је донијети нову одлуку
ДА
горива
односа БиХ

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

ДА

II

4

ДА
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IV– ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / начела развоја: IV Инклузивни раст
Стратешки циљ: 10. Повећати могућност за запошљавање
Средњорочни циљ: 10.1. Унаприједити праћење провођења међународних стандарда и усклађивање планова надлежних у области рада и запошљавања
Назив подзаконског акта

Носилац
активности

Разлози за доношење подзаконског акта

1
2
3
10.1.1 Унаприједити координацију активности у области рада и запошљавања у БиХ
10.1.1.2 Успјешно усклађивање планова ентитета и Брчко Дистрикта БиХ у области рада и запошљавања
Разлози за доношење ове одлуке је усвајање Плана о
смјерницама политика тржишта рада и активним мјерама
запошљавања у БиХ за 2020. годину у циљу обезбјеђења
одговарајуће материјалне и социјалне безбједности незапослених
особа, те провођење утврђених политика запошљавања ради
повећања ефикасности тржишта рада, што укључује креирање и
Одлука о усвајању Плана о
реализација програма и мјера активне политике запошљавања у
смјерницама политика тржишта
Министарство БиХ. Намјера је да се наведеним мјерама омогући лакша и бржа
рада и активним мјерама
цивилних
интеграција незапослених особа на тржиште рада, нарочито оних
запошљавања у БиХ за 2020.
послова БиХ
у неповољном положају на тржишту рада, те да се пружи подршка
годину
послодавцима код којих је потребно осигурати адекватну радну
снагу. Све активности у оквиру мјера активне политике
запошљавања су усмјерене на стварање претпоставки за
побољшање квалитета и повећање конкурентности понуде на
тржишту рада, активацију незапослених на тржишту рада и
подстицање потражње за радном снагом, као и на стицање
повјерења и успјешну сарадњу партнера на тржишту рада.
У складу са чланом 104. Закона о странцима, Савјет министара
БиХ, на приједлог Министарства цивилних послова БиХ, доноси
подзаконски пропис којим се утврђује годишња квота радних
дозвола најкасније до 31. октобра текуће године за наредну
Одлука о утврђивању годишње
годину. Овај приједлог се израђује на основу изражених потреба
Министарство
квоте радних дозвола за
органа надлежних за послове запошљавања странаца Федерације
цивилних
запошљавање странаца за 2021.
БиХ, Р. Српске и Брчко Дистрикта БиХ према степену и врсти
послова БиХ
годину
образовања, односно квалификација и стручности, а у сарадњи са
Агенцијом за рад и запошљавање БиХ, а да се при томе не угрози
домаћа понуда радне снаге. Доношењем ове одлуке обезбиједила
би се већа контрола тржишта рада и смањење рада на црно
страних држављана.
Савјет министара БиХ је на својој 102. сједници одржаној
23.05.2017. године, донио закључак којим је обавезао
Министарство Министарство цивилних послова БиХ да у сарадњи са надлежним
Приједлог Оквира запошљавања
цивилних
институцијама интензивира активности на изради Оквира
странаца у БиХ
послова БиХ
запошљавања странаца у БиХ. Полазна основа за дефинисање
оквира запошљавања странаца узета је Анализа будућих потреба
запошљавања странаца у БиХ, коју је припремила Агенција за рад

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

4

НЕ

ДА

НЕ

III

НЕ

ДА

НЕ

IV

НЕ

ДА

НЕ

II
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и запошљавање, у сарадњи са надлежним заводима за
запошљавање, а на захтјев Министарства цивилних послова БиХ.
Међутим, утврђено је да је за израду документа у овој области
неопходно да се питање запошљавања странаца у БиХи сагледа
из различитих аспеката, посебно у вези утицаја запошљавања
странаца на тржиште рада у БиХ. Министарство цивилних
послова БиХ у сарадњи са надлежним институцијама у БиХ у
области рада, запошљавања и боравка странаца је припремило
Приједлог Оквира запошљавања странаца у БиХ. Доношењем
овог документа боље ће се регулисати питање запошљавања
странаца, као и боља контрола запошљавања странаца који нису
обухваћени годишњом квотом за запошљавање странаца.

IV – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / начела развоја: IV Инклузивни раст
Стратешки циљ: 12. Смањити сиромаштво и социјалну искљученост
Средњорочни циљ: 12.2. Побољшан систем заштите људских права и развој односа БиХ са исељеништвом
Назив подзаконског акта

Носилац
активнос

Разлози за доношење подзаконског акта

1
2
3
12.2.1 Заштита људских права и остваривање равноправности полова
12.2.1.1 Смањење дискриминације и заштита људских права рањивих категорија становништва у БиХ
Акциони план за рјешавање проблема Рома из
Одлука о критеријумима за додјелу грант
области запошљавања, стамбеног збрињавања и
средстава за рјешавање проблема Рома у
Министарство за
здравствене заштите 2017-2020 који предвиђа и
области запошљавања, здравствене
људска права и
пружање подршке локалним нивоима власти за
заштите, стамбеног збрињавања и
избјеглице БИХ
побољшање заштите ромске мањине у областима
образовања за 2020. годину
стамбеног збрињавања, запошљавања и приступа
здравственој заштити.
Одлука о додјели грант средстава за
Грант средства за имплементацију АП за Роме
рјешавање проблема Рома у области
Министарство за
обезбјеђују се у буџету Министарства за људска
запошљавања, здравствене заштите,
људска права и
права и избјеглице БиХ сваке године - грант средства
стамбеног збрињавања и образовања за
избјеглице БИХ
за стамбено збрињавање планирана АП за Роме.
2020. годину
Одлука о формирању мјешовите комисије
Министарство за
У складу са потписаним Уговором Босне и
за провођење уговора између Исламске
људска права и
Херцеговине и Исламске заједнице предвиђено је
заједнице и Босне и Херцеговине
избјеглице БИХ
формирање мјешовите комисије.
Одлука о формирању мјешовите комисије
Министарство за
У складу са потписаним Уговором Босне и
за провођење уговора између Спске
људска права и
Херцеговине и Српске православне цркве
православне цркве и Босне и Херцеговине
избјеглице БИХ
предвиђено је формирање мјешовите комисије

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

4

НЕ

ДА

НЕ

I

НЕ

ДА

НЕ

II

НЕ

ДА

НЕ

II

НЕ

ДА

НЕ

II
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Одлука о формирању Мјешовите комисије
за провођење Основног уговора са Светом
столицом и додатног Протокола на основни
Уговор

Министарство за
људска права и
избјеглице БИХ

Одлука о критеријумима за додјелу грант
средстава Министарства за људска права
и избјеглице Босне и Херцеговине за 2020.
годину

Министарство за
људска права и
избјеглице БИХ

Одлука о додјели грант средстава
Министарства за људска права и
избјеглице Босне и Херцеговине за 2020.
годину

Министарство за
људска права и
избјеглице БИХ

Одлука о усвајању Средњорочни програм
за сузбијање дискриминације у БиХ који ће
обухватити Програм обука за промоцију и
заштиту људских права у БиХ за период
2020.-2025.

Министарство за
људска права и
избјеглице БИХ

Одлука о усвајању Акционог плана за
инклузију (укључење) Рома у Босни и
Херцеговини 2021-2025

Министарство за
људска права и
избјеглице БИХ

Одлука о формирању радне групе за
израду Акционог плана за инклузију
(укључење) Рома у Босни и Херцеговини
2021-2025

Министарство за
људска права и
избјеглице БИХ

У складу са потписаним Уговором Босне и
Херцеговине са Светом столицом предвиђено је
формирање мјешовите комисије
УН Конвенције о правима особа са инвалидитетом;
Закон о несталим особама Босне и Херцеговине;
Закон о забрани дискриминације Правилима о
заштити жртава и свједока жртава трговине људима
држављанима Босне и Херцеговине, Подршка
удружењима националних мањина, сходно Закону о
заштити права националних мањина; Политика о
сарадњи са исељеништвом
На основу Одлука о критеријумима за додјелу грант
средстава коју донесе Савјет министара Босне и
Херцеговине потребно је сачинити и коначну одлуку
о додјели грант средстава из области људских
права.
Потпунија примјена Закона о забрани
дискриминације ради спречавања и сузбијања
дискриминације у БиХ
Акциони план за рјешавање проблема
Рома у
областима запошљавања, стамбеног збрињавања и
здравствене заштите у БиХ за период 2017-2020.
важи још за 2020. годину, а Оквирни акциони план о
образовним потребама Рома/Ромкиња у БиХ за
2018-2022, због потребног побољшања је потребно
ревидирати те направити један заједнички Акциони
план за рјешавање проблема Рома/Ромкиња у свим
областима за период 2021-2025. годину за све
области. Правни основ је Закон о заштити права
националних мањина у БиХ из 2003. године и
Стратегија Босне и Херцеговине за рјешавање
проблема Рома из 2005. године.
Акциони план за рјешавање проблема
Рома у
областима запошљавања, стамбеног збрињавања и
здравствене заштите у БиХ за период 2017-2020.
важи још за 2020. годину, а Оквирни акциони план о
образовним потребама Рома/Ромкиња у БиХ за
2018-2022, због потребног побољшања је потребно
ревидирати те направити један заједнички Акциони
план за рјешавање проблема Рома/Ромкиња у свим
областима за период 2021-2025. годину за све
области. Правни основ је Закон о заштити права
националних мањина у БиХ из 2003. године и
Стратегија Босне и Херцеговине за рјешавање
проблема Рома из 2005. године

НЕ

ДА

НЕ

II

НЕ

ДА

НЕ

I

НЕ

ДА

НЕ

II

НЕ

ДА

НЕ

III

НЕ

ДА

ДА

IV

НЕ

ДА

НЕ

I
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У складу са Методологијом извјештавања у области
људских права коју је усвојио Савјет министара БиХ,
утврђена је обавеза израде Оквирног програма
НЕ
ДА
извјештавања о провођењу међународних уговора о
људским правима
12.2.2. Реализација права из Анекса VII Дејтонског мировног споразума, приступ правима лица под међународном заштитом у БиХ и реадмисија
12.2.2.1 Имплементација Анекса VII ДМС
У складу са Законом о буџету институција БиХ и
међународних обавеза БиХ, средства за реализацију
Ревидиране стратегије за провођење Анекса VII ДМС
Одлука о прерасподјели средстава из
Министарство за
обезбјеђују се удруживањем средстава из буџета
буџета Министарства за људска права и
људска права и
НЕ
ДА
институција БиХ, ентитета и Брчко Дистрикта БиХ.
избјглице у буџет Фонда за повратак
избјеглице БИХ
Након потписивања Споразума о удруживању,
средства која удружује МЉПИ прераспоређују се у
буџет Фонда за повратак БиХ.
У складу са чланом 23. а Закона о избјеглицама из
БиХ и расељеним лицима у БиХ Комисија се састоји
од девет чланова, од којих су по три члана Комисије
из реда сваког од конститутивних народа БиХ.
Министарство за људска права и избјеглице, уз
Министарство за
сугласност Савјета министара БиХ, предлаже четири
Одлука о именовању чланова Комисије за
људска права и
члана, владе ентитета предлажу по два члана, од
НЕ
ДА
избјеглице и расељена лица БиХ
избјеглице БИХ
којих је један министар за расељена лица и
избјеглице из сваког ентитета, а Влада Брчко
дистрикта БиХ предлаже једног члана Комисије.
Министар за људска права и избјеглице обавезно је
један од чланова у име Савјета министара БиХ.
Предложене чланове именује Предсједиштво БиХ.
Министарство за
На приједлог међународних организација удружења
Одлука о именовању проматрача у раду
људска права и
и институција предложене чланове именује
НЕ
ДА
Комисије за избјеглице и расељена лица
избјеглице БИХ
Предсједништво БиХ
12.2.2.2 Имплементација Споразума о реадмисији и заштита лица под међународном заштитом
С циљем стварања дугорочне стратегије за подршку
одрживој интеграцији реадмисираних особа, кроз
адекватан приступ институцијама и приступа
припадајућим правима, те да би се дошло до
најбољих мјера за одрживост, Министарство за
људска права и избјеглице БиХ је припремило нову
Стратегија за прихват и интеграцију
Министарство за
Стратегију за прихват и интеграцију држављана
држављана Босне и Херцеговине који се
људска права и
Босне и Херцеговине који се враћају у Босну и
НЕ
ДА
враћају у Босну и Херцеговину по основу
избјеглице БиХ
Херцеговину по основу споразума о реадмисији. С
споразума о реадмисији
циљем стварања четворогодишњег плана дјеловања
у области реадмисије и даљњег унапређења система
прихвата босанскохерцеговачких државаљана који се
враћају по основу споразума о реадмисији саставни
дио нове Стратегије је Акциони план за период 2020.
- 2023. година.
12.2.3 Развој политика према исељеништву и јачање сарадње са исељеништвом
Одлука о усвајању oквирнoг Програмa
извјештавања о провођењу међународних
уговора из области људских права 20202025

Министарство за
људска права и
избјеглице БИХ

НЕ

III

НЕ

III

НЕ

I

НЕ

I

НЕ

II
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12.2.3.1 Развој политика према исељеништву

Одлука о формирању
међуинституционалног тијела за
координацију сарадње са исељеништвом

Министарство за
људска права и
избјеглице БИХ

Одлука о формирању савјетодавног тијела
за координацију сарадње са
исељеништвом

Министарство за
људска права и
избјеглице БИХ

Тачком 1.2. Политике о сарадњи са исељеништвом
предвиђено је развијање механизма
међуинституционалне координације за сарадњу са
исељеништвом.
Наиме, y циљy успостављањa и унапређењa
сарадње институција на свим нивоима власти у БиХ
бит ће формирано међуинституционалнo тијело, које
тpeбa дa укључи представникe надлежниx
институцијa на нивоу БиХ, владa ентитета и Брчко
Дистрикта БиХ кaко би зajeднички, пyтeм тoг тијелa
билa успостављeнa сарадњa са исељеништвом.
Тачком 1.2. Политике о сарадњи са исељеништвом
предвиђена је успостава савјетодавног тијела у које
ће бити укључени представници исељеника који могу
допринијети друштвено-економском развоју БиХ, као
и цивилни сектор у БиХ. Својим радом Савјетодавно
тијело ће омогућити систематизацију релевантне
миграцијске статистике према темама (наука,
образовање,
финансије
итд),
идентификацију
постојећих истраживања у секторским областима и
спровођење
квантитатвних
и
квалитативних
недостајућих истраживања, спремност за ад хок
истраживања у складу са потребама за израдом
одређене секторске политике, идентификацију и
систематизацију постојећег полицy оквира, који
укључује концепт миграције и развоја и прилике за
унапређење секторских политика у<з укључивање
овог концепта, у складу са идентификованим
потребама
односно
постојећим
годишњим
плановима, класификацију-профилирање актера у
тематски
организоване
групе
исељеника,
представника академске заједнице, а који су спремни
да се укључе у процес израде, реализације односно
вредновања јавне политике, могућност разраде
садржине јавне политике која укључује концепт
миграција и развоја (конкретно рјешење које се нуди
релевантној радној групи за израду јавне политике
односно у току консултација), ангажовање у процесу
имплементације, мониторинга и евалуације јавних
политика које укључују концепт миграција и развоја,
предлагање тематских тренинг модула за државне
службенике за миграције и развој.

НЕ

ДА

НЕ

III

НЕ

ДА

НЕ

IV
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IV – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / начела развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 13. Унаприједити здравствену заштиту
Средњорочни циљ: 13.1 Унаприједити капацитете у области здрвства у БиХ
Назив подзаконског акта

Носилац
активности

Разлози за доношење подзаконског акта

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

1
2
3
4
13.1.1 Превенција, промоција и сузбијање заразних и незаразних болести у БиХ
13.1.1.1 Припрема, имплементација, праћење имплементације и подршка пројектима превенције и сузбијања заразних и незаразних болести у циљу јачања јавноздравствених
капацитета
Одлука о критеријумима за
распоред средстава Гранта
непрофитним организацијама Министарство
У складу с Нацртом закона о буџету институција БиХ и
Суфинансирање пројеката
цивилних
НЕ
ДА
НЕ
II
међународних обавеза за 2020. годину
невладиних организација у
послова БиХ
области превенције ХИВ-а и
туберкулозе у БиХ за 2020.
Одлука о распореду средстава
Гранта непрофитним
организацијама - Суфинансирање
Министарство
У складу с Нацртом закона о буџету институција БиХ и
пројеката невладиних
цивилних
НЕ
ДА
НЕ
IV
међународних обавеза за 2020. годину
организација у области
послова БиХ
превенције ХИВ-а и туберкулозе у
БиХ за 2020. годину
У складу с Одлуком Предсједништва Босне и Херцеговине о
прихватању Споразума од 22. фебруара 2017. године, у Бриселу
је 04.04.2017. године потписан Споразум између ЕУ и БиХ о
учешћу БиХ у Трећем програму за дјеловање Уније у области
Одлука о критеријумима за
здравства (2014-2020). Споразум омогућава БиХ учешће у Трећем
распоред средстава гранта
програму за дјеловање Уније у области здравства (2014-2020) који
Министарство
„Припрема потенцијалних
је главни инструмент Европске комисије за проведбу здравствене
цивилних
кандидата за кориштење
стратегије Европске уније. С обзиром на то да Министарство
НЕ
ДА
НЕ
II
послова БиХ
финансијских инструмената из
цивилних послова БиХ, које прати имплементацију Споразума, не
Здравственог програма ЕУ”
располаже довољним капацитетима, неопходно је обезбиједити
спољњу консултантску подршку за активности информисања и
дисеминације Трећег здравственог програма, те припреме
потенцијалних
кандидата
за
кориштење
расположивих
финансијских инструмената из наведеног програма.
У складу с Одлуком Предсједништва БиХ о прихватању
Одлука о распореду средстава
Споразума од 22. фебруара 2017. године, у Бриселу је 04.04.2017.
гранта „Припрема потенцијалних
Министарство
године потписан Споразум између ЕУ и БиХ о учешћу Би Х у
кандидата за кориштење
цивилних
Трећем програму за дјеловање Уније у области здравства (2014финансијских инструмената из
послова БиХ
НЕ
ДА
НЕ
IV
2020). Споразум омогућава БиХ учешће у Трећем програму за
Здравственог програма ЕУ”
дјеловање Уније у области здравства (2014-2020) који је главни
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инструмент Европске комисије за провођење здравствене
стратегије Европске уније. С обзиром на то да Министарство
цивилних послова БиХ, које прати имплементацију Споразума, не
располаже довољним капацитетима, неопходно је обезбиједити
спољњу консултантску подршку за активности информисања и
дисеминације Трећег здравственог програма, те припреме
потенцијалних
кандидата
за
кориштење
расположивих
финансијских инструмената из наведеног програма.
13.1.2 Међународна сарадња у области здравства
13.1.2.1 Извјештавање и испуњавање обавеза БиХ у процесу приступања ЕУ и обавеза из других међународних правних аката
Одлука о формирању тијела за
Формирање тијела произилази као међународна обавеза БиХ
координацију контроле дувана у
Министарство дефинисана Оквирном Конвенцијом СЗО о контроли дувана и
БиХ у складу са чланом 5.2. а.
цивилних
имаће значајан утицај на јавно здравље становништва.
НЕ
Оквирне конвенције Свјетске
послова БиХ
Испуњавање обавеза из Конвенције Оквирне конвенције Свјетске
здравствене организације о
здравствене организације о контроли духана (ФЦТЦ).
контроли духана (ФЦТЦ)

ДА

НЕ

III

IV – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / начела развоја III Одржив раст
Стратешки циљ: 13. Унаприједити здравствену заштиту
Средњорочни циљ: 13.2. Усклађивање и имплементирање захтјева за квалитет, ефикасност и безбједност лијекова и медицинских средстава у БиХ са ЕУ законодавством
Назив подзаконског акта

Носилац активности

Разлози за доношење подзаконског акта

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

1
2
3
13.2.1 Праћење квалитета, безбједности и ефикасности лијекова и мед.средстава на тржишту БиХ
13.2.1.1 Провођење евалуације документације о лијеку и мед.средству и праћење безбједност у употреби
13.2.1.2 Провођење Контрола усклађености прописаног квалитета лијека и мед.средства прије и послије стављања у промет у БиХ
13.2.1.3 Провођење надзора у примјени ГxП у производњи и промету лијекова и медицинских средстава
Правилник о ИН ВИТРО медицинским
Агенција за лијекове и
Измјене и допуне за усклађивање са ЕУ
ДА
средствима
медицинска средства
легислативом и праксом
Измјене Правилника о начину контроле
Агенција за лијекове и
Измјене и допуне за усклађивање са ЕУ
ДА
квалитета лијека
медицинска средства
легислативом и праксом
Агенција за лијекове и
Измјене и допуне за усклађивање са ЕУ
Правилник о клиничким студијама лијека
ДА
медицинска средства
легислативом и праксом
Правилник о означавању унутрашњег и
Агенција за лијекове и
Измјене и допуне за усклађивање са ЕУ
спољног паковања лијека-превенција
ДА
медицинска средства
легислативом и праксом
фалсификовања
Агенција за лијекове и
Измјене и допуне за усклађивање са ЕУ
Правилник о медицинским средствима
ДА
медицинска средства
легислативом и праксом
Измјене и допуне Правилника о условима
Агенција за лијекове и
Измјене и допуне за усклађивање са ЕУ
ДА

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

ДА

НЕ

III

ДА

НЕ

II

ДА

НЕ

III

ДА

НЕ

IV

ДА

НЕ

III

ДА

НЕ

IV

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)
4
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за производњу и промет на велико
медицинским средствима
Измјене и допуне Правилника о начину и
условима за давање дозволе за
стављање лијека у промет
Нови Правилник о врсти, висини и начину
плаћања трошкова за обављање послова
Агенције за лијекове и медицинска
средства
Правилник о захтјевима добре
произвођачке праксе у производњи
лијекова за хуману употребу

медицинска средства

легислативом и праксом

Агенција за лијекове и
медицинска средства

Измјене и допуне за усклађивање са ЕУ
легислативом и праксом

ДА

ДА

НЕ

III

Агенција за лијекове и
медицинска средства

Усклађивање с економском ситуацијом и
кретањем цијена на тржишту, уз уважавање
ситуације у предметној области у земљама у
окружењу

НЕ

ДА

НЕ

IV

Агенција за лијекове и
медицинска средства

Измјене и допуне за усклађивање са ЕУ
легислативом и праксом

ДА

ДА

НЕ

II

IV– ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: V Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14. Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.1 Унапређење сигурносног сектора с аспекта одговорности и ефикасности
Назив подзаконског акта

Носилац
активности

Разлози за доношење подзаконског акта

1
2
3
14.1.3 Домаћа и међународна полицијска сарадња, те заштита личности и објеката
14.1.3.1 Комуникација, сарадња и координација између полицијских и других тијела у БиХ
Сходно обавезама које проистичу из сљедећих
правних аката: Одлука о начелима за утврђивање
унутрашње организације органа управе БиХ
(„Службени гласник БиХ“ број 30/13) и Одлука о
разврставању радних мјеста и критеријима за опис
Дирекција за
Правилник о унутрашњој организацији
послова радних мјеста у институцијама БиХ
координацију
Дирекције за координацију полицијских
полицијских тијела
(„Службени гласник БиХ“ број 30/13), те Закон о
тијела БиХ.
БиХ
интерној ревизији институција БиХ („Службени
гласник БиХ“ бр. 27/08 и 32/12) и Одлука о
критеријимима за успостављање јединица интерне
ревизије у институцијама БиХ („Службени гласник
БиХ“ број 49/12).
14.1.3.3 Заштита личности и објеката
Одлуке о одређивању личности, објеката
Дирекција за
Прецизирање надлежности Дирекције у складу са
и вриједносних пошиљки који се посебно
координацију
законом којим је основана, односно правно

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

4

НЕ

ДА

НЕ

IV

НЕ

ДА

НЕ

IV
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штите.

полицијских тијела
регулисање ове области.
БиХ
Упутство о обиму и начину провођења
Дирекција за
Прецизирање надлежности Дирекције у складу са
физичке и техничке заштите личности,
координацију
НЕ
ДА
законом којим је основана, односно правно
објеката и вриједносних пошиљки који се
полицијских тијела
регулисање ове области.
посебно штите.
БиХ
14.1.5 Прикупљање обавјештења и података, спречавање, откривање и истраге кривичних дјела и заштита свједока из надлежности Суда БиХ
14.1.5.5 Утврђивање законитости у поступању полицијских службеника СИПА-е и поступање на захтјев институција БиХ
Министарство
Усклађивање правилника са потребама Државне
Правилник о унутрашњој организацији
безбједности БиХ и
агенције за истраге и заштиту и јачање одређених
НЕ
ДА
Државне агенције за истраге и заштиту
Државна агенција за
организационих јединица у складу са актуелним
истраге и заштиту
безбједносним изазовима
14.1.6 Подршка полицијској структури БиХ

Правилник о стандардизованој опреми и
наоружању полицијских тијела БиХ

Агенција за
полицијску подршку

Правилник о измјенама и допунама
Правилника о унутрашњој организацији
Агенције за полицијску подршку

Агенција за
полицијску подршку

Одлука о додатку на плату по основу
обављања сложених информатичко
апликацијских послова у Агенцији за
полицијску подршку

Агенција за
полицијску подршку

Правилник је у примјени од 2012. године. Опрема је
модернизована, савремена па је потребно
промијенити одредбе Правилника пратећи
техничке и друге напретке у овој области.
Усклађивање Правилника о унутрашњој
организацији Агенције са измјенама Одлуке о
разврставању радних мјеста и критеријумима за
опис послова радних мјеста у институцијама БиХ
(„Службени гласник БиХ“, 51/18)
У складу са чланом 26.став (1) тачка б) алинеја 8)
запослени у Агенцији посједују валидне
цертификате и обављају сложене информатичкоапликативне послове који се односе на одржавање
и развој управљачких апликација

НЕ

IV

НЕ

II

НЕ

ДА

НЕ

I –IV

НЕ

ДА

НЕ

I - IV

НЕ

ДА

НЕ

I-IV

Одлука о одобравању вишегодишњег
Агенција за
Рјешавање трајног смјештаја Агенције за
пројекта „Куповина пословних просторија
НЕ
ДА
НЕ
I-IV
полицијску подршку
полицијску подршку
за Агенцију за полицијску подршку
Одлука о успостављању Агенције за
Успостављању Агенције за полицијску подршку као
полицијску подршку као централног
Агенција за
централног набавног органа за институције у
набавног органа за институције у саставу
НЕ
ДА
НЕ
I-IV
полицијску подршку
саставу Министарства безбједности БиХ за
Министарства безбједности БиХ за
провођење набавки полицијске опреме
провођење набавки полицијске опреме
14.1.7 Школовање и стручно оспособљавање и усавршавање полицијских кадрова
14.1.7.1 Организовање и проведба школовања и стручног оспособљавања и усавршавања припадника полицијских тијела Босне и Херцеговине
14.1.7.2 Развијање, хармонизовање и предлагање наставних планова и програма обуке у складу с потребама полицијских тијела Босне и Херцеговине и других служби из области
безбједности, те развијање истраживачко-издавачке дјелатности
-усклађивање радних мјеста с потребама обуке
Агенција за
полицијских службеника институција БиХ
Измјене и допуне Правилника о
школовање и стручно -Одлука о разврставању радних мјеста и
НЕ
ДА
НЕ
2020.
унутарњем устројству
усавршавање
критеријумима за опис послова радних мјеста у
кадрова
институцијама БиХ,
-Закон о интерној ревизији институција БиХ

14.1.8 Сарадња са међународним институцијама у области безбједносне политике
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14.1.8.1 Припрема и провођење међународних споразума, прописа (закони, подзаконски и други нормативни акти), рјешења, стратегија планова и извјештаја

Израда Приједлога упутства о систему
раног упозоравања на појаву нових
психоактивних твари у Босни и
Херцеговини.

Министарство
безбједности БиХ

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 с
ЕМЦДДА и других контакт тачки у Систему раног
упозоравања на појаву нових психоактивних твари
у Босни и Херцеговини.

Одлука о утврђивању Плана пријема
кадета у полицијске агенције на нивоу
институција Босне и Херцеговине

Министарство
безбједности БиХ

Попуњавање капацитета полицијских агенција.

НЕ

ДА

НЕ

II

Министарство
безбједности БиХ

Одлуком о најмањем износу средстава потребном
за издржавање странца за вријеме намјераваног
боравка у Босни и Херцеговини се утврђује
најмањи износ средстава потребан за издржавање
странца за вријеме намјераваног боравка у БиХ
која укључују и средства за излазак из земље и
средства потребна за здравствену заштиту
странаца за 2020. годину.

НЕ

ДА

НЕ

IV

Одлука о најмањем износу средстава
потребном за издржавање странца за
вријеме намјераваног боравка у Босни и
Херцеговини

ДА

ДА

НЕ

II

IV – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: V Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14. Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.2. Унапређење креирања политика, процеса интеграције у ЕУ и реформе јавне управе
Назив подзаконског акта

Носилац
активности

Разлози за доношење подзаконског акта

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

1
2
3
14.2.2 Јавна управа и сарадња са цивилним друштвом
14.2.2.1 Стварање претпоставки за активнији ангажман цивилног друштва
Измјене и допуне Правила за консултације у
институцијама БиХ су потребне ради прецизирања
Измјене и допуне Правила за
Министарство
одредби и термина у Правилима за консултације, као и
консултације у институцијама БиХ
правде БиХ
усклађивања са измјенама и допунама Јединствених
правила за израду правних прописа у институцијама БиХ
у дијелу процјене утицаја прописа.
14.2.2.2 Унапређење законодавног оквира, капацитета и вођење управног поступка из надлежности Сектора за управу
Одлука о измјенама и допунама
Министарство
Доношење Пословника о раду Савјета министара БиХ је

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

ДА

ДА

I-II

ДА

НЕ

I-IV

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)
4
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Пословника о раду Савјета министара
БиХ

Одлука о регулисању права по основу
породиљског и родитељског одсуства са
законима и другим прописима ентитета и
Брчко Дистрикта Босне и Херцеговине

правде БиХ

Министарство
правде БиХ

обавеза која произлази из закључка Савјета министара
БиХ и донесених подзаконских аката од стране Савјета
министара БиХ за јавне консултације, планирање и
Измјена и допуна Јединствених правила за израду
правних прописа у институцијама БиХ, с Анексом И.
Члан 104. став (2) Закона о раду у институцијама Босне и
Херцеговине (,,Службени гласник БиХ“, бр. 26/04, 7/05,
48/05, 60/10, 32/13 и 93/17), којим је прописано да у
случају да закони и други прописи ентитета и Брчко
дистрикта Босне и Херцеговине на различит начин
регулишу питање права по основу породиљског и
родитељског одсуства, Савјет министара БиХ својом
одлуком уредиће ово питање на јединствен начин, и то
тако што ће се примјењивати рјешења овог нивоа власти
у БиХ која су најповољнија за кориснице овог права.

ДА

НЕ

14.2.1 Јавна управа и сарадња са цивилним друштвом
14.2.1.4 Ефикасна координација спровођења стратешког оквира реформе јавне управе, правде и послова ЕУ интеграција у сектору правде и управе у БиХ
Обавеза израде Одлуке о измјенама и допунама Одлуке
о годишњем планирању рада и начину праћења и
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о
извјештавања о раду у институцијама БиХ произлази из
годишњем планирању рада и начину
Министарство
закључка Савјета министара БиХ и анализирања рада и
ДА
НЕ
праћења и извјештавања о раду у
правде БиХ
поступања институција БиХ по овој одлуци за што је
институцијама БиХ
предуслов анализа и регулисање дугорочног планирања,
те измјене и допуне поступка средњорочног планирања
Усклађивање Упутства о годишњем планирању рада и
начину праћења и извјештавања о раду у институцијама
БиХ по Измјенама и допунама Јединствених правила за
Упутство о измјенама и допунама
израду правних прописа у институцијама БиХ, с Анексом
Упутства о годишњем планирању рада и
Министарство
И, којим се прописује методологија за процјену учинака
ДА
НЕ
начину праћења и извјештавања о раду у
правде БиХ
прописа, усвојених од стране Парламентарне скупштине
институцијама БиХ
БиХ и Одлуци о измјенама и допунама Одлуке о
годишњем планирању рада и начину праћења и
извјештавања о раду у институцијама БиХ.
14.2.2 Обезбјеђење подршке институцијама и координација реализације активности институција у процесу интеграције у ЕУ
14.2.2.2 Подршка и координација активности институција у усклађивању законодавства БиХ с ацqуис-ем
Овом одлуком је планирано увођење новог начина
израде инструмената за усклађивање кроз
Одлука о поступку усклађивања
информациони систем у процесу усклађивања
законодавства БиХ са правном
ДЕИ
законодавства што захтијева прописивање поступка
ДА
ДА
НЕ
стечевином ЕУ
израде инструмената с детаљним упутама за
обрађиваче прописа. Посебан аспект је израда табела за
извјештавање о усклађености прописа са аквисом.

I-IV

I-IV

I-IV

IV
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IV – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: V Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14. Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.4. Унаприједити капацитете и квалитет рада у обављању послова Савјета министара и институција Босне и Херцеговине
Свеобухватна
процјена
Назив подзаконског акта
Носилац активнос
Разлози за доношење подзаконског акта
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)
1
2
3
4
14.4.1 Стручна правна мишљења на материјале које разматра Савјет министара и правна редактура прописа за објављивање у службеним гласилима
14.4.1.1 Стручна правна мишљења на материјале које разматра Савјет министара и правна редактура прописа за објављивање у службеним гласилима
- важећа Одлука о Уреду за законодавство је из
2004.године;
Канцеларија за
- нова надлежност УЗЗ –контролног тијела
Одлука о Канцеларији за
законодавство
процјене утицаја прописа, након измјене
НЕ
ДА
НЕ
законодавство
Јединствених правила за израду правних прописа у
институцијама БиХ –Методологија за процјену
утицаја прописа
14.4.2.1 Запошљавање и заштита права државних службеника
14.4.2.1 Запошљавање државних службеника
Одлука о увођењу развијеног оквира
Агенција за државну
Прецизније и адекватније нормативно уређење
НЕ
ДА
НЕ
компетенција
службу БиХ
области у складу са потребама праксе
Одлука о начину и поступку
подношења електронске пријаве
Агенција за државну
Прецизније и адекватније нормативно уређење
НЕ
ДА
НЕ
кандидата у поступку запошљавања
службу БиХ
области у складу са потребама праксе
државних службеника
Одлука о измјенама и допунама
Агенција за државну
Прецизније и адекватније нормативно уређење
Одлуке о начину полагања јавног и
НЕ
ДА
НЕ
службу БиХ
области у складу са потребама праксе
стручног испита
Одлука о јединицама у институцијама
Агенција за државну
Прецизније и адекватније нормативно уређење
НЕ
ДА
НЕ
БиХ
службу БиХ
области у складу са потребама праксе
Правилник о измјенама и допунама
Правилника о условима и начину
објављивања интерних конкурса,
Агенција за државну
Прецизније и адекватније нормативно уређење
НЕ
ДА
НЕ
интерних и екстерних премјештаја
службу БиХ
области
државних службеника у институцијама
БиХ
Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Правилник о садржају и начину
вођења Регистра државних
службеника у институцијама Босне и
Херцеговине

Агенција за државну
службу БиХ

Прецизније и адекватније нормативно уређење
области у складу са потребама праксе

НЕ

Претходна
процјена
утицаја
прописа
(ДА)

ДА

НЕ

Планирани
квартал за
провођење

ДА

IV

IV

IV
IV

IV

Зависи од
ступања на
снагу измјена и
допуна Закона о
државној
служби у
институцијама
БиХ

14.4.2.3 Подршка институцијама БиХ у областима радних односа из домена рада Одсјека за правне послове, заштиту права и опште послове
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Правилник о дисциплинској
одговорности државних службеника у
институцијама БиХ

Агенција за државну
службу БиХ

14.4.3 Стручно усавршавање државних службеника
14.4.3.1 Анализа потреба за обуком и план обука
Одлука о усвајању програма обуке за
Агенција за државну
менаџере у институцијама Босне и
службу БиХ
Херцеговине
14.4.5 Модернизација објеката и опреме у институцијама БиХ

Одлука о измјени Одлуке о распореду
канцеларијског простора у згради
Унион банке у Сарајеву на адреси
Дубровачка бр. 6

Служба за заједничке
послове институција БиХ

Прецизније и адекватније нормативно уређење
области у складу са потребама праксе

НЕ

ДА

НЕ

Зависи од
ступања на
снагу измјена и
допуна Закона о
државној
служби у
институцијама
БиХ

Прецизније и адекватније нормативно уређење
области у складу са потребама праксе

НЕ

ДА

НЕ

IV

Изградњом/набавком објеката за смјештај
институција БиХ у Сарајеву постићи ће се значајне
уштеде из буџета институција БиХ,
а које се односе на издвајање знатних
финансијских средстава за закуп пословних
просторија које институције БиХ у овим градовима
издвајају из својих буџета

ДА

ДА

НЕ

I

ДА

ДА

НЕ

I

ДА

ДА

НЕ

I

ДА

ДА

НЕ

I

НЕ

IV

Одлука о куповини објекта за смјештај
Канцеларије за ревизију институција
БиХ у Сарајеву.

Правилник о измјени Правилника о
унутрашњој организацији Службе за
заједничке послове институција Босне
и Херцеговине

Правилник о измјени Правилника о
годишњем одмору, плаћеном и
неплаћеном одсуству у Служби за
заједничке послове институција БиХ

Служба за заједничке
послове институција БиХ

Служба за заједничке
послове институција БиХ

Правилником о измјени Правилника о унутрашњој
организацији СЗЗП жели се извршити
реорганизација посла, као и из разлога што је
Одлуком о успостављању система енергетског
менаџмента и информационог система енергетске
ефикасности у институцијама БиХ наложено
Служби да најдаље у року од 18 мјесеци од дана
ступања на снагу Одлуке, систематизују радно
мјесто енергетски менаџер.
Правилником о измјени Правилника о годишњем
одмору, плаћеном и неплаћеном одсуству у
Служби за заједничке послове институција БиХ
потребно је ускладити подзаконске акте са
Одлуком о условима, критеријима и начину
коришћења годишњег одмора за запосленике и
друге буџетске кориснике у институцијама Босне и
Херцеговине („Службени гласник БиХ“ бр. 65/19)

14.4.6 Координација, усмјеравање и праћење реформе јавне управе у Босни и Херцеговини
14.4.6.1 Развијање, операционализација и подршка имплементацији стратешког оквира за реформу јавне управе у БиХ и координација процеса РЈУ
Одлука о усвајању Заједничке

Уред координатора за

Усклађивање постојеће Заједничке платформе о

НЕ

ДА
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платформе о принципима и начину
имплементације реформе јавне
управе у Босни и Херцеговини

РЈУ

принципима и начину имплементације Акционог
плана 1 Стратегије реформе јавне управе са новим
Стратешким оквиром за реформу јавне управе у
Босни и Херцеговини 2018-2022

IV– ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: V Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14. Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.5. Унапређење система докумената уз поштовање међународних препорука, ефикасности вођења регистара и размјене података уз непрекидну мрежну
доступност изворним и пријемним органима
Назив подзаконског акта

Носилац
активности

Разлози за доношење подзаконског акта

1

2

3

ИДДЕЕА

Обавеза усклађивања важећег Правилника о
унутрашњој организацији из 2009 године са
одредбама нових прописа, који су након њега
донесени, а који налажу усклађивања правилника о
унутрашњој организацији институција БиХ, а
нарочито са одредбама Одлуке о начелима за
утврђивање унутрашње организације органа управе
БиХ (“Службени гласник БиХ“, број 30/13), Одлуке о
разврставању радних мјеста и критеријумима за опис
послова радних мјеста у институцијама БиХ
(“Службени гласник БиХ“ број 30/13), Јединственим
правилима за израду правних прописа у
институцијама БиХ (“Службени гласник БиХ“, бр.
11/05, 58/14, 60/14, 50/17 и 70/17) и другим
релевантним прописима више правне снаге.

Правилник о унутрашњој организацији

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

НЕ

I

4

НЕ

ДА
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IV – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: V Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14. Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.6. Унапређење ефикасности, одговорности, квалитета и независности сектора правде у БиХ
Назив подзаконског акта

Носилац
активнос

Разлози за доношење подзаконског акта

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

1
2
3
14.6.2 Нормативноправна дјелатност, провођење и праћење прописа из области система извршења кривичних санкција и инспекцијски надзор
14.6.2.1 Руковођење системом за извршење кривичних санкција БиХ
Правилник о накнадама за рад
Министарство
Подзаконски акт се доноси ради провођења члана IV 4. а
притвореника и затвореника у
ДА
правде БиХ
Устава Босне и Херцеговине.
заводима БиХ

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

НЕ

I-IV

4

V – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: I. Интегрисани раст
Стратешки циљ: 1. Макроекономска стабилност
Средњорочни циљ: 1.1. Стабилан и транспарентан систем финансирања БиХ, управљање и контрола јавних финансија и испуњење међународних финансијских обавеза
Свеобухватна
Усклађивање
Претходна
процјена
Носилац
са правним
процјена
Назив међународног уговора
Разлози за закључивање међународног уговора
утицаја
активности
насљеђем ЕУ
утицаја
прописа
прописа (ДА)
(ДА / НЕ)
(ДА/НЕ)
1
2
3
4
1.1.8 Управљање јавним дугом и односи са финансијским институцијама
1.1.8.2 Односи са финансијским институцијама
Оквирно 50,0 милиона УСД; Пројекат у припреми мисије СБ; Зајам намијењен за суфинансирање према
Споразум о зајму (Пројекат за
Министарство
учинку за примарну здравствену заштиту,
унапређење здравственог сектора)
финансија и
унапређивање ефикасности и финансијске одрживости
НЕ
НЕ
БиХ/ИБРД
трезора БиХ
болница и здравствене мреже, реформе куповине
лијекова и медицинских средстава и здравствени
информациони системи
Прелиминарно 39,0 милиона КМ; Циљ пројекта
наставак реализације започетог пројекта који пружа
Споразум о зајму (Додатно финансирање
Министарство
подршку развоју одрживог система регистрације
за Пројекат регистрације некретнина)
финансија и
НЕ
НЕ
некретнина с хармонизованом евиденцијом у
БиХ/ИБРД
трезора БиХ
земљишној књизи и катастру у урбаним подручјима
Федерације БиХ и Републике Српске
Оквирно 100,0 милиона ЕУР; Програм рехабилитације
Споразум о зајму (Пројекат
Министарство
путева подразумијева рехабилитацију и реконструкцију
рехабилитације путева у Републици
финансија и
НЕ
НЕ
магистралних и регионалних путева и путних објеката у
Српској) БИХ / ИБРД
трезора БиХ
Републици Српској, повећање отпорности путне мреже

Планирани
квартал за
провођење

II

IV

II
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на климатске промјене, повећање безбједности
саобраћаја на путевима, те успостављање
финансијске одрживости ЈП „Путеви Републике
Српске“ д.о.о. Бања Лука
Уговор о кредиту између БИХ/ЕБРД
(кредитна линију Агенцији за осигурање
депозита у БИХ)
Споразум о зајму (Пројекат подршке
пољопривредном сектору) БиХ/ИБРД

Уговор о гранту (Коридор 5ц; Тунел
Зеница - Доња Грачаница) БиХ/ЕБРД-ЕУЕВБЈФ

Уговор о зајму (Водовод Бања Лука)
БиХ/ЕБРД
Уговор о зајму (Кантоналне цесте ФБиХ)
БиХ/ЕБРД
Уговор о зајму (Коридор 5ц - Тунел Прењ)
БиХ/ЕБРД
Уговор о зајму (Кантон Сарајево набавка
трамваја) БиХ/ЕБРД
Уговор о зајму (Пројекат пречистач
Тешањ) БиХ/ЕБРД

Министарство
финансија и
трезора БиХ
Министарство
финансија и
трезора БиХ
Министарство
финансија и
трезора БиХ
Министарство
финансија и
трезора БиХ
Министарство
финансија и
трезора БиХ
Министарство
финансија и
трезора БиХ
Министарство
финансија и
трезора БиХ
Министарство
финансија и
трезора БиХ

Уговор о гранту (Регионална депонија
Живинице) БиХ / ЕБРД-СИДА

Министарство
финансија и
трезора БиХ

Споразум о кредиту и пројекту за
пројекат рехабилитације ХЕ Чапљина –
БИХ/КФВ
Споразум о кредиту и пројекту за Фазу IV
рехабилитације Хидроелектрана на
Требишњици БИХ/КФВ
Споразум о кредиту и пројекту за
пројекат изградње ВП Влашић –
БИХ/КФВ

Министарство
финансија и
трезора БиХ
Министарство
финансија и
трезора БиХ
Министарство
финансија и
трезора БиХ

30,0 милиона ЕУР; Пројекат у припреми, Кредитна
линија АОД-а за јачање Фонда осигурања депозита

НЕ

НЕ

III

НЕ

НЕ

II

НЕ

НЕ

IV

Пројекат у припреми; оквирно 6,0 милиона ЕУР

НЕ

НЕ

II

Пројекат у припреми; оквирно 35,0 милиона ЕУР

НЕ

НЕ

II

Пројекат у припреми; вриједност 300,0 милиона ЕУР,
од чега је предвиђено финансирање ЕБРД-а и ЕИБ-а у
омјеру 50:50, кредит ће бити у траншама од ЕУР 50-60
милиона по транши

НЕ

НЕ

II

Пројекат у припеми; оквирно 30,0 милиона ЕУР

НЕ

НЕ

II

Пројекат у припреми; оквирно 5,0 милиона ЕУР

НЕ

НЕ

II

2,5 милиона ЕУР; Уговор у припреми; Грант
кофинансира зајам ЕБРД-а; сврха Пројекта је да
помогне Пројектном ентитету (Еко-Сеп д.о.о.
Живинице) и Граду Живинице и општинама Бановићи и
Кладањ у изградњи регионалне санитарне депоније и
рециклажног дворишта

НЕ

НЕ

IV

Пројекат у припеми; оквирно 15,0 милиона ЕУР

НЕ

НЕ

III

Пројекат у припеми; оквирно 18,0 милиона ЕУР

НЕ

НЕ

IV

Пројекат у припеми; оквирно 45,0 милиона ЕУР

НЕ

НЕ

I

Пројекат подразумијева подршку сектору
пољопривреде у БиХ с циљем унапређења
конкурентности и институционалног јачања
9.406.440,00 ЕУР; Уговор о гранту представља
кофинансирање пројекта који се финансира кредитним
средствима којим је предвиђена изградња аутоцесте
по међународним стандардима дужине 3.9 км између
Доње Грачанице и тунела Зеница, укључујући Сјеверну
петљу, заједно са мостом преко ријеке Босне и цестом
за повезивање са магистралном цестом
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1 или 2 споразума о финансирању за
пројекте мјера заштите животне средине
у ЕП ХЗХБ – ЕУР 1.000.000-2.000.000
БИХ/КФВ

Министарство
финансија и
трезора БиХ

Пројекат изградње Медицинског кампуса,
санација и реконструкција објеката
Матернитеа и Клинике за инфективне
болести БиХ/ЕИБ

Министарство
финансија и
трезора БиХ

Споразум о зајму између БиХ и ИФАД-а
(Пројекат развоја руралног
подузетништва - РЕАДП)

Министарство
финансија и
трезора БиХ

Пројекат у припеми; оквирно 1-2 милиона ЕУР
100,0 милиона ЕУР; пројекат намјењен финанцирању
изградње и опремања Медицинског кампуса
(Медицинског факултета, Центра за образовање и
здравствена истраживања, Факултет здравствене
његе, средња медицинска школа), санација,
реконструкција и опремање Матернитеа и Клинике за
инфективне болести.
13,9 милиона УСД; Циљ пројекта је смањење
сиромаштва у руралним подручјима, смањње
незапослености младих, допринос брзим
интеграцијама у ЕУ и развоју приватног сектора
11,13 мил. ЕУР-а за финансирање реконстуркције,
изградње и опремања 4 психијатријске клинике у РС
(Бања Лука, Модрича , Соколац и Вишеград) и двије у
ФБИХ ( Сарајево и Мостар)

НЕ

НЕ

IV

НЕ

НЕ

IV

НЕ

НЕ

IV

Споразум о зајму између БиХ и Развојне
Министарство
банке Савјета Европе - Пројекат
финансија и
НЕ
НЕ
IV
финансирања изабраних психијатријских
трезора БиХ
објеката у БИХ
1.1.9 Фискална политика и управљање имовином
1.1.9.1 Фискални прописи, политика опорезивања по међународним споразумима и међународна сарадња у области пореза
Уговорима о избјегавану двоструког опорезивања
стварају се услови за избјегавање двоструког
Уговори о избјегавању двоструког
опорезивања у односу на порезе на доходак и на
опорезивања између БиХ и земаља
Министарство
имовину, те одређује начин размјене пореских
чланица ЕУ као и између БиХ и других
финансија и
НЕ
НЕ
I – IV
информација у циљу спрјечавања пореске евазије.
земаља (Русија, Бјелорусија, Швајцарска,
трезора БиХ
Уједно, разлог за закључивање споразума са земљама
Оман и др.)
чланицама ЕУ је обавеза коју је БиХ преузела
ступањем на снагу ССП-а.
1.1.10 Финансијско планирање развоја, координација међународне помоћи и управљање претприступном помоћи Европске уније
1.1.10.3 Координација и управљање претприступном помоћи ЕУ
Координација процеса ЕУ интеграција у Министарству и успостављање и имплементација система финансијског управљања пројектима и програмима претприступне помоћи ЕУ
Закључивање ИПА финансијских споразума
Споразум о финансирању државног
програма активности за Босну и
Херцеговину за 2019. годину између
Министарство
Европске уније коју представља Европска
Додјела годишње алокације средстава ИПА II од
финансија и
НЕ
НЕ
III – IV
колисија и Босне и Херцеговине коју
стране ЕК Босни и Херцеговини
трезора БиХ
представља Дирекција за еуропске
интеграције Савјета министара Босне и
Херцеговине
Споразум о финансирању државног
програма активности за Босну и
Херцеговину за 2020. годину између
Министарство
Додјела годишње алокације средстава ИПА II од
Европске уније коју представља Европска
финансија и
НЕ
НЕ
III – IV
стране ЕК Босни и Херцеговини
комисија и Босне и Херцеговине коју
трезора БиХ
представља Дирекција за еуропске
интеграције Савјета министара БиХ
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Споразум о финансирању Програма
активности прекограничне сарадње
Босна и Херцеговина – Црна Гора 20182020 за 2018. годину између Европске
уније, Босне и Херцеговине и Владе
Црне Горе
Споразум о финансирању Програма
активности прекограничне сарадње
Србија - Босна и Херцеговина 2018-2020
за 2019. годину између Европске уније,
Владе Републике Србије и Босне и
Херцеговине

Министарство
финансија и
трезора БиХ

Додјела годишње алокације средстава ИПА II у оквиру
прекограничног програма од стране ЕК земљама
учесницама

НЕ

НЕ

III – IV

Министарство
финансија и
трезора БиХ

Додјела годишње алокације средстава ИПА II у оквиру
прекограничног програма од стране ЕК земљама
учесницама

НЕ

НЕ

III – IV

V – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Опши циљ / принцип развоја: I. Интегрисани раст
Стратешки циљ: 1. Макроекономска стабилност
Средњорочни циљ: 1.2. Унапрјеђење спољнотрговинске политике и страних инвестиција
Назив међународног уговора

Носитељ активности

Разлози за закључивање међународног
уговора

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

1
2
3
1.2.4 Унапређење регионалних трговинских односа БиХ у оквиру преференцијалних трговинских споразума (ССП, ЦЕФТА и ЕФТА)
1.2.4.1 Пуна имплементација трговинских одредби ССП, ЦЕФТА и ЕФТА споразума
Обавеза из МАП – РЕА, овај протокол требао је
Министарство спољне да се прихвати и ступи на снагу у 2018. години.
Додатни протокол 6 ЦЕФТА Споразума о
трговине и економских Овај рок ће требати пролонгирати обзиром да
НЕ
либерализацији трговине услугама
односа БиХ
ЦЕФТА Заједнички одбор још увијек није потврдио
и усвојио Нацрт договореног текста.
Министарство спољне
Обавеза из МАП-РЕА - Босна и Херцеговина је
Додатни протокол 7 ЦЕФТА Споразума
трговине и економских
завршила интерне процедуре за започињање
НЕ
који се односи на рјешавање спорова
односа БиХ
преговора о Додатном протоколу 7.

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Планирани
квартал за
провођење

4

ДА

НЕ

I

ДА

НЕ

IV
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V – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: I. Интегрисани раст
Стратешки циљ: 1. Макроекономска стабилност
Средњорочни циљ: 1.3 Унапрјеђење провођења спољне политике БиХ
Назив међународног уговора

Носитељ
активности

Разлози за закључивање међународног уговора

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

1
2
3
4
1.3.3 Заступање и заштита права и интереса грађана и правних лица Босне и Херцеговине у иностранству
1.3.3.3 Судјеловање у поступцима закључивања и ратификације међународних уговора и промицању поштивања и примјене међународног права
Омогућавање обављања плаћених послова члановима
породица дипломатског, конзуларног,
административног и техничког особља дипломатских и
Споразум између Савјета министара
конзуларних представништава и чланова
Босне и Херцеговине и Владе Републике
Министарство
међународних мисија обје земље. Предсједништво
Француске о доходовној дјелатности
спољних послова
НЕ
ДА
БиХ донијело одлуку о покретању поступка ради
чланова породице особља службених
БиХ
закључивања споразума и нацрт достављен
мисија сваке државе у другој држави
француској страни. Текст споразума усаглашен и у
току је поступак прихватања истог од стране
Предсједништва БиХ.
Нота споразум о измјенама и допунама
Измјена Споразума о обављању плаћених послова
Споразума између Министарства
члановима породица дипломатског, конзуларног,
спољних послова БиХ и Министарства
Министарство
административног и техничког особља дипломатских и
спољних послова Краљевине Холандије
спољних послова
НЕ
ДА
конзуларних представништава и чланова
који се односи на плаћени посао чланова
БиХ
међународних мисија обје земље. У току је
породице запосленика на службеној
усаглашавање текста измјена Споразума.
дужности у Холандији односно БиХ
Омогућавање обављања плаћених послова члановима
Споразум између Савјета министара БиХ
породица дипломатског, конзуларног,
и Владе Савезне Републике Њемачке о
Министарство
административног и техничког особља дипломатских и
запошљавању чланова породице особља
спољних послова конзуларних представништава. Текст Споразума
НЕ
ДА
дипломатске мисије или каријерних
БиХ
усаглашен са њемачком страном и чека се окончање
конзуларних представника
интерних процедура у БиХ да се приступи
потписивању.
Споразум између БиХ и Краљевине
Шпаније о плаћеним пословима
Омогућавање обављања плаћених послова члановима
издржаваних чланова породице
Министарство
породица дипломатског, конзуларног,
дипломатског, конзуларног,
спољних послова
НЕ
ДА
административног и техничког особља дипломатских и
административног и техничког особља
БиХ
конзуларних представништава.
дипломатских и конзуларних
представништава
Омогућавање обављања плаћених послова члановима
Споразум о запошљавању чланова
Министарство
породица дипломатског, конзуларног,
породице дипломатског и конзуларног
спољних послова
НЕ
ДА
административног и техничког особља дипломатских и
особља са Републиком Турском
БиХ
конзуларних представништава.

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

НЕ

I

НЕ

III

НЕ

I

НЕ

IV

НЕ

IV
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Споразум између Савјета министара БиХ
и Владе Уједињеног Краљевства Велике
Британије и Сјеверне Ирске о
запошљавању чланова породице који
чине саставни дио домаћинства чланова
дипломатско-конзуларних мисија
Споразум између БиХ и Аргентине о
узајамном укидању виза за носиоце
дипломатских и службених пасоша;
Споразум између БиХ и Аргентине о
узајамном укидању виза за носиоце
грађанских пасоша ради путовања у
туристичке или пословне сврхе
Измјена Споразума о укидању виза за
носиоце дипломатских и службених
пасоша са Азербејџаном
Закључивање билатералног споразума о
укидању виза за носиоце дипломатских и
службених пасоша са Тајландом
Закључивање билатералног споразума о
укидању виза за носиоце дипломатских и
службених пасоша са Чилеом
Закључивање Споразума о укидању виза
за носиоце обичних пасоша ради
путовања у туристичке или пословне
сврхе са Аргентином
1.3.3.12.Закључивање Споразума о
укидању виза за носиоце дипломатских и
специјалних/службених пасоша са
Уједињеним Арапским Емиратима
Закључивање Споразума о укидању виза
за носиоце дипломатских и службених
пасоша са Кувајтом
Закључивање Уговора о укидању виза за
носиоце дипломатских и службених
пасоша са Шри Ланком
Закључивање Уговора о укидању виза за
носиоце дипломатских и службених
пасоша са Индијом
Закључивање Уговора о укидању виза за
носиоце дипломатских и службених
пасоша са Вијетнамом
Закључивање Уговора о укидању виза за
носиоце дипломатских и службених
пасоша са Киргистаном
Закључивање билатералног споразума о
укидању виза за носиоце дипломатских,
специјалних и службених пасоша са

Министарство
спољних послова
БиХ

Омогућавање обављања плаћених послова члановима
породица дипломатског, конзуларног,
административног и техничког особља дипломатских и
конзуларних представништава.

НЕ

ДА

НЕ

IV

Министарство
спољних послова
БиХ

Олакшавање путовања грађана двију земаља
приликом службених и пословних контаката
дужносника двије земље

НЕ

ДА

НЕ

IV

Олакшавање путовања приликом службених и
пословних контаката дужносника двије земље

НЕ

ДА

НЕ

IV

Олакшавање путовања приликом службених и
пословних контаката дужносника двије земље

НЕ

ДА

НЕ

IV

Олакшавање путовања приликом службених и
пословних контаката дужносника двије земље

НЕ

ДА

НЕ

IV

Министарство
спољних послова
БиХ

Олакшавање путовања приликом службених и
пословних контаката дужносника двије земље

НЕ

ДА

НЕ

IV

Министарство
спољних послова
БИХ

Олакшавање путовања приликом службених
пословних контаката дужносника двије земље

НЕ

ДА

НЕ

IV

Олакшавање путовања приликом службених и
пословних контаката дужносника двије земље

НЕ

ДА

НЕ

IV

Олакшавање путовања приликом службених и
пословних контаката дужносника двије земље

НЕ

ДА

НЕ

IV

Олакшавање путовања приликом службених и
пословних контаката дужносника двије земље

НЕ

ДА

НЕ

IV

Олакшавање путовања приликом службених и
пословних контаката дужносника двије земље

НЕ

ДА

НЕ

IV

Олакшавање путовања приликом службених и
пословних контаката дужносника двије земље

НЕ

ДА

НЕ

IV

Олакшавање путовања приликом службених
ипословних контаката дужносника двије земље

НЕ

ДА

НЕ

IV

Министарство
спољних послова
БиХ
Министарство
спољних послова
БиХ
Министарство
спољних послова
БиХ

Министарство
спољних послова
БиХ
Министарство
спољних послова
БиХ
Министарство
спољних послова
БиХ
Министарство
спољних послова
БиХ
Министарство
спољних послова
БиХ
Министарство
спољних послова
БиХ

и
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Перуом
1.3.1.2 Испуњавање обвеза из ССП које су у надлежности МСП БиХ
Провођење Одлуке Предсједништва Босне и
Херцеговине бр. 01-50-1-3185-38/17 од 23.08.2017.
Споразум о сарадњи између Савјета
Министарство
године о покретању поступка за вођење преговора
министара БиХ и Савјета министара Р.
спољних послова
ради закључивања Споразума о сарадњи између
Албаније у процесу приступања ЕУ
БиХ
Савјета министара БиХ и Савјета министара Р.
Албаније у процесу приступања ЕУ

НЕ

ДА

НЕ

II

V – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: II. паметан раст
Стратешки циљ: 3. Развој људских ресурса
Средњорочни циљ: 3.1. Унапрјеђење политика, извршење међународних обавеза и развој квалитета у области образовања у БиХ
Назив међународног уговора

Носитељ
активности

Разлози за закључивање међународног уговора

1
2
3
3.1.8 Преузимање и провођење међународних обавеза у областима образовања и младих
3.1.8.1 Унапређење међународне сарадње у области образовања и младих
Меморандум о разумијевању и сарадњи у
области високог образовања, високог
Министарство
Закључивањем Меморандума двије земље ће
образовања и научног истраживања
цивилних
унаприједити сарадњу у образовним и научним
између Савјета министара Босне и
послова БиХ
областима
Херцеговине и Владе Државе Палестине
Споразум о сарадњи у областима високог
Министарство
образовања и науке између Савјета
Закључивањем Споразума двије земље ће
цивилних
министара БиХ и Владе Републике
унаприједити сарадњу у области образовања и науке
послова БиХ
Бјелорусије
Циљ овог Споразума је развијање сарадње у области
Споразума о сарадњи између Савјета
Министарство
образовања и науке између двије земље, као и
министара БиХ и Кабинета министара
цивилних
стипендирање и омогућавање бесплатног
Украјине у области образовања и науке
послова БиХ
додипломског и/или постдипломског образовања за
три студената на годишњој и реципрочној основи.
Циљ овог Меморандума је унапређење сарадње двије
земље у области младих размјеном информација,
Меморандум о сарадњи у области
знања и истраживачких радова који се тичу
Министарство
младих између Савјета министара Босне
омладинског рада, размјеном посјета омладинских
цивилних
и Херцеговине и Владе Арапске
делегација како би се унаприједило узајамно
послова БиХ
Републике Египат
разумјевање и подстакла размјена знања, сарадњом у
другим областима у циљу стимулисања омладинских
радова и сл.

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

4

НЕ

ДА

НЕ

IV

НЕ

ДА

НЕ

IV

НЕ

ДА

НЕ

IV

НЕ

ДА

НЕ

IV
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Меморандум о сарадњи у област младих
између Министарства цивилних послова
Босне и Херцеговине и Министарства
људских ресурса Мађарске

Министарство
цивилних
послова БиХ

Меморандум о разумијевању између
Министарства спољних послова и
трговине мађарске и Министарства
цивилних послова Босне и Херцеговине у
вези са сарадњом у оквиру Програма
Стипендиум Хунгарицум за период 20202022)

Министарство
цивилних
послова БиХ

Циљ овог Меморандума је унапређење сарадње двије
земље у области младих подстичу и развијају сарадњу
између омладинских организација и институција у ове
двије земље у области младих размјеном
информација, знања и истраживачких радова који се
тичу омладинског рада, размјеном посјета
омладинских делегација како би се унаприједило
узајамно разумјевање и подстакла размјена знања,
сарадњом у другим областима у циљу стимулисања
омладинских радова и сл.
Циљ овог Меморандума је јачање пријатељских
односа између двије земље те промовисање сарадње
у области високог образовања. Такође, циљ је да се
дугорочно олакша продужетак сарадње између
Министарства спољне трговине Мађарске и
Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине
у циљу развоја друштва утемљеног на знању.

НЕ

ДА

НЕ

IV

НЕ

ДА

НЕ

IV

V – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: II. Паметан раст
Стратешки циљ: 4. Повећати индстријску конкурентност
Средњорочни циљ: 4.2. Унаприједити политике у области науке у БиХ
Назив међународног уговора

Носитељ
активности

Разлози за закључивање међународног уговора

1
2
3
4.2.1 Имплементација пројеката из области науке
4.2.1.2 Унаприједити међународну сарадњу у области науке
Закључивање Споразума омогућиће пружање подршке
истраживачким пројектима ЦЕРН-а за које научни
институти и универзитети из Босне и Херцеговине имају
посебну стручност, укључујуcћи подручје
експерименталне и теоријске физике, убрзања и
Споразум о међународној научној и
детектора, и рачунања. Подршка може бити у облику
техничкој сарадњи у области физике
Министарство
људских ресурса, знања, опреме, материјала, средстава
високих енергија између Босне и
цивилних
или било које њихове комбинације. Када је подршка у
Херцеговине и Европске организације за
послова БиХ
облику људских ресурса, ЦЕРН ће разматрати пријаве
нуклеарна истраживања (ЦЕРН)
научника, инжењера и техничара из Босне и
Херцеговине за избор и именовање члана удружања
особља ЦЕРН-а. ЦЕРН може од случаја до случаја
одлучити о доприносу за покривање трошкова живота у
региону ЦЕРН-а. Научници, инжењери и студенти из

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

НЕ

I, II, III, IV

4

НЕ

ДА
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Босне и Херцеговине који испуњавају критеријуме за
пријаву могу се пријавити за похађање ЦЕРН школа,
укључујуcћи Акцелератор школу, Рачунску школу,
Европску школу за физику и Љетни студентски програм у
ЦЕРН-у. ЦЕРН ćе све пријаве третирати у складу са
њиховим вриједностима.

V – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: II. Паметан раст
Стратешки циљ: 5. Унаприједити културу и кретивне секторе
Средњорочни циљ: 5.1. Унаприједити политике у области културе и спорта у БиХ
Назив међународног уговора

Носитељ
активности

Разлози за закључивање међународног уговора

1
2
3
5.1.1 Имплементација пројекта и програма које доприносе развоју културе и спорта
5.1.1.2 Унапређење међународну сарадњу у области културе у БиХ
Основе за вођење преговора ради
закључивања Споразума између Савјета
Перу је доставио иницијативу за закључивање
министара БиХ и Републике Перу о
Споразума и текст Споразума који има за циљ
заштити, конзервацији и поврату
Министарство
унапређење сарадње у области заштити, конзервацији и
украдених извезених или незаконито
цивилних
поврату украдених извезених или незаконито пренесених
пренесених културних добара
послова БиХ
културних добара палентолошке, археолошке, повијесне,
палентолошке, археолошке, повијесне,
умјетничке, документарне и библиографске природе
умјетничке, документарне и
библиографске природе
5.1.1.4 Имплементација и побољшање нормативног оквира из области спорта
Циљ Споразума је развијање међудржавне сарадње у
области спорта и унапријеђење пријатељских односа
између двије државе. Крајем 2016. године Министарство
цивилних послова БиХ је путем Министарства спољних
послова запримило акт у којем се изражава жеља за
Меморандум о разумијевању о сурадњи у
сарадњом у области спорта. С обзиром да је
подручју спорта између Министарства
Министарство
Министарство цивилних послова БиХ одређено у смислу
образовања, науке и спорта Републике
цивилних
члана 4. став 2. Закона о поступку закључивања и
Словеније и Министарства цивилних
послова БиХ
извршења међународних уговора, као надлежно
послова Босне и Херцеговине
министарство за покретање поступка за закључивање
међународних уговора из области спорта, иницијативу за
закључивање овог Споразума оцијенило је оправданом.
Ово министарство је упутило Нацрт текста споразума
надлежним ентитетским институцијама на мишљење.
Усвајање Нацрта протокола о сарадњи у
Министарство
Циљ Споразума је развијање међудржавне сарадње у

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

4

НЕ

ДА

НЕ

IV

НЕ

ДА

НЕ

IV

НЕ

ДА

НЕ

IV
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области спорта између Министарства
цивилних послова БиХ и Министарства
просвјете Републике Црне Горе

Меморандум о разумјевању о сурадњи у
подручју спорта између Министарства
људских капацитета Мађарске и
Министарства цивилних послова Босне и
Херцеговине.

цивилних
послова БиХ

Министарство
цивилних
послова БиХ

области спорта и унапријеђење пријатељских односа
између двије државе. Закључивањем Споразума
уредиће се односи у области спорта базирани на
узајамном позивању спортских федерација на
такмичења и научне семинаре, размјени информација и
искустава, промоцији тренера и судијаобје земље.
Министарство је упутило Нацрт текста споразума
надлежним ентитетским институцијама на мишљење.
Циљ Споразума је развијање међудржавне сарадње у
области спорта и унапријеђење пријатељских односа
између двије државе. Средином 2017. године
министарство цивилних послова БиХ је путем
Министарства спољних послова запримило Нацрт
текста Меморандума о разумјевању о сарадњи у
подручју спорта између Министарства људских
капацитета Мађарске и Министарства цивилних послова
БиХ. С обзиром да је Министарство цивилних послова
БиХ одређено у смислу члана 4. став 2. Закона о
поступку закључивања и извршења међународних
уговора, као надлежно министарство за покретање
поступка за закључивање међународних уговора из
области спорта, иницијативу за закључивање овог
Споразума оцијенило је оправданом. Ово министарство
је упутило Нацрт текста споразума надлежним
ентитетским институцијама на мишљење.

НЕ

ДА

НЕ

НЕ

ДА

НЕ

НЕ

ДА

НЕ

IV

5.1.2 Унапређење међународне сарадње у области спорта

Протокол о сарадњи у области спорта
између Министарства цивилних послова
БиХ и Министарства просвјете Републике
Црне Горе

Меморандум о разумјевању о сурадњи у
подручју спорта између Министарства
људских капацитета Мађарске и
Министарства цивилних послова Босне и
Херцеговине.

Министарство
цивилних
послова БиХ

Министарство
цивилних
послова БиХ

Циљ Споразума је развијање међудржавне сарадње у
области спорта и унапријеђење пријатељских односа
између двије државе. Закључивањем Споразума
уредиће се односи у области спорта базирани на
узајамном позивању спортских федерација на
такмичења и научне семинаре, размјени информација и
искустава, промоцији тренера и судијаобје земље.
Министарство је упутило Нацрт текста споразума
надлежним ентитетским институцијама на мишљење.
Циљ Споразума је развијање међудржавне сарадње у
области спорта и унапријеђење пријатељских односа
између двије државе. Средином 2017. године
министарство цивилних послова Босне и Херцеговине је
путем Министарства вањских послова је запримило
Нацрт текста Меморандума о разумјевању о сарадњи у
подручју спорта између Министарства људских
капацитета Мађарске и Министарства цивилних послова
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IV
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Босне и Херцеговине. С обзиром да је Министарство
цивилних послова Босне и Херцеговине одређено у
смислу члана 4. став 2. Закона о поступку закључивања
и извршења међународних уговора, као надлежно
министарство за покретање поступка за закључивање
међународних уговора из области спорта, иницијативу за
закључивање овог Споразума оцијенило је оправданом.
Ово министарство је упутило Нацрт текста споразума
надлежним ентитетским институцијама на мишљење.

V – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: II. Паметан раст
Стратешки циљ: 5. Унаприједити кутуру и кретивне секторе
Средњорочни циљ: 5.2. Унапрјеђење туристичког сектора у БиХ
Назив међународног уговора

Носитељ активности

Разлози за закључивање међународног
уговора

1
2
3
5.2.1 Интезивирање и јачање односа и сарадње у области туризма
5.2.1.1 Координација активности и међународна сарадња у области туризма
Нацрт меморандума о разумијевању о
Министарство спољне
Интезивирање и јачање односа и сарадње у
сарадњи у подручју туризма и пословних
трговине и економских
области туризма и пословних догађаја између
догађаја између Владе Државе Катар и
односа БиХ
земаља потписница
Савјета министара Босне и Херцеговине
Нацрт споразума између Савјета
Правно регулисање, интезивирање и јачање
Министарство спољне
министара Босне и Херцеговине и Владе
односа и сарадње у области туризма, на
трговине и економских
принципима равноправности и узајамне користи
Републике Молдавије о сарадњи у
односа БиХ
између потписница Споразума
области туризма

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

4

НЕ

ДА

НЕ

IV

НЕ

ДА

НЕ

IV
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V – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: III. Одржив раст
Стратешки циљ: 6. Равномјеран регионални развој
Средњорочни циљ: 6.2. Стварање услова за успоставу квалитетнијих, ефикаснијих, сигурнијих и савременијих система саобраћаја и комуникација у Босни и Херцеговини
Назив међународног уговора

Носитељ
активности

Разлози за закључивање међународног
уговора

1
2
3
6.2.1 Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства
6.2.1.1 Припрема и доношење прописа и процедура
Споразум о сарадњи у спровођењу
надзора Агенције за пружање услуга у
Дирекција за
Сарадња државних надзорних власти у
ваздушној пловидби између БХДЦА и
цивилно
спровођењу надзора над пружаоцима услуга.
Хрватске агенције за цивилно
ваздухопловство БиХ
ваздухопловство
Споразум о сарадњи у спровођењу
надзора Агенције за пружање услуга у
Дирекција за
Сарадња државних надзорних власти у
ваздушној пловидби између БХДЦА и
цивилно
спровођењу надзора над пружаоцима услуга.
Директората за цивилно ваздухопловство
ваздухопловство БиХ
Републике Србије
Споразум о ваздухопловној потрази и
спасавању између БиХ, Републике
Дирекција за
Успостављање оквира за сарадњу између
Хрватске, Сјеверне Македоније, Републике
цивилно
уговорних страна у обављању активности
Црне Горе, Републике Србије, Словачке
ваздухопловство БиХ потраге и спасавања у области ваздухопловства
Републике и Републике Словеније
Споразум о сарадњи у спровођењу
надзора над Агенцијиом за пружање услуга
Дирекција за цивилно
Сарадња државних надзорних власти у
у ваздушној пловидби између БХДЦА и
ваздухопловство БиХ
спровођењу надзора над пружаоцима услуга.
Директората цивилног ваздухопловства
Црне Горе
Скупштина Међународне организације за
цивилно ваздухопловство (ИЦАО) је на 39.
Ратификација протокола којим се мијења и
засједању одржаном у Монтреалу од 27.
допуњује члан 50. (А) и члан 56. Конвенције Дирекција за цивилно
септембра до 6. октобра 2016. г, усвојила
о међународном цивилном
ваздухопловство БиХ
Протокол о измјени и допуни члана 50. (А) и
ваздухопловству (приједлог одлуке)
члана 56. Конвенције о међународном цивилном
ваздухопловству који је БиХ, као чланица ове
међународне организације, дужна ратификовати.
6.2.2 Међународни и међуентитетски транспорт и безбједност саобраћаја
6.2.2.1 Закључивање међународних уговора
Између Босне и Херцеговине и Републике
Споразум између Савјета министара БиХ и
Министарство
Молдавије у области превоза путника и роба не
Републике Молдавије о међународном
комуникација и
постоји закључен билатерални споразум којим се
друмском саобраћају
транспорта БиХ
уређује предметна област. Од стране надлежног
органа Републике Молдавије, путем ноте

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

4

НЕ

ДА

НЕ

I

НЕ

НЕ

НЕ

I-IV

НЕ

ДА

НЕ

II

НЕ

ДА

НЕ

II

НЕ

ДА

НЕ

II

НЕ

ДА

НЕ

IV
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Споразум између Савјета министара БиХ и
Владе Републике Румуније о
међународном друмском превозу путника и
роба

Министарство
комуникација и
транспорта БиХ

Споразум између Савјета министара БиХ и
Владе Уједињеног Краљевства Велике
Британије о међународном друмском
превозу путника и роба

Министарство
комуникација и
транспорта БиХ

Амбасаде Републике Молдавије у Будимпешти
(Но., БиХ/ХУН/021/268 од 10. априла 2018.
године), исказана је заинтересованост молдавске
стране за закључивање билатералног споразума
из области међународног друмског транспорта.
Уједно, исказана је и спремност за достављање
нацрта текста споразума, који је накнадно
достављен.
Закључивањем
предметног
Споразума створиће се правне претпоставке за
уређење области међународног превоза путника
и роба, уважавајући међународне стандарде у
овој области. Споразум третира међународни
превоз путника и роба између територија
уговорних страна или у транзиту преко њихових
територија, као и превоз роба између територије
једне уговорне стране и треће земље са
возилима регистрованим на територији друге
уговорне стране.
Између Босне и Херцеговине и Републике
Румуније у области превоза путника и роба не
постоји закључен билатерални споразум којим се
уређује предметна област. Закључивањем
предметног споразума створиће се правне
претпоставке за уређење области међународног
превоза
путника
и
роба,
уважавајући
међународне стандарде у овој области.
Споразум третира међународни превоз путника и
роба између територија уговорних страна или у
транзиту преко њихових територија, као и превоз
роба између територије једне уговорне стране и
треће земље са возилима регистрованим на
територији друге уговорне стране.
Између Босне и Херцеговине и Уједињеног
Краљевства Велике Британије и Сјеверне Ирске
у области превоза путника и роба не постоји
закључен билатерални споразум којим се уређује
предметна област. На иницијативу надлежног
органа Уједињеног Краљевства Велике Британије
и Сјеверне Ирске, Министарству комуникација и
транспорта БиХ достављен је текст Споразума
између Савјета министара БиХ и Владе
Уједињеног Краљевства Велике Британије и
Сјеверне Ирске о међународном друмском
превозу,
ради
провођења
процедуре
закључивања истог. Закључивањем предметног
споразума створиће се правне претпоставке за
уређење области међународног превоза путника
и роба, уважавајући међународне стандарде у
овој области. Споразум третира међународни

НЕ

ДА

НЕ

IV

НЕ

ДА

НЕ
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превоз путника и роба између територија
уговорних страна или у транзиту преко њихових
територија, као и превоз роба између територије
једне уговорне стране и треће земље са
возилима регистрованим на територији друге
уговорне стране.
Закључивањем овог споразума створиће се
Споразум између Савјета министара БиХ и
Министарство
правне претпоставке за уређење области
Владе Уједињеног Краљевства Велике
комуникација и
међународног
превоза
путника
и
роба,
НЕ
ДА
Британије и Сјеверне Ирске у вези с
транспорта БиХ
уважавајући међународне стандарде у овој
пружањем услуга у ваздушном саобраћају
области
6.2.3 Развој међународне и међуентитетске саобраћајне инфраструктуре
6.2.3.1 Координација активности и сарадња с међународним и међуентитетским институцијама/ организацијама из области саобраћајне инфраструктуре
Нацрт основа за вођење преговора о
Споразуму између Савјета министара БиХ
и Владе Црне Горе о изградњи
Министарство
Регионална сарадња земаља Југоисточне
међудржавног моста преко ријеке Таре на
комуникација и
ДА
ДА
Европе по питању путне инфраструктуре
магистралном путу М 18 на локацији Хум
транспорта БиХ
(БиХ) – Шћепан Поље (Црна Гора) и
прикључних граничних дионица
Нацрт основа за вођење преговора о
Министарство
Споразуму између Савјета министара БиХ
Регионална сарадња земаља Југоисточне
комуникација и
ДА
ДА
и Владе Р. Хрватске о одржавању
Европе по питању путне инфраструктуре
транспорта БиХ
жељезничких мостова

I-XII

НЕ

IV

НЕ

IV

V – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: III. Одржив раст
Стратешки циљ: 7. Побољшање управљања животном средином и развој околинске инфраструктуре, уз повећање отпорности на климатске промјене
Средњорочни циљ: 7.1. Унапрјеђење и усклађивање правног оквира у сектору животне средине са правном стечевином ЕУ, укључујући унапрјеђење међународне сурадње и имплементацију
међународних обавеза БиХ
Свеобухватна
Усклађивање
Претходна
процјена
Планирани
Разлози за закључивање међународног
са правним
процјена
Назив међународног уговора
Носитељ активности
утицаја
квартал за
уговора
насљеђем ЕУ
утицаја
прописа
провођење
прописа (ДА)
(ДА / НЕ)
(ДА/НЕ)
1
2
3
4
7.1.1 Унапређење међународне сарадње и координације у сектору заштите околине у циљу имплементације међународних споразума, уговора и конвенција, као испуњавања
обавеза ЕУ и домаћег законодавства
7.1.1.1 Координација имплементације мјера и обавеза из стратешких и планских докумената у БиХ, унапређење сарадње у БиХ и имплементација обавеза по основу међународних
конвенција, уговора и споразума
Споразум између Савјета министара
МСТЕО
је
покренуло
иницијативу
за
Министарство спољне
Босне и Херцеговине и Владе Републике
закључивање
Споразума
између
Савјета
трговине и економских
IV
Србије о сарадњи у области одрживог
министара БиХ и Владе Републике Србије о
НЕ
ДА
НЕ
односа БиХ
управљања прекограничним водама
сарадњи у области одрживог управљања
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Протокол о изненадним ситуацијама уз
Оквирни споразум о сливу ријеке Саве

Министарство спољне
трговине и економских
односа БиХ

Споразум о измјенама и допунама
Протокола о заштити од поплава уз
Оквирни споразум о сливу ријеке Саве

Министарство спољне
трговине и економских
односа БиХ

Меморандум о разумјевању о сарадњи
на редовном функционисању и
одржавању Система за прогнозирање и
упозоравање на појаву поплава у сливу
ријеке Саве

Министарство спољне
трговине и економских
односа БиХ

прекограничним
водама.
Закључком
са
заједничке сједнице Савјета министара БиХ и
Владе Републике Србије, одржане дана 4.
новембра 2016. године, дата је подршка даљим
активностима у циљу закључивања предметног
споразума. Тренутно је у току усаглашавање
текста Нацрта споразума.
Према Оквирном споразуму о сливу ријеке Саве,
један од предвиђених протокола је Протокол о
изненадним ситуацијама уз Оквирни споразум о
сливу ријеке Саве, за који је МСТЕО покренуло
процедуру потписивања. Предсједништво БиХ
донијело је Одлуку о покретању поступка за
вођење преговора ради закључивања протокола
у складу са Законом о поступку закључивања
међународних уговора.
У циљу ефикасније заштите од поплава у сливу
ријеке Саве, Савска комисија је покренула
иницијативу за измјене и допуне Протокола о
заштити од поплава уз Оквирни споразум о сливу
ријеке Саве.
У складу са одредбама Протокола о заштити од
поплава уз Оквирни споразум о сливу ријеке
Саве неопходно је закључити наведени
меморандум како би се осигурало редовно
функционисање и одржавање Система за
прогнозирање и упозоравање на појаву поплава у
сливу ријеке Саве. Систем је у пуној функцији од
октобра 2018. године.

НЕ

ДА

НЕ

IV

НЕ

ДА

НЕ

IV

НЕ

ДА

НЕ

II
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V – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: III. Одржив раст
Стратешки циљ: 7. Побољшање управљања животном средином и развој околинске инфраструктуре, уз повећање отпорности на климатске промјене
Средњорочни циљ: 7.2. Развој регулаторног оквира и провођење активности у складу са ЕУ АQ и међународним обавезама из области радијацијске и нуклеарне сигурности
Назив међународног уговора

Носитељ активности

Разлози за закључивање међународног
уговора

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Планирани
квартал за
провођење

1
2
3
4
7.2.1 Радијациона и нуклерана сигурност и безбједност
7.2.1.1 Провођење међународних споразума и конвенција из области које третирају изворе јонизирајућег зрачења као и нуклеарни материјал и транспозиција еуропских директива
ЕУРАТОМ у законодавство БиХ
Државна регулаторна
Надоградња система мониторинга
Међународни уговор између БиХ и
агенција за
радиоактивности у животној средини са циљем
ЕУ (FINANCING AGREEMENT
ДА
НЕ
НЕ
I-II
радијациону и
заштите здравља становништва и животне
SPECIAL CONDITIONS)
нуклеарну сигурност
средине
Помоћ у поступку дефинисања локације и
Државна регулаторна
ауторизације централног складишта кроз
Међународни уговор између БиХ и
агенција за
едукацију особља регулаторног тијела
ЕУ (FINANCING AGREEMENT
ДА
НЕ
НЕ
I-IV
радијациону и
евентуално оператера складишта, те
SPECIAL CONDITIONS)
нуклеарну сигурност
консултацијске услуге регулаторном тијелу по
другим питањима из његове надлежности

V – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: ИИИ. Одржив раст
Стратешки циљ: 7. Побољшање управљања животном средином и развој околинске инфраструктуре, уз повећање отпорности на климатске промјене
Средњорочни циљ: 7.5. Унаприједити сурадњу унутар БиХ и на међународном плану у области геодезије, геологије и метеорологије у БиХ
Назив међународног уговора

Носитељ
активности

Разлози за закључивање међународног уговора

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

1
2
3
7.5.2. Побољшати сарадњу на међународном плану у области геодезије, геологије и метеорологије
7.5.2.2. Закључивање и извршавање међународних уговора, споразума и обавеза из области геологије и метеорологије
Споразум између БиХ и Европског
Министарство
Учлањење БиХ у Европски центар за средњорочну
центра за средњорочну временску
цивилних послова
НЕ
временску прогнозу (ЕЦМВФ)
прогнозу (ЕЦМВФ)
БиХ

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

НЕ

IV

4

ДА
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V – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцп развоја: ИИИ. Одржив раст
Стратешки циљ: 8. Бржи и ефикаснији развој пољопривреде и рурални развој
Средњорочни циљ: 8.1. Осигурати развој и интегрирање сектора пољопривреде, прехране, шумарства и руралног развоја БиХ у еуропско и свјетско тржиште
Назив међународног уговора

Носитељ активности

Разлози за закључивање међународног
уговора

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

1
2
3
8.1.1 Координација усклађивања прописа и политика у пољопривреди и руралном развоју
8.1.1.2 Међународна сарадња и координација пројеката који се односе на пољопривреду, исхрану, шумарство, рурални развој и рибарство
На састанку делегације Министарства за
политике пољопривреде, исхране и шумарства
Републике Италије са представницмиа МСТЕО
Меморандум о разумијевању између
одржаном 09.4.2009. године у Сарајеву,
МСТЕО и Министарства за политике
Министарство спољне
покренута је иницијатива за закључивање
пољопривреде, исхране и шумарства
трговине и економских
предметног меморандума у циљу јачања
ДА
ДА
Републике Италије о сарадњи у области
односа БиХ
сарадње двију земаља у овој области. МСТЕО је
пољопривреде
провело процедуру у складу са постојећим
прописима, односно осигурани су услови за
закључивање меморандума што се, на основу
договора обје стране, очекује у IV кварталу 2020.

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

НЕ

IV

4

V – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: ИИИ. Одржив раст
Стратешки циљ: 8. Бржи и ефикаснији развој пољопривреде и рурални развој
Средњорочни циљ: 8.2. Унаприједити систем заштите здравља људи, животиња и биља путем успостављања ефикасног система хране, ветеринарске контроле и
фитосанитарне области у БиХ
Назив међународног уговора

Носитељ активности

Разлози за закључивање међународног
уговора

1
2
3
8.2.3 Приближавање законодавства БиХ законодавству ЕУ из области ветеринарства
8.2.3.1 Припрема и праћење нормативних аката из области ветеринарства
Меморандум о разумијевању између
Савјета министара Босне и Херцеговине
МСТЕО/
ЦИЉ: Унапрјеђење регулаторног оквира за
и Исламске Републике Иран о сарадњи у
Канцеларија за
јачање јавног здравља из домена ветеринарског
области ветеринарства.
ветеринарство
сервиса
НАПОМЕНА: У складу са законским оквиром
којим
се
уређује
област
предузимања

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Планирани
квартал за
провођење

4

I – IV
НЕ

-

-

*зависно од
статуса
процедура у
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АНАЛИЗА ПОТРЕБА: Сигуран и ефикасан
несметан прекогранични промет намирница
анималног поријекла који су предметом
ветеринарског надзора, а који су предметом
трговинске размјене двију земаља потписница

активности и покретања поступка у подручју
међународних односа који имају за циљ
остваривање
међународне
сарадње
из
дјелокруга рада министарстава, управних
организација и других институција БиХ (Одлука
Предсједништва БиХ „Сл. гл. БиХ“, бр: 57/14)
обављена је свеобухватна административнопротоколарна
процедура
покретања
иницијативе и реализаије процјене предметног
акта од стране надлежних институција у
земљама потписницама. Сва прикупљена
мишљења и укупна документација налазе се у
правној служби МСТЕО БиХ – код референта
који реализира даље активности у име
кабинета именованог потписника – Министра
МСТЕО БиХ.
Укупна процедура у БиХ је окончана и
партнерска страна је обавјештена посредством
МСП БиХ (дипломатске мисије у земљи
партнеру) о статусу исте, те је затражено
званично очитовање о статусу процедуре у
земљи партнеру и евентуалној спремности за
координацију протокола за потписивање
наведеног споразума. У 2020. планиран је
наставак активности у вези координације и
финалног заказивања билатералног протокола
за потписивање наведеног међунаордног
споразума.

земљи
партнеру

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ: Развој и унапређење
билатералне сарадње двију земаља и надлежних
ветеринарских сервиса

Меморандум о разумијевању између
Савјета министара Босне и Херцеговине
и Хашемитске Краљевине Јордан о
сарадњи у области ветеринарства.
НАПОМЕНА: У складу са законским оквиром
којим
се
уређује
област
предузимања
активности и покретања поступка у подручју
међународних односа који имају за циљ
остваривање
међународне сарадње из
дјелокруга рада министарстава,
управних
организација и других институција БиХ (Одлука
Предсједништва БиХ „Сл. гл. БиХ“, бр: 57/14)
обављена је свеобухватна административнопротоколарна
процедура
покретања
иницијативе и реализаије процјене предметног
акта од стране надлежних институција у
земљама потписницама. Сва прикупљена
мишљења и укупна документација налазе се у
правној служби МСТЕО БиХ – код референта
који реализира даље
активности у име
кабинета именованог потписника – Министра
МСТЕО БиХ. Укупна процедура у БиХ је
окончана и партнерска страна је обавјештена
посредством МСП БиХ (дипломатске мисије у
земљи партнеру) о статусу исте, те је
затражено званично очитовање о статусу
процедуре у земљи партнеру и евентуалној

ЦИЉ: Унапрјеђење регулаторног оквира за
јачање јавног здравља из домена ветеринарског
сервиса
МСТЕО/
Канцеларија за
ветеринарство

АНАЛИЗА ПОТРЕБА: Сигуран и ефикасан
несметан прекогранични промет намирница
анималног поријекла који су предметом
ветеринарског надзора, а који су предметом
трговинске размјене двију земаља потписница
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ: Развој и унапређење
билатералне сарадње двију земаља и надлежних
ветеринарских сервиса

НЕ

-

-

I – IV
*зависно од
статуса
процедура у
земљи
партнеру
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спремности за координацију протокола за
потписивање наведеног споразума.
У 2020. планиран је наставак активности у вези
координације и
финалног заказивања
билатералног протокола за потписивање
наведеног међународног споразума.

Меморандум о разумијевању између
Вијећа министара Босне и Херцеговине и
Републике Азербејџан о сарадњи у
области ветеринарства.
НАПОМЕНА: У складу са законским оквиром
којим
се
уређује
област
предузимања
активности и покретања поступка у подручију
међународних односа који имају за циљ
остваривање
међународне
сарадње
из
дјелокруга рада министарстава, управних
организација и других институција БиХ (Одлука
Предсједништва БиХ „Службени гласник БиХ“,
број 57/14)
обављена је свеобухватна
административно - протоколарна процедура
покретања иницијативе и реализаије процјене
предметног акта од стране надлежних
институција у земљама потписницама. Сва
прикупљена мишљења и укупна документација
налазе се у правној служби МСТЕО БиХ – код
референта који реализира даље активности у
име кабинета именованог потписника –
Министра МСТЕО БиХ.
Укупна процедура у БиХ је окончана, а на
сједници Предсједништва БиХ (19.06.2019
.године) донесена је Одлука број; 01-50-1-223336/19 којом је именован потписник и којом су
затражене
додатне
корекције у тексту
наведеног споразума (члан 4.), те је у циљу
разматрања и евентуалног прихватања истих о
свему обавјештена
партнерска страна
посредством Министарства спољних послова
БиХ (дипломатске мисије у земљи партнеру).
Том приликом дата је и информација о статусу
укупне процедуре, те је затражено званично
очитовање о статусу процедуре у земљи
партнеру и евентуалној спремности за
координацију протокола за потписивање
наведеног споразума.
У октобру 2019. приликом посјете делегације
Републике Азербејџан Босни и Херцеговини
(МСТЕО / УЗВ БиХ) добили смо обавијест да је
дошло до промјене институционалног оквира –
надлежности у имплементацији одредби
наведеног
међунаородног
споразума
у
Републици Азербејџан, те да ће се о даљем
току предузете инцијативе накнадно и
официјелно очитовати.
У 2020. планиран је наставак активности у вези
финализирања координације и
заказивања

ЦИЉ: Унапрјеђење регулаторног оквира за
јачање јавног здравља из домена ветеринарског
сервиса
МСТЕО/
Канцеларија за
ветеринарство

АНАЛИЗА ПОТРЕБА: Сигуран и ефикасан
несметан прекогранични промет намирница
анималног поријекла који су предметом
ветеринарског надзора, а који су предметом
трговинске размјене двију земаља потписница

НЕ

-

-

I – IV
*зависно од
статуса
процедура у
земљи
партнеру

СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТ: Развој и унапређење
билатералне сарадње двију земаља и надлежних
ветеринарских сервиса
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билатералног протокола за потписивање
наведеног међунаордног споразума.

V – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: IV. Инклузивни раст
Стратешки циљ: 10. Повећати могућност за запошљавање
Средњорочни циљ: 10.1. Унаприједити праћење провођења међународних стандарда и усклађивање планова надлежних у области рада и запошљавања
Назив међународног уговора

Носитељ
активности

Разлози за закључивање међународног уговора

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

1
2
3
10.1.2 Унаприједити међународну сарадњу у области рада и запошљавања
10.1.2.2 Координација активности на закључивању међународних споразума и других међународних аката из области рада и запошљавања
Учешће БиХ у Програму за запошљавање и социјалне
иновације је важан корак за БиХ у процесу европских
Споразум између БиХ и Европске уније
Министарство
интеграција, који ће омогућити нове могућности
о учешћу БиХ у Програму Европске
цивилних послова
сектору запошљавања у БиХ за побољшање услова за
НЕ
ДА
уније за запошљавање и социјалне
БиХ
стварање радних мјеста, квалитета запошљавања и
иновације („ЕаСИ“)
радних услова кроз попратно образовање, тржиште
рада и социјалне политике.
У октобру 2017. године, посредством Министарства
спољних послова БиХ запримљена иницијатива
Министарства рада и мировинскога сустава Р.
Споразум између Савјета министара
Хрватске за закључивање Споразума. Закључивање
БиХ и Владе Републике Хрватске о
Министарство
предметног споразума би било значајно за БиХ и њене
сезонском запошљавању
цивилних послова
НЕ
ДА
грађане, јер би допринијело развијању сарадње са Р.
босанскохерцеговачких радника у
БиХ
Хрватском у области рада и запошљавања, подстакло
Републици Хрватској
радну мобилност и запошљавање радника из БиХ, те
омогућило боље услове рада за сезонске раднике из
БиХ у Републици Хрватској.
Министарство цивилних послова БиХ је посредством
Агенције за рад и запошљавање БиХ 22.7.2019. године
запримило иницијативу за закључивање Споразума о
запошљавању радника из БиХ на сезонским
Споразум о посредовању у
Министарство
пословима у СР Њемачкој. Закључивање предметног
запошљавању сезонских радника из
цивилних послова
споразума би допринијело развијању сарадње двије
НЕ
ДА
Босне и Херцеговине у Савезној
БиХ
земље у области рада и запошљавања, обезбиједила
Републици Њемачкој
би се већа мобилност радне снаге и стварање
одговарајућег правног оквира за заштиту права
радниока из БиХ на њемачком тржишту рада по основу
сезонског рада.

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

НЕ

IV

НЕ

IV

НЕ

IV

4
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V – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: IV. Инклузивни раст
Стратешки циљ: 12. Смањити сиромаштво и социјалну искљученост
Средњорочни циљ: 12.1. Унаприједити политике у области социјалне заштите и пензија у БиХ
Назив међународног уговора

Носитељ
активности

Разлози за закључивање међународног уговора

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

1
2
3
4
12.1.2. Унаприједити међународну сарадњу у области социјалне заштите и пензија
12.1.2.2. Координација активности на закључивању међународних споразума и других међународних аката из области социјалне заштите и пензија
Предсједништво БиХ је на 40. редовној сједници, одржаној
14. октобра 2013. године, донијело Одлуку о покретању
Министарство поступка за вођење преговора за закључивање Уговора
Споразум о социјалном осигурању
цивилних
између БиХ и Чешке Републике. Стране су одржале пет
НЕ
ДА
између БиХ и Чешке Републике
послова БиХ
кругова преговора. У протеклом раздобљу вршена је
електронска кореспонденција финализирања текстова
поменутог Уговора и Административног споразума.
Предсједништво Босне и Херцеговине је 03.03.2015.
године доњело Одлуку о покретању поступка за вођење
преговора ради закључивања Споразума између БиХ и
Аустралије о социјалном осигурању, а на основу
Приједлога основа за вођење преговора ради
закључивања Споразума између БиХ и Аустралије о
Министарство
Споразум о социјалном осигурању
социјалном осигурању који је Савјет министара БиХ
цивилних
НЕ
ДА
између БиХ и Аустралије
утврдио 21.1.2015. године. Делегације држава уговорница
послова БиХ
одржале су два састанка. Амбасада БиХ у Аустралији
добила је Ноту аустралске владе 16.05.2019. и пренијела
информацију Министарства за социјалне услуге
Аустралије да је влада у техничком мандату, те да ћемо у
наредном периоду бити информирани о могућем наставку
наведених преговора.
Крајем 2016. године Министарство цивилних послова БиХ
је путем Министарства спољних послова БиХ запримило
Нацрт текста споразума о социјалном осигурању између
БиХ и Руске Федерације. Обзиром да је Министарство
цивилних послова Босне и Херцеговине одређено у
Министарство
Споразум о социјалном осигурању
смислу члана 4. став 2. Закона о поступку закључивања и
цивилних
НЕ
ДА
између БиХ и Руске Федерације
извршења међународних уговора као надлежно
послова БиХ
министарство за покретање поступка за закључивање
међународних уговора из области социјалног осигурања,
иницијативу за закључивање овог споразума оцијенило је
оправданом. Ово министарство је упутило Нацрт текста
споразума на мишљење надлежним ентитетским

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

НЕ

IV

НЕ

IV

НЕ

IV
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Уговор о социјалном осигурању између
БиХ и Савезне Републике Њемачке

Министарство
цивилних
послова БиХ

Споразума о социјалном осигурању
између БиХ и Републике Италије

Министарство
цивилних
послова БиХ

Споразума о социјалном осигурању
између БиХ и Републике Турске

Министарство
цивилних
послова БиХ

институцијама али и након ургенција нисмо запримили све
тражене одговоре.
2011. започели су преговори, те су одржана два круга
експертских преговора између делегација БиХ и Савезне
Републике Њемачке у вези закључивања Уговора о
социјалном осигурању. Почетком 2015. године
Министарство цивилних послова БиХ позвало је
делегацију Савезне Републике Њемачке на наставак
преговора у првом полугодишту 2016., али нас је њемачка
страна информирала да се исти неће моћи реализовати.
Њемачка нам је 2018. доставила клаузула о заштити
података, која мора бити уградјена у нови споразум.
Министарство цивилних послова БиХ је наведену клаузулу
прослиједило надлежним ентитетским институцијама и у
складу са захтјевима појединих институција затражило од
њемачке стране додатно образложење за предложене
измјене у односу на постојећу верзију Нацрта уговора.
Очекује се одговор надлежних институција Њемачке, као и
наставак започетих преговора.
Сурадња БиХ и Републике Италије у области социјалног
осигурања произилази из Конвенције о социјалном
осигурању између Федеративне Народне Републике
Југославије и Републике Италије од 14.11.1957., преузете
темељем сукцесије. Ради застарјелости преузете
Конвенције, непостојања двојезичних образаца,
превазиђне су реалне основе за примјену већине одредби
исте, а посебно када је у питању здравствено осигурање.
Министарство цивилних послова БиХ протеклих се година
више пута обраћало надлежним институцијама Републике
Италије везано за одржавање прелиминарних преговора,
али до данас нисмо добили одговор. Ово министарство је
поново упутило ургенцију талијанској страни и затражило
започињање процеса преговарања за закључивање новог
споразума о социјалном осигурању између наше двије
земље.
Тијела за везу за провођење Уговора о социјалном
осигурању између БиХ и Републике Турске у области
здравственог осигурања, одржала су сатанак у октобру
2018. Том приликом стране су се усагласиле да је
неопходно измјенити Уговор (“Сл. гласник БиХМеђународни уговори“, бр. 16/03), а у циљу рјешавања
неспоразума у примјени истог. 27.12.2018. у складу са
Закона о поступку закључивања и извршења
међународних уговора, Министарство цивилних послова
БиХ запримило је мишљења надлежних у области
социјалне сигурности у БиХ, те упутило иницијативу за
измјену наведеног уговора.

НЕ

ДА

НЕ

IV

НЕ

ДА

НЕ

IV

НЕ

ДА

НЕ

IV
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V – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: IV. Инклузивни раст
Стратешки циљ: 12. Смањити сиромаштво и социјалну искљученост
Средњорочни циљ: 12.2. Побољшан систем заштите људских права и развој односа БиХ са исељеништвом
Назив међународног уговора

Носитељ активности

Разлози за закључивање међународног
уговора

1

2

3

12.2.1 Заштита људских права и остваривање равноправности полова
12.2.1.1 Смањење дискриминације и заштита људских права рањивих категорија становништва у БиХ
Међународна комисија за нестале особе
поднијела је иницијативу за измјену Споразума.
Савјет министара БиХ задужио МЉПИ да
покрене процес измјене и допуне Споразума. У
вези са истим, заједничка Комисија за људска
Измјене и допуне Споразума о
Министарство за
права доњела је исти закључак. Приједлог
преузимању улоге суоснивача
људска права и
основа за вођење преговора за измјене и допуне
Института за нестала лица Босне и
избјеглице БиХ
Споразума о преузимању улоге суоснивача
Херцеговине
Института за нестала лица БиХ сачинило је
Министарство за људска права и избјеглице.
Приједлог основа за вођење преговора упућен је
Предсједништву БиХ у даљу процедуру
21.08.2017. године.

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

НЕ

II

4

ДА

ДА

V – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: III. Одржив раст
Стратешки циљ: 13. Унаприједити здравствену заштиту
Средњорочни циљ: 13.1 Унаприједити капацитете у области здрвства у БиХ
Назив међународног уговора

Носитељ активности

Разлози за закључивање међународног
уговора

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

1
2
3
4
13.1.2 Међународна сарадња у области здравства
13.1.2.2 Провођење процедуре за закључивање међународних споразума и приступања другим међународним правним актима и имплемантација истих
Споразум између БиХ и Републике
Министарство
Споразум предвиђа развијање билатералне
НЕ
ДА
Азербејџан о сарадњи у облсти
цивилних послова БиХ
сарадње између медицинских институита,

НЕ

Планирани
квартал за
провођење

IV
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здравства и медицине
Двогодишњи споразум о сарадњи између
Босне и Херцеговине и Регионалне
канцеларије СЗО за Европу за 2020-2021.
годину

Министарство
цивилних послова БиХ

центара и осталих медицинских установа.
Споразум дефинише програмске области и
приоритете
сарадње
између
Босне
и
Херцеговине и Регионалне канцеларије Свјетске
здравствене организације за Европу за период
2020-2021. године.

НЕ

ДА

НЕ

I-IV

V – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: V. Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14. Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.1 Унапрјеђење безбједносног сектора с аспекта одговорности и ефикасности
Назив међународног уговора

Носитељ
активности

Разлози за закључивање међународног уговора

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

1
2
3
4
14.1.8 Сарадња са међународним институцијама у области безбједносне политике
14.1.8.1 Припрема и провођење међународних споразума, прописа (закони, подзаконски и други нормативни акти), рјешења, стратегија планова и извјештаја
Споразумом се настоје увести брзе и ефикасне
процедуре идентитфикације сигурног и адекватног
прихвата лица која не испуњавају или више не
Потписивање Споразума о реадмисији
Министарство
испуњавају услове уласка присуства или боравка на
између Савјета министара Босне и
НЕ
ДА
НЕ
безбједности БиХ
територији Босне и Херцеговине и Бјелорусије а све
херцеговине и и Владе Бјелорусије
у циљу омогућавања повратка или транзита тих лица
од стране надлежних органа обје државе, и у
коначници сузбијања незаконите миграције.
Међусобна заштита тајних података и помоћ у
Потписивање споразума о узајамној
Министарство
пружању безбједносних провјера и узајамно
ДА
ДА
НЕ
заштити тајних података са Холандијом
безбједности БиХ
признавање безбједносних дозвола.
Међусобна заштита тајних података и помоћ у
Потписивање споразума о узајамној
Министарство
пружању безбједносних провјера и узајамно
ДА
ДА
НЕ
заштити тајних података са Финском
безбједности БиХ
признавање безбједносних дозвола.

Планирани
квартал за
провођење

I, II, III, IV

I, II, III, IV

I, II, III, IV
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V – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: V. Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14. Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.3. Унаприједити оперативне способности и спремност Оружаних снага БиХ
Назив међународног уговора

Носитељ
активности

Разлози за закључивање међународног уговора

1
2
3
14.3.3 Међународна сарадња
14.3.3.1 Реализација програма билатерално-мултилатералне сарадње
Споразум о војно-финансијској сарадњи
Потписивањем овог споразума омогућило би се
између савјета министара БиХ и Владе
унапређење досадашње сарадње на подручју
Републике Турске са Проведбеним
одбране између двије земље. Такође би понуђена
Министарство
протоколом (Протокол између Владе
донација помогла у рјешавању питања
одбране БиХ
Републике Турске и Савјета министара
опремљености и оспособљености елемената
БиХ о обуци и сарадњу у области војног
система одбране БиХ и реализације активности из
здравства)
програма билатералне војне сарадње.
Потписивањем овог споразума омогућило би се
успостављање и развој сарадње на подручју
Споразум између Савјета министара
одбране између двије земље као и донације за
Министарство
Босне и Херцеговине и Владе Државе
опремање и модернизацију Оружаних снага БиХ,
одбране БиХ
Катар о сарадњи у подручју одбране.
било кроз билатералну сарадњу или
мултилатерално уз укључење Државе Катар у
одређене мултилатералне донаторске програме.
Потписивањем овог споразума омогућило би се
успостављање и развој сарадње на подручју
одбране између двије земље. Исто тако би
предвиђени Пројекат допринио општој
безбједности у БиХ, специфично на рјешавање
Споразум о сарадњи на подручју одбране
вишкова наоружања и муниције, те повећања
између Савјета министара Босне и
Министарство
безбједности складиштења наоружања и муниције
Херцеговине и Владе Краљевине
одбране БиХ
у БиХ, као и за могућност подршке Краљевине
Саудијске Арабије
Саудијске Арабије кроз материјалне донације за
опремање и модернизацију Оружаних снага БиХ,
било кроз билатералну сарадњу или
мултилатерално уз укључење Краљевине
Саудијске Арабије у одређене мултилатералне
донаторске програме.

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

4

НЕ

ДА

НЕ

II

НЕ

ДА

НЕ

II

НЕ

ДА

НЕ

II
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V – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД МЕЂУНАРОДНИХ УГОВОРА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Општи циљ / принцип развоја: V. Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14. Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.6. Унапрјеђење ефикасности, одговорности, квалитете и неовисности сектора правде у БиХ
Назив међународног уговора

Носитељ
активности

1
2
14.6.3 Систем међународне правне помоћи
14.6.3.2 Приступање конвенцијама и закључивање уговора
Закључивање уговора о приступању БиХ
ЕУРОЈУСТ-у

Министарство
правде БиХ

Измјене и допуне Уговора о
међународној сарадњи у грађанским и
кривичним стварима између држава
региона ( Црна Гора, Србија, Хрватска,
Македонија)

Министарство
правде БиХ

Уговор о измјенама и допунама Уговора о
међународној сарадњи у грађанским и
кривичним стварима између Босне и
Херцеговине и Црне Горе

Министарство
правде БиХ

Уговор између Босне и Херцеговине и
Украјине о међусобној правној сарадњи и
правним односима у грађанским
стварима

Министарство
правде БиХ

Уговор између Босне и Херцеговине и
Краљевине Саудијске Арабије о правној
сарадњи

Министарство
правде БиХ

Разлози за закључивање међународног уговора

Усклађивање
са правним
насљеђем ЕУ
(ДА / НЕ)

Свеобухватна
процјена
утицаја
прописа
(ДА/НЕ)

Планирани
квартал за
провођење

ДА

НЕ

IV

ДА

НЕ

II

ДА

НЕ

II

ДА

НЕ

I

ДА

НЕ

II

Претходна
процјена
утицаја
прописа (ДА)

3

Потицање и побољшање координације и сарадње
између националних правосудних тијела у кривичном
прогону тешког прекограничног криминала.
Остваривање боље сарадње између земаља региона
кроз директну комуникацију у одређеним поступцима
као нпр. достављање позива, међусобно извршавање
судских одлука, достављање аката те међусобно
пружање правне помоћи у грађанским и кривичним
стварима под условима и на начин који је прецизно
утврђен одредбама уговора.
Остваривање боље сарадње између двије земље кроз
директну комуникацију у одређеним поступцима као
нпр. достављање позива, међусобно извршавање
судских одлука, достављање аката. Босна и
Херцеговина и Црна Гора ће, на захтјев, под условима
и на начин утврђен одредбама уговора, пружати једна
другој правну помоћ у грађанским и кривичним
стварима.
Јасно и прецизно регулисање сљедећих питања: начин
и поступак остваривања сарадње у пружању
међусобне правне помоћи у грађанским стварима;
језик комуникације; садржај и извршење замолби;
приступ судовима држављанима двије земље
уговорнице; уручење докумената; признање и
извршење судских одлука у грађанским и привредним
стварима. Прецизно регулисање правила поступања у
овој области омогућава ефикасно остваривање права
и интереса држављана, као и унапрјеђења свеукупних
односа и сарадње између двију земаља.
Стварање основе за успостављање и несметано
одвијање међусобне сарадње у области међународне
правне помоћи између БиХ и Краљевине Саудијске
Арабије. Наведеним уговором би се на јасан и
прецизан начин, у односима између БиХ и Краљевине
Саудијске Арабије, регулише сљедећа питања: начин и

4
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Уговор између Босне и Херцеговине и
Руске Федерације о правној сарадњи

Министарство
правде БиХ

Уговор између Босне и Херцеговине и
Сједињених Америчких Држава о правној
помоћи у кривичним стварима и
екстрадицији

Министарство
правде БиХ

Уговор о размјени података потребних за
провјеру извјештаја о имовинском стању
–мултилатерала

Министарство
правде БиХ

поступак остваривања сарадње у пружању међусобне
правне помоћи у грађанским стварима; језик
комуникације; садржај и извршење замолби; приступ
судовима држављанима двију земаља уговорница;
уручење докумената; признање и извршење судских
одлука у грађанским и привредним стварима.
Јачање сарадње међу земљама у области борбе
против прекограничног организираног криминала,
заштите људских права и основних слобода, изручења
и међусобне правне помоћи у крвичним стварима, као
и јачање међусобне сарадње на развоју
професионалних знања и вјештина у предметној
области.
Јачање сарадње међу земљама у области борбе
против прекограничног организованог криминала те
регулисање правила поступања по питањима
изручења починилаца кривичних дјела, у сврху вођења
кривичних поступака или извршавања кривичноправних санкција.
Спрјечавање корупције на регионалном нивоу уз помоћ
директне административне размјене података
потребних за провјеру извјештаја о имовинском стању
носилаца јавних овлашћења те јачање интегритета
јавног сектора.

ДА

НЕ

III

ДА

НЕ

IV

ДА

НЕ

II

VI – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: I Интегрисани раст
Стратешки циљ: 1. Макроекономска стабилност
Средњорочни циљ: 1.1. Стабилан и транспарентан систем финансирања БиХ, управљање и контрола јавних финансија и испуњење међународних финансијских обавеза
Носилац
Основни циљеви, активности и компоненте пројекта
активности
1
2
3
1.1.4 Модернизација капацитета за функционисање граничних прелаза и објеката Управе
1.1.4.2 Провођење поступка јавних набавки
Управа за
ИБиХ-УИО-15 - Изградња Граничног пријелаза
индиректно
Бржи проток роба, људи и капитала
Братунац – Љубовија
опорезивање
Управа за
ИБиХ-УИО-56 - Набавка хардверске опреме
индиректно
Бржи проток роба, људи и капитала
опорезивање
Управа за
ИБиХ-УИО-37 - Изградња Граничног прелаза Увац
индиректно
Бржи проток роба, људи и капитала
(кандидован)
опорезивање
Назив пројекта јавних инвестиција

Планирани квартал
за провођење
4

I

IV

III
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Управа за
индиректно
Бржи проток роба, људи и капитала
опорезивање
Управа за
ИБиХ-УИО-42 - Изградња Граничног прелаза Осоје
индиректно
Бржи проток роба, људи и капитала
(кандидован)
опорезивање
Управа за
ИБиХ-УИО-7 - Изградња граничног прелаза Свилај
индиректно
Бржи проток роба, људи и капитала
опорезивање
Управа за
ИБиХ-УИО-44 - Реконструкција постојећег објекта
индиректно
Бржи проток роба, људи и капитала
РЦ Тузла
опорезивање
Управа за
ИБиХ-УИО-46 - Изградња Граничног прелаза
индиректно
Бољи услови рада упосленика и ефикаснији рад са странкама и корисницима услуга
Делеуша
опорезивање
Управа за
ИБиХ-УИО-36 - Изградња објекта на аеродрому
индиректно
Бржи проток роба, људи и капитала
Бања Лука (кандидован)
опорезивање
Управа за
ИБиХ-УИО-39 - Реконструкција и доградња
индиректно
Бржи проток роба, људи и капитала
Граничног прелаза Чепикуће (кандидован)
опорезивање
1.1.7 Политике и системи за управљање и контролу финансирања институција БиХ
Пројекат "Даљња ЕУ подршка управљању јавним финансијама у БиХ" имплементираће се
у оквиру програма ИПА 2017. Пројекат се састоји из двије компоненте. Прва компонента се
односи на потребе Управе за индиректно опорезивање, а друга компонента на
министарства финансија свих нивоа власти. Активности у вези са првом компонентом
реализоваће се путем два уговора и то уговора о набавци софтвера процијењене
вриједности 2 милиона евра и уговора твининг помоћи у изради амандмана на закон о
индиректном опорезивању у складу са ЕУ легислативом процијењене вриједности 600.000
Министарство
евра. Укупна вриједност за прву компоненту је 2,6 милиона евра или 5.085.158 КМ. Друга
Припрема, анализа и контрола извршења буџета
финансија и
компонента пројекта реализоваће се путем уговора о техничкој асистенцији процијењене
институција БиХ и извјештавање
трезора БиХ
вриједности 2,5 милиона евра или 4.889.575 КМ. Сваки од ових уговора има своју
динамику уговарања (почетак и завршетак), а што је у надлежности Делегације ЕУ у БиХ.
Обзиром да је Министарство финансија и трезора БиХ укључено у израду тендерске
документације (ТоР) и евалуацију понуда за уговор о техничкој асистенцији, процјењује се
да ће се уговор закључити до краја 2019. године. Стога се почетак имплементације
активности очекује почетком 2020. године и траје 30 мјесеци. У сваком случају пројекат
(обје компоненте) се у потпуности финансира из средстава ИПА средстава и не захтијева
домаће суфинансирање.
Пројекат је намијењен јачању капацитета правосудних институција, када је ријеч о питању
ратних злочина, на свим нивоима власти у БиХ. Улога Министарства финансија и трезора
Министарство
1.1.1.4. Унапређење рада на предметима ратних
БиХ огледа се у дистрибуцији грант средстава крајњим корисницима, координацији и
финансија и
злочина ИПА 2017
сарадњи са корисницима, као и благовременом извјештавању давалаца гранта, у овом
трезора БиХ
случају Делегацију Европске уније у БиХ, о начину и динамици утрошка донираних
средстава.
1.1.10 Финансијско планирање развоја, координација међународне помоћи и управљање претприступном помоћи Европске уније
1.1.10.1 Управљање јавним инвестицијама, средњорочно планирање и координација међународне помоћи
Управљање јавним инвестицијама за резултате:
Министарство
Општи циљ пројекта је развити систем планирања и управљања јавним инвестицијама који
ИБиХ-УИО-41-Изградња Граничног прелаза
Дољани (кандидован)

II

II

I

III

IV

IV

III

2020.

2020.

2019-2022
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"Систем за планирање и управљање јавним
инвестицијама" – ПИПМС

финансија и
трезора БиХ

би омогућио управљање засновано на резултатима трошкова јавних инвестиција
изграђених на стратешким плановима/програмима и прописаним буџетским плановима.
Примарни фокус на управљању јавним инвестицијама за резултате је развој система
планирања и управљања јавним инвестицијама који би омогућио управљање резултатима
трошкова јавних инвестиција заснованих на стратешким плановима/програмима и
прописаним буџетским плановима.
Са новим активностима, предвиђеним као приоритет у 2019/2022. години, управљање
јавним инвестицијама за резултате биће у потпуности оперативно извршавањем сљедећих
активности: мапирање процеса усаглашених са релевантним прописима; ажурирања
софтвера у ПИМИС-у, те обуке, радионице, ...

VI – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: I Интегрисани раст
Стратешки циљ: 1. Макроекономска стабилност
Средњорочни циљ: 1.3 Унапређење провођења спољне политике БиХ
Назив пројекта јавних инвестиција

Носилац
активности
2

Основни циљеви, активности и компоненте пројекта

1
3
1.3.2 Развој службе Министарства спољних послова
1.3.2.4 Заступање и заштита права и интереса грађана и правних лица Босне и Херцеговине у иностранству
Куповином објеката БиХ дугорочно се смањују трошкови закупа за потребе смјештаја ДКП
Министарство
Куповина, адаптација и опремање објеката ДКП БиХ у
БиХ, а истовремено се повећава државна имовина.
спољних
Љубљани, Скопљу, Риму и Ватикану
Посједовањем објеката у свом власништву за ДКП БиХ, додатно се потврђују добри
послова БиХ
билатерални односи са земљом у којој се објекат налази.

Планирани квартал
за провођење
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VI – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: I Интегрисани раст
Стратешки циљ: 1. Макроекономска стабилност
Средњорочни циљ: 1.4. Осигурати квалитетне, хармонизоване и правовремене статистичке податке свим корисницима
Назив пројекта јавних инвестиција
1

Носилац
активности
2

Основни циљеви, активности и компоненте пројекта
3

1.4.1

Производња службене статистике у складу са потребама корисника

1.4.1.1

Проведба статистичких истраживања/ активности
Повећавање обима и омогућавање производње хармонизованих статистичких података за
БиХ

ИБИХ-БХАС -17
ЕУ подршка ефикасној и одговорној јавној управи,
укључујући даљње јачање статистичког система (ИПА
2017 национални пројекат, сектор демократија и
управљање).

Планирани квартал
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Агенција за
статистику
БиХ

Јачање статистичког система Босне и Херцеговине унапређивањем и развојем
институционалних капацитета у областима националних рачуна, пословних статистика,
финансијских рачуна и социјалних статистика

IV

Успостављање општег оквира и производња краткорочних статистика о економским
круговима у складу са ЕУ регулативом
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Обезбиједити недостајуће структурне податке, што ће омогућити вођење пољопривредне
политике на свим административним нивоима у БиХ
ИБИХ – БХАС – 4
Попис пољопривреде у БиХ

Агенција за
статистику
БиХ

Успостављање
статистику

регистра

пољопривредних газдинстава

у ентитетским

заводима

за

IV

Успостављање типологије фарми према величини
Кориштење средстава ЕУ за рурални развој од стране фармера БиХ

VI – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: I Интегрисани раст
Стратешки циљ: 2. Унаприједити развој конкурентног економског окружења
Средњорочни циљ: 2.1 Унаприједити систем инфраструктуре квалитета у складу са ЕУ легислативама и добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у сврху
осигурања слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције
Носилац
Основни циљеви, активности и компоненте пројекта
активности
1
2
3
2.1.2 Одржавање и развој система стандардизације у Босни и Херцеговини и унапређење услуга Института за стандардизацију БиХ
2.1.2.3 Промоција Института и унапређење постојећих и увођење нових услуга Института
Основни циљеви пројекта су повећање нивоа свијести бх. привредника и осталих
заинтересованих страна о важности и улози стандарда, техничке регулативе и оцјене
усаглашености, олакшан приступ информацијама и скраћено вријеме потребно за
одговарање на упите бх. привредника, струковних удружења, институција и осталих
заинтересованих страна.
Прва фаза овог пројекта би се односила на тренинг тренера, односно оспособљавање
запослених у Институту за стандардизацију Босне и Херцеговине за извођење обука из
области стандардизације. То би подразумијевало ангажовање стручњака из ове области
Јачање капацитета БАС-а у области техничке
Институт за
који би пренијели своје знање и способности на запослене у Институту. Планирано је да се
регулативе,
стандардизацију
већи дио тих обука одржи у сали Института за стандардизацију Босне и Херцеговине, а дио
оцјене усаглашености и стандардизације
БиХ и донатор
у земљи из које би био изабран предавач.
Такође, када је у питању ЕНП, активности би се односиле на побољшање, проширивање и
активније иницирање услуга пружања информација о стандардима и техничкој регулативи
и промовисање значаја ЕНП система. Такође, биће потребно обићи контакт-особе у
успостављеним контакт-тачкама у Босни и Херцеговини (на нивоу државе Босне и
Херцеговине, ентитета, Брчко Дистрикта). На основу добијених информација о пракси и
проблемима са којима се суочавају контакт-особе, организовати семинаре и едукацију за
исте, у циљу бржег и квалитетнијег рада.
Назив пројекта јавних инвестиција

Планирани квартал
за провођење
4

2020. – 2022.
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VI – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: II Паметан раст
Стратешки циљ: 3. Развој људских ресурса
Средњорочни циљ: 3.1. Унапређење политика, извршење међународних обавеза и развој квалитета у области образовања у БиХ
Носилац
Основни циљеви, активности и компоненте пројекта
активнос
1
2
3
3.1.8 Преузимање и провођење међународних обавеза у областима бразовања и младих
3.1.8.1 Унапређење међународне сарадње у области образовања и младих
Циљ пројекта је развој људских ресурса у складу са потребама тржишта рада. Пројекат ће се
Министарство бавити питањем каријерног вођења, даљњим развојем стандарда занимања и квалификација,
Имплементација пројекта у оквиру ИПА 2016
цивилних
те израдом нових студијских програма за иницијалну обуку наставника и јачањем људских
«Образовање за запошљавање»
послова БиХ
капацитета у сектру образовања. Такође, пројекат ће се бавити и развојем предузетничких и
дигиталних компетенција.
Назив пројекта јавних инвестиција

Планирани квартал
за провођење
4

IV квартал 2019 IV квартал 2021

VI – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: II Паметан раст
Стратешки циљ: 4. Повећати индстријску конкурентност
Средњорочни циљ: 4.2. Унаприједити политике у области науке у БиХ
Носилац
Назив пројекта јавних инвестиција
активности
1
2
4.2.1 Имплементација пројеката из области науке

Реализација гранта «Подршка техничкој култури и
иноваторству»

Министарство
цивилних
послова БиХ

Реализација гранта «Програми за припрему пројеката
и потенцијалних кандидата за средства из фонда
Х2020 »

Министарство
цивилних
послова БиХ

Основни циљеви, активности и компоненте пројекта
3

Циљ је да додијељена средства и подржани пројекти допринесу развоју техничке културе и
иноваторства у БиХ и имплементацији сратешких документа у области науке и иновација, и
то кроз:
а) подршку редовном раду и програмским активностима удружења и савеза иноватора и
техничке културе у Босни и Херцеговини;
б) подршку активностима које доприносе промоцији иноваторства и техничке кулутре у БиХ;
ц) подршку активностима које доприносе промоцији домаћих иновација на међународном
плану и учешће на међународним догађајима из области иноваторства;
д) подршку иноваторима - појединцима за рад на иновацијама, заштити иновација, те
испитивањима и изради прототипа;
е) подршку активностима које доприносе примјени иновација у привреди.
Резултат који се жели постићи је унапређење иноваторства и техничке културе кроз
суфинансирање минимално 10 пројеката из овог гранта.
Циљ је да се подрже пројекти који дају допринос развоју науке и иновација у БиХ, те
доприносе имплементацији стратешких документа и међународних обавеза у области
науке у БиХ, кроз:
а) подршку припреми пројеката за отворене текуће позиве у оквиру програма ХОРИЗОНТ
2020 и реализацију одобрених пројеката у оквиру програма ХОРИЗОНТ 2020;
б) подршку за учешће у акцијама у оквиру програма ЦОСТ;

Планирани квартал
за провођење
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ц) подршку за припрему и реализацију пројеката у оквиру програма ЕУРЕКА;
д) подршку пројектима који доприносе већем степену успјешности учешћа БиХ у програму
ХОРИЗОНТ 2020.
е) подршку раду ЕУРАXЕСС центра.
Резултат који се жели постићи је веће учеше у програмима Европске уније за науку кроз
суфинансирање минимално 15 пројеката из овог гранта, те испуњавање међународних
обавеза.

VI – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: II Паметан раст
Стратешки циљ: 4. Повећати индстријску конкурентност
Средњорочни циљ: 4.3. Унапређење сектора комуникација, информационог друштва и поштанских услуга уз усклађивање регулторног оквира са ЕУ
Носилац
Назив пројекта јавних инвестиција
Основни циљеви, активности и компоненте пројекта
активности
2
3
2.1.1 Комуникације, информационо друштво и поштанске услуге
2.1.1. 1 Пројекат дигитализације микроталасних веза јавних радиотелевизијских сервиса у БиХ
Министарство
Фазно успостављање емитовања земаљског дигиталног радиотелевизијског сигнала у циљу
комуникација
Фазна реализација Пројекта дигитализације
пружања квалитетног програма крајњем кориснику путем јавних радиотелевизијских сервиса
и транспорта
у БиХ и осталих радиотелевизијских станица у БиХ (комерцијалне, јавне и локалне)
БиХ

Планирани квартал
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VI – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: II Паметан раст
Стратешки циљ: 5. Унаприједити културу и кретивне секторе
Средњорочни циљ: 5.1. Унаприједити политике у области културе и спорта у БиХ
Носилац
Назив пројекта јавних инвестиција
активности
1
2
5.1.1 Имплементација пројекта и програма које доприносе развоју културе и спорта

Реализација
гранта «Суфинансирање
институција културе у БиХ»

пројеката

Министарство
цивилних
послова БиХ

Основни циљеви, активности и компоненте пројекта
3

Циљ додјеле грант средстава “Суфинансирање пројеката институција културе у БиХ” је
подршка пројектима који дају допринос развоју културе у БиХ и имплементацији приоритета
Стратегије културне политике у БиХ и то кроз подршку за сљедеће активности:
а) подршку редовном раду и програмским активностима, те инфраструктурним радовима за
установе културе,
б) подршку манифестацијама у области културе,
ц) подршку за реализацију пројеката одобрених из програма ЕУ Креативна Европа,
д) подршку вјерским заједницама за пројекте који се односе на очување културне и
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историјске баштине у Босни и Херцеговини.
Резултат који се жели постићи је за 5% већи број корисника који су на директан или
индиректан начин имали користи од реализације пројеката подржаних из средстава гранта у
односу на 2018. годину
Циљ додјеле грант средстава «Међународна културна сарадња» је подршка пројектима који
доприносе међународној сарадњи у области културе и међународној промоцији културног
Министарство стваралаштва, а у складу с приоритетима Стратегије културне политике у БиХ. Резултат који
Реализација гранта „Међународна културна сарадња"
цивилних
се жели постићи је унапређење међународне културне размјене и промоције културе на
послова БиХ
међународном плану кроз суфинансирање минимално 30 пројеката, те реализација
међународних обавеза по основу потписаних међународних споразума и чланства БиХ у
програм ЕУ Креативна Европа.
5.1.1 Имплементација пројекта и програма које доприносе развоју културе и спорта
5.1.1.3 Успјешна координација активности у области спорта
Министарство Подршка спортским субјектима на организацији домаћих и међународних спортских
Реализација гранта “Суфинансирање спортских
цивилних
такмичења у БиХ, те подршка у организацији активности у вези са одласком на међународна
манифестација
послова БиХ
спортска такмичења, ван Босне и Херцеговине
Обнова и модернизација спортских дворана у основним школама и факултетима спорта у
Министарство Босни и Херцеговини. Наиме, један од резултата предложеног Акционог документа у
ИПА 2019-2020 Подршка Европске уније за развој
области запошљавања, образовања, социјалне политике и спорта за 2019-2020. годину
цивилних
спорта у Босни и Херцеговини
односи се на унапређење капацитета образовних установа и њихове спортске
послова БиХ
инфраструктуре, што обухвата дугорочно јачање капацитета установа образовања (основне,
средње школе и факултети), њихову модернизацију у правцу свеобухватне подршке
њиховим корисницима.

2020.

2020.

2020.

VI – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: II Паметан раст
Стратешки циљ: 5. Унаприједити кутуру и кретивне секторе
Средњорочни циљ: 5.2. Унапређење туристичког сектора у БиХ
Носилац
Назив пројекта јавних инвестиција
Основни циљеви, активности и компоненте пројекта
активности
1
2
3
5.1 Интензивирање и јачање односа и сарадње у области туризма
5.1.1 Координација активности и међународна сарадња у области туризма
Министарство Друга фаза пројекта наставља унапређивати концепт Via Dinaricе као средства повезивања
спољне
културних, историјских и природних знаменитости, у сарадњи с надлежним министарствима
Друга фаза пројекта Via Dinarica: платформа за
трговине и
и локалним властима, како би се побољшао животни стандард и отворила радна мјеста у
одрживи развој туризма и локални економски раст
економских
руралним подручјима. Радиће се на даљој афирмацији Via Dinaricе као међународно
односа БиХ
признатог туристичког бренда и платформе за развој локалних заједница.
Овим регионалним пројектом обухваћено је шест економија Западног Балкана: Босна и
Министарство
Херцеговина, Албанија, Србија, Црна Гора, Бивша Југословенска Република Македонија и
спољне
Регионални туристички пројекат Трипл П-промоција,
Косово (складу са резолуцијом Савјета безбједности Уједињених нација 1244). Циљ пројекта
трговине и
политика и пилот пројекти
је развој заједничког туристичког производа, у овом случају регионалних туристичких рута
економских
земаља региона, како би се кроз побољшање туристичке понуде привукао што већи број
односа БиХ
страних туриста, продужио њихов боравак и тиме допринијело расту прихода и нових радних

Планирани квартал
за провођење
4

2018-2021

2018-2021
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мјеста. Пројекат се имплементира кроз три компоненте: сет активности које се односе на
културни туризам, авантуристички туризам, те развој одређених политика у сектору туризма.
Активности ће бити провођене по принципу 3+ економија.
Министарство
спољне
трговине и
економских
односа БиХ

EU4Business пројекат

Дио EU4Business пројекта је усмјерен на подршку развоју у сектору туризма. Два приоритета
за финансирање су: културни туризам на локацијама са Унеско заштићеном материјалном и
нематеријалном баштином у Босни и Херцеговини, те туризам на отвореном (Outdoor) на
локацијама дуж Via Dinarica зелене линије у Босни и Херцеговини.

2018-2022

VI – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: III Одржив раст

Стратешки циљ:

6. Равномјеран регионални развој

Средњорочни циљ: 6.2. Стварање услова за успостављање квалитетнијих, ефикаснијих, сигурнијих и савременијих система промета и комуникација у Босни и Херцеговини
Носилац
Назив пројекта јавних инвестиција
Основни циљеви, активности и компоненте пројекта
активности
1
2
3

Планирани квартал
за провођење
4

6.2.1 Развој и имплементација регулаторног оквира у области цивилног ваздухопловства
6.2.1.4 Набавка пословних просторија за трајни смјештај БХДЦА - ИБИХ-ДЦА-3
Набавка пословног простора за смјештај БХДЦА планирана је на основу Одлуке Савјета
министара БиХ од 19. марта 2007. године када је усвојена Одлука о одређивању
|Б|Х-БХДЦА-3 - Набавка пословног простора
административног сједишта Дирекције за цивилно ваздухопловство Босне и Херцеговине у Бањој
у Бањој Луци за смјештај Дирекције за
Луци. Набавка је планирана у 2019-2020. години (трајање пројекта је планирано 12 мјесеци), а
цивилно ваздухопловство БиХ
финансирала би се из акумулираних неутрошених средстава од прелета из претходних година са
којима Дирекција већ располаже.
6.2.3 Развој међународне и међуентитетске транспортне инфраструктуре
6.2.3.2 Одржавање система обиљежавања пловног пута на ријеци Сави
Вишегодишњи капитални пројекат
Министарство
Реализација пројекта одржавања система
Циљ: одржавање система обиљежавања пловног пута на ријеци Сави од ркм 211 до ркм 343 на
комуникација и
обиљежавања пловног пута ријеке Саве
обје стране, а само са десне стране од ркм 178 до ркм 211
транспорта БиХ
Компоненте: у складу са пројектним приједлогом
6.2.3.3 Постављање и одржавање ознака и друге саобраћајне сигнализације на граничним прелазима
Вишегодишњи капитални пројекат
Циљ: постављање и одржавање саобраћајних ознака на граничним прелазима у складу са
Реализација пројекта одржавања
Министарство
Правилником о облику и садржају ознака и друге саобраћајне сигнализације којим се означавају
саобраћајних ознака на граничним
комуникација и
гранични прелаз и његово подручје, близина граничне линије, као и о начину постављања тих
прелазима
транспорта БиХ
ознака и сигнализације
Компоненте: у складу са пројектним приједлогом
6.2.3.4 Обнова и развој пловидбе на пловном путу ријеке Саве
Вишегодишњи капитални пројекат
Министарство
Циљ: задовољење потребних параметара пловидбе за међународне водне путеве класе 4. и
Обнова и развој пловидбе на пловном путу
комуникација и
класе 5а, којима би се осигурала мин. дубина од 2,5м за 300 дана годишње и мин. дужине км 586
ријеке Саве
транспорта БиХ
пловних путева
Компоненте: у складу са пројектним приједлогом
Дирекција за
цивилно
ваздухопловство
БиХ

I - IV

IV

IV

IV
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6.2.3.5 Изградња моста преко ријеке Саве код Свилаја
Министарство
Вишегодишњи капитални пројекат
Изградња моста преко ријеке Саве код
комуникација и
Циљ: регионално повезивање БиХ и Хрватске изградњом моста преко ријеке Саве код Свилаја
IV
Свилаја
транспорта БиХ
Компоненте: у складу са пројектним приједлогом
6.2.3.6 Израда идејног/главног пројекта за Јадранско-јонску аутоцесту
Министарство
Вишегодишњи капитални пројекат
Израда
идејног/главног
пројекта
за
комуникација и
Циљ: израда пројектно-техничке документације за Јадранско-јонски аутопут
IV
Јадранско-јонски аутопут
транспорта БиХ
Компоненте: у складу са пројектним приједлогом
6.2.3.7 Изградња моста преко ријеке Саве код Градишке
Министарство
Вишегодишњи капитални пројекат
Изградња моста преко ријеке Саве код
комуникација и
Циљ: регионално повезивање БиХ и Хрватске изградњом моста преко ријеке Саве код Градишке
IV
Градишке
транспорта БиХ
Компоненте: у складу са пројектним приједлогом
6.2.3.8 Израда пројектно-студијске документације за мост преко ријеке Саве у Брчком
Министарство
Израда пројектно-студијске документације за
Циљ: Израда пројектно-техничке документације за мост преко ријеке Саве у Брчком
комуникација и
IV
мост преко ријеке Саве у Брчком
Компоненте: у складу са пројектним приједлогом
транспорта БиХ
6.2.3.9 Праћење имплементације студија модернизације лука Брчко и Шамац
Министарство
Праћење
имплементације
студија
Циљ: израда студија модернизације лука Брчко и Шамац
комуникација и
IV
модернизације лука Брчко и Шамац
Компоненте: у складу са пројектним приједлогом
транспорта БиХ
6.2.3.10 Увођење ријечних информационих система
Циљ: развој и имплементација РИС-ријечног информационог сервиса побољшаће повезивање и
Министарство
комуникациони систем за пловидбу, побољшавајући безбједност пловила у унутрашњим пловним
Развој и имплементација РИС
комуникација и
IV
путевима
транспорта БиХ
Компоненте: у складу са пројектним приједлогом
6.2.3.11 Праћење припремних радњи за изградњу, реконструкцију и модернизацију међународне саобраћајнице Сарајево-Вишеград-граница са Србијо
Праћење припремних радњи за изградњу,
Министарство
Циљ: припремне радње за изградњу, реконструкцију и модернизацију међународне саобраћајнице
реконструкцију
и
модернизацију
комуникација и
Сарајево – Вишеград - граница са Србијом
IV
међународне саобраћајнице Сарајево –
транспорта БиХ
Компоненте: у складу са пројектним приједлогом
Вишеград - граница са Србијом
6.2.3.12 Израда техничке документације за реконструкцију жељезничке пруге на СЕЕТО рути 9а (АД ИПА 2017)
Министарство
Израда
техничке
документације
за
АД ИПА 2017
комуникација и
жељезнице на СЕЕТО рути 9а
Циљ: Израда пројектно-техничке документације за наведене дионице
транспорта БиХ
6.2.3.13 Израда техничке документације за жељезнице на Коридору 5ц/Медитерански коридор, Шамац-Сарајево - АД ИПА 2017
Израда
техничке
документације
за
Министарство
АД ИПА 2017
жељезнице на Коридору 5ц/Медитерански
комуникација и
IV
Циљ: Израда пројектно-техничке документације за наведене дионице
коридор, Шамац - Сарајево
транспорта БиХ
6.2.3.14 Израда техничке документације за отклањање уских грла у жељезничком саобраћају на дионици пруге Иван-Брадина на Коридору 5ц/Медитерански коридор - АД ИПА 2017
Израда техничке документације за
Министарство
АД ИПА 2017
отклањање уских грла у жељезничком
комуникација и
Циљ: Израда пројектно-техничке документације документације за отклањање уских грла у
IV
саобраћају на дионици пруге Иван - Брадина
транспорта БиХ
жељезничком саобраћају на дионици пруге Иван - Брадина на Коридору 5ц/Медитерански коридор
на Коридору 5ц/Медитерански коридор
6.2.3.15 Израда пројектно-техничке документације за обнову на СЕЕТО руте 2б, дионица Сарајево (заобилазница Ступ)-Трново-Фоча (Брод на Дрини) - АД ИПА 2017
Израда пројектно-техничке документације за
Министарство
обнову на СЕЕТО руте 2б, дионица Сарајево
АД ИПА 2017
комуникација и
IV
(заобилазница Ступ) – Трново - Фоча (Брод
Израда пројектно-техничке документације за наведену дионицу
транспорта БиХ
на Дрини)
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6.2.3.16 Израда пројектно-техничке документације за обнову дионице на СЕЕТО рути 2а, и то:
- Угар - Бања Лука и Угар – Јајце – Доњи Вакуф – Лашва;
- Обилазнице Бања Лука на аутопуту и Обилазнице Витез на брзој саобраћајници - АД ИПА 2017
Израда пројектно-техничке документације за
обнову дионице на СЕЕТО рути 2а, и то:
Министарство
- Угар - Бања Лука и Угар – Јајце – Доњи
АД ИПА 2017
комуникација и
Вакуф – Лашва;
Израда пројектно-техничке документације за наведене дионице
транспорта БиХ
- Обилазнице Бања Лука на аутопуту и
Обилазнице Витез на брзој саобраћајници
6.2.3.17 Пројекти изградње капацитета надлежних институција у Сектору промета
Министарство
Пројекти изградње капацитета надлежних
АД ИПА 2017
комуникација и
институција у Сектору промета
Техничка помоћ изградње капацитета институција у Сектору промета
транспорта БиХ

IV

IV

VI – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 7. Побољшање управљања животне средине и развој околинске инфраструктуре, уз повећање отпорности на климатске промјене
Средњорочни циљ: 7.1. Унапрјеђење и усклађивање правног оквира у сектору животне средине са правном тековином ЕУ, укључујући унапређење међународне сарадње и имплементацију
међународних обавеза БиХ
Носилац
Планирани квартал
Назив пројекта јавних инвестиција
Основни циљеви, активности и компоненте пројекта
активнос
за провођење
1
2
3
4
7.1. Унапређење међународне сарадње и координације у сектору заштите околине у циљу имплементације међународних споразума, уговора и конвенција као испуњавање
обавеза ЕУ и домаћег законодавства
7.1.1.1. пројект Координација имплементације мјера и обавеза из стратешких и планских докумената у БиХ, унапређење сарадње у БиХ и имплементација обавеза по основу
међународних конвенција, уговора и споразума
Грант средства је обезбиједио ГЕФ (Global Environmental Fund/ Глобални фонд за заштиту
Министарство
животне средине), док је УНДП имплементациона агенција. Пројекат има за циљ: (а)
спољне
Интегрисање климатских промјена у смањење ризика
стварање услова за интегрисање климатских компоненти у управљање водама и поплавама,
трговине и
2015- 2020
од поплава у сливу ријеке Врбас
(б) јачање техничких и институционалних капацитета за примјену технологија и приступа који
економских
интегришу климатске компоненте у управљање поплавама, (ц) примјена технологија у
односа БиХ
управљању поплавама у осјетљивим заједницама у сливу Врбаса.
Министарство Пројекат се финансира из грант средстава два фонда: ГЕФ и СЦЦФ (Special Climate Change
спољне
Fund/Специјални фонд за климатске промјене), а имплементира га Свјетска банка. Постао је
Управљање сливом ријеке Дрине на Западном
трговине и
ефективан у мају 2017. године. Циљ пројекта је унапређење механизама и капацитета за
2017 - 2020
Балкану
економских
планирање и управљање прекограничним сливом ријеке Дрине, укључујући адаптацију на
односа БиХ
климатске промјене.
ДИКТАС је велики ГЕФ регионални пројекат. УНДП и Унеско укључени су у имплементацију
Министарство
Пројекат ДИКТАС 2
„Имплементација Стратешког
пројекта. Језгру ДИКТАС пројекта чине четири земље у регији: Албанија, Босна и
спољне
акционог плана у Dinaric Karst Aquifer System,
Херцеговина, Хрватска и Црна Гора. Пројекат је инспирисан резултатима ГЕФ-овог пројекта
2019 - 2024
трговине и
унапређење управљања подземним водама уз
„Управљање подземним водама“ и намјерава провести главне кораке препоручене у
економских
очување одрживости зависних екосистема.
„Глобалном оквиру за дјеловање“ за постављање основе здравог управљања подземним
односа БиХ
водама у регији динарског крша. Очекује се да ГЕФ одобри средстава за имплементацију.
Евалуација ресурса подземних вода и интеракција Министарство ИАЕА (International Atomic Energy Agency), међународна организација која дјелује у оквиру
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подземних вода – површина - вода, у контексту
прилагођавања климатским промјенама

Дунавски водни програм (Danube Water Programme)

Израда планова управљања ризиком од поплава у
Босни и Херцеговини

Израда карте ерозије за Федерацију БиХ и Брчко
Дистркт и израда пројектне документације за објекте
за заштиту од вода

Danube River Basin
Restoration (DYNA)

Hydromorphology

and

River

План постепеног искључивања из употребе ХЦФЦ
супстанци у Босни и Херцеговини, (PMP- HCFC phaseout management plan in Bosnia and Herzegovina)

спољне
трговине и
економских
односа БиХ

Министарство
спољне
трговине и
економских
односа БиХ
Министарство
спољне
трговине и
економских
односа БиХ
Министарство
спољне
трговине и
економских
односа БиХ
Министарство
спољне
трговине и
економских
односа БиХ

Министарство
спољне
трговине и
економских
односа БиХ

УН као свјетски центар за сарадњу на нуклеарном пољу промовишући сигурне употребе
нуклеарних технологија земаља чланица и бројних партнера широм свијета, покренула је
пројекат РЕР2018018 „Евалуација ресурса подземних вода и интеракција подземних вода –
површина - вода у контексту прилагођавања климатским промјенама“ (project design
RER2018018 “Evaluation of groundwater resources and groundwater-surface-water interactions in
the context of adapting to climate change”). Циљ пројекта је побољшати доношење одлука које
требају бити утемељене на доказима за карактеризацију, управљање и праћење ресурса
подземних вода.
Дунавски водни програм пружа подршку за вођење дијалога о политици и развој капацитета
у сектору водовода и канализације (ВиК) у дунавској регији. Заједнички га проводе Свјетска
банка и Међународна асоцијација водовода у дунавском сливном подручју уз финансирање
Владе Аустрије. Дунавски водни програм остварује сарадњу с регионалним, националним и
локалним субјектима у сврху: промоције и давања информација за вођење дијалога о
политици у вези с кључним изазовима с којима се суочава сектор водоснабдијевања; и
јачања техничких и управљачких капацитета комуналних предузећа и институција у сектору,
укључујући припрему и пружање подршке за провођење активности на унапређењу
ефикасности услуга.
Активности на изради планова управљања ризиком од поплава у Босни и Херцеговини ће
бити финансиране средствима ИПА 2016.
Општи циљ пројекта је ојачати сарадњу са ЕУ у области заштите животне средине, с
основним циљем да се заустави даљна деградација и започне процес побољшања стања
животне средине с циљем одрживог развоја.
Активности ће бити финансиране средствима ИПА 2016.
Општи циљ пројекта је ојачати сарадњу са ЕУ у области заштите животне средине, с
основним циљем да се заустави даљна деградација и започне процес побољшања стања
животне средине с циљем одрживог развоја.
Регионални пројекат који треба да помогне земљама чланицама ИЦПДР-а, а које нису
чланице ЕУ (БиХ, Србија, Црна Гора, Молдавија и Украјина), да убрзају активности на
адресирању питања хидроморфолошких промјена на водним тијелима и рестаурацији
ријека.
Очекује се да ГЕФ одобри средстава за имплементацију.
У току је имплементација пројекта ХПМП (HCFC Phase-out Management Plan), који је одобрен
на састанку Извршног комитета МЛФ-а - Фонда за додјелу грант средстава за
имплементацију Монтреалског протокола 2013. године. У оквиру овог пројекта обављене су
сљедеће активности:
У јуну 2018. је поднесен извјештај Озонском секретаријату, УНЕП Најроби, о подацима из
члана 7. тзв. Артикал 7. дата - података о потрошњи СООО - супстанци које оштећују
озонски омотач за 2017. годину, којим је БиХ испунила своје обавезе по питању смањења
потрошње ХЦФЦ супстанци захваљујући провођењу инвестиционих пројеката
У јулу 2018. је независни монитор обавио УНИДО евалуациону мисију и урађен је
верификациони извјештај о проведби Монтреалског протокола у Босни и Херцеговини за
двогодишњи период (2016. и 2017. годину) којим је установљено да Босна и Херцеговина
испуњава све обавезе и имплементира пројекте у складу с планираном динамиком.
МСТЕО је током семинара у септембру 2018. презентирало „Студију о алтернативним
супстанцама које оштећују озонски омотач по секторима у Босни и Херцеговини“. Резултати
истраживања су такође представљени и на интеррегионалном састанку “Кигали амандман могућности, изазови и кључне акције за постепено смањење употребе ХФЦ супстанци” у

2020-2023

ДВП се у БиХ
имплементира од
почетка 2014. године

2020 - 2022

2020 - 2022

2020 -2024

2013-21
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јануару 2018., те на регионалној конференције Озонске мреже за Европу и Централну Азију у
мају 2018. године. МСТЕО је, уз претходно обављене консултације са сектором привреде из
области расхладне, клима - технике и дизалица топлоте, покренуло активности у процесу
приступања Кигали амандману Монтреалског протокола о супстанцама које оштећују
озонски омотач.
Четврти извјештај Босне и Херцеговине и Трећи
двогодишњи извјештај у складу са Оквирном
конвенцијом Уједињених нација о промјени климе
(УНФЦЦЦ)

Министарство
спољне
трговине и
економских
односа БиХ

Усвајање извјештаја на Савјету министара Босне и Херцеговине и достављање
Секретаријату УНФЦЦЦ-а

2018-2022

VI – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 7. Побољшање управљања животном средином и развој околинске инфраструктуре, уз повећање отпорности на климатске промјене
Средњорочни циљ: 7.2. Развој регулаторног оквира и провођење активности у складу са ЕУ АК и међународним обавезама из области радијационе и нуклеарне безбједности
Носилац
активности
1
2
7.2.1 Радијацијска и нуклерана сигурност и безбједност
Провођење регулаторних активности
Државна
регулаторна
Набавка рачунарске опреме и софтвера за
агенција за
дигитализацију управних послова у ДРАРНС-у
радијациону и
нуклеарну
безбједност
Назив пројекта јавних инвестиција

Основни циљеви, активности и компоненте пројекта
3

Надоградња постојеће ИТ инфраструктуре у сврху преласка на дигитализацију у виду
рачунарске опреме и софтвера

Планирани квартал
за провођење
4

III – IV

VI – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 7. Побољшање управљања животном средином и развој околинске инфраструктуре, уз повећање отпорности на климатске промјене
Средњорочни циљ: 7.2. Развој регулаторног оквира и провођење активности у складу са ЕУ АК и међународним обавезама из области радијационе и нуклеарне безбједности
Носилац
активности
1
2
7.2.1 Радијацијска и нуклерана сигурност и безбједност
Провођење регулаторних активности
Државна
регулаторна
Набавка рачунарске опреме и софтвера за
агенција за
дигитализацију управних послова у ДРАРНС-у
радијациону и
нуклеарну
безбједност
Назив пројекта јавних инвестиција

Основни циљеви, активности и компоненте пројекта
3

Надоградња постојеће ИТ инфраструктуре у сврху преласка на дигитализацију у виду
рачунарске опреме и софтвера

Планирани квартал
за провођење
4

III – IV
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VI – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 7. Побољшање управљања животном средином и развој околинске инфраструктуре, уз повећање отпорности на климатске промјене
Средњорочни циљ: 7.5. Унаприједити сарадњу унутар БиХ и на међународном плану у области геодезије, геологије и метеорологије у БиХ
Носилац
Назив пројекта јавних инвестиција
Основни циљеви, активности и компоненте пројекта
активности
1
2
3
7.5.1 Побољшати сарадњу са надлежним органима у БиХ у области геодезије, геологије и метеорологије
7.5.1.1 Координација активности на изградњи инфраструктуре просторних података и сарадања са домаћим институцијама из области геодезије
Министарство Реализацијом Пројекта Босна и Херцеговина добија могућност да се укључи у Европски
Пројекат “Инфраструктура просторних података Босне
цивилних
сиситем висина (УЕЛН- United European Lavelling Network). Рекогносцирање, стабилизација,
и Херцеговине- фаза 3 - Нивелман високе тачности”
послова БиХ
нивелманска мјерења, гравиметријска мјерења и изравнање мреже.

Планирани квартал
за провођење
4

I, II, III, IV

VI – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 8. Бржи и ефикаснији развој пољопривреде и рурални развој
Средњорочни циљ: 8.2. Унаприједити систем заштите здравља људи, животиња и биља путем успостављања ефикасног система хране, ветеринарске контроле и
фитосанитарне области у БиХ
Назив пројекта јавних инвестиција

Носилац
активности

Основни циљеви, активности и компоненте пројекта

1

2

3

Планирани
квартал за
провођење
4

8.2.1 Процјена, управљање и комуникација ризика поријеклом из хране и хране за животиње
Прехрамбене навике становништва

Прехрамбене навике становништва

Агенција за
безбједност
хране БиХ

Значај пројекта огледа се у развоју система безбједности хране кроз провођење основних начела анализе ризика с
циљем стварања модерног система безбједности хране, на чему се заснива и заштита здравља потрошача у
Босни и Херцеговини. Основне информације на којима почива адекватна процјена ризика о безбједности хране
неке земље су прехрамбене навике њеног становништва. Ове информације дају детаљну слику конзумирања
поједине хране по старосним групама становника за одређену земљу или подручје. Стога је овај Пројект подржан
од стране ЕФСА-е (European Food Safety Authority) и проводи се у складу с ЕУ Мени методологијом, што гарантује
да су прикупљени подаци у БиХ хармонизовани с подацима и других земаља чланица ЕУ и дио су опште европске
базе података о прехрамбеним навикама становника Европе. Овај пројекат поред значаја за БиХ (БИХ МЕНИ
ДАТА) има и шири значај како за регију (Балканска база података) тако и за ЕУ (ЕФСА ДАТА). Специфични
проблеми попут униформности прикупљања и обраде података о прехрамбеним навикама становништва су
кључни за адекватну размјену и кориштење података између земаља које учествују у истраживању и ЕФСА-е на
исправан начин. Примјена јединствене методологије (ЕУ Мени методологија) у овом пројекту на свим нивоима
реализације пројекта (анкетирање, унос података у софтвер, кодирање хране, израде рецептура, обрада и
трансфер података) ће допринијети хармонизацији података са подацима ЕУ. Истраживање обухвата двије
старосне групе становништва: адолесценте од 10 до 17 година и одрасле од 18 до 64 године старости. Крајњи
корисници су институције БиХ - Агенција за безбједност хране БиХ за потребе процјене ризика на захтјев
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надлежних органа БиХ, те ентитетске институције – Завод за јавно здравство Федерације БиХ и Институт за јавно
здравље РС за потребе послова из своје надлежности везаних за здравље људи, као и академска заједница –
прехрамбено-технолошки факултети у БиХ (6 факултета) за потребе истраживања и научног рада на овом
подручју. Пројекат прехрамбених навика становништва БиХ (МЕНИ БиХ) обухватиће укупно 1.310 грађана БиХ,
Федерација БиХ са 840 становника, Р. Српска 430 становника и Брчко Дистрикт БиХ са 40 становника.
Репрезентативни узорак за обје подгрупе (за адолесценте и одрасле) одражаваће све специфичности
прехрамбених навика становника у БиХ (мушкарци - жене 50-50%, хришћанско-бошњачка популација 50-50%).
Труднице се неће искључити из узорка истраживања, а такође ће се провести ад хок анкета за труднице с
репрезентативним узорцима за циљане популационе групе на националном нивоу и том приликом ће се тестирати
најмање 130 жена. Структура дизајна узорка обухватиће све релевантне социоекономске параметре,
антрополошке мјере субјеката и обухватиће дио питања везаних уз начин живота испитаника када је у питању
потрошња хране и тјелесна активност, као и учесталост конзумирања појединих група хране. Истраживање
потрошње хране проводиће се на индивидуалном нивоу путем 24-сатне методе присјећања интервјуисањем
испитаника (ЦАПИ методологија). Анкетирање ће се провести у домаћинствима испитаника с процијењеним
временом трајања анкете око 30 минута. Антропометријска мјерења се неће проводити већ ће се подаци узети од
анкетиране особе током интервјуа. Анкетирање испитаника за истраживање ће се провести у трећој години
реализације Пројекта (2019.) и кроз сва четири годишња доба 7 дана седмично. Анкета се неће проводи у вријеме
вјерских празника. У првој години (2017.) провешће се пилот-пројекат на узорку 10% укупног броја испитаника у
циљу тестирања упитника и протокола анкетирања и уноса података у софтвер. За информатичку подршку,
ажурирање базе података и софтвера ангажована је компанија Делта-Електроник као подизвођач. Том приликом
користит ће се софтвер ДИЕТ АССЕСС & ПЛАН (ДАП) - платформа за прикупљање потрошње хране, свеобухватне
процјене уноса хране и планирање прехране. Општи циљ пројекта је формирање базе података као примарног
извора информација за потребе процјене изложености различитим хемијским контаминантима и нутријентима у
храни, те ризицима по здравље становништва, а може послужити као доказ да је храна сигурна од хемијских
опасности. У оваквим студијама храна је представљена као начин прехране просјечне особе, у зависности од
добне или полне групе, припремљене на начин за индивидуалну употребу или као састојак композитне хране, а за
анализирање специфичних контаминаната у њој.
Специфични циљ пројекта је надоградња платформе за прикупљање прехрамбених навика становника,
свеобухватне процјене уноса хране и планирање прехране за циљну групу за Босну и Херцеговину. Том приликом
ће се израдити и база рецептура националних јела за потребе израде књиге величине порција која је потребна за
потребе процјене уноса хране и израчуна квалитете прехране. Истраживање у склопу пројекта проводиће се у
складу са ставовима надлежних органа, у зависности од подручја на којем се истраживање проводи.

2017.-2021.
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Општи циљ / принцип развоја: IV Инклузивни раст

Стратешки циљ: 10. Повећати могућност за запошљавање
Средњорочни циљ: 10.1. Унаприједити праћење провођења међународних стандарда и усклађивање планова надлежних у области рада и запошљавања
Носилац
Основни циљеви, активности и компоненте пројекта
активности
1
2
3
10.1.1 Унаприједити координацију активности у области рада и запошљавања у БиХ
10.1.1.1 Успјешна координација активности у области рада и запошљавања у БиХ
Циљ овог пројекта је стварање ефикаснијег тржишта рада у БиХ. Исти би требао развити и
тестирати нове системе за праћење и процјену потреба тржишта рада; израдити процјену
ИПА 2016 Јачање капацитета институција тржишта Министарство
постојећих активних мјера тржишта рада са упоредним прегледом; обучити особље
рада
побољшањем
методологије
истраживања
цивилних
институција за тржиште рада ради бољег провођења активних мјера тржишта рада
тржишта рада
послова БиХ
усмјерених на сарадњу са послодавцима и пружање услуга; те побољшати размјену
информација о радној снази понуде и потражње у складу са приступањем ЕУРЕС-у.
Назив пројекта јавних инвестиција

Планирани квартал
за провођење
4

2019-2022
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Општи циљ / принцип развоја : IV Инклузивни раст
Стратешки циљ: 12. Смањити сиромаштво и социјалну искљученост
Средњорочни циљ: 12.1. Унаприједити политике у области социјалне заштите и пензија у БиХ
Носитељ
Основни циљеви, активности и компоненте пројекта
активнос
1
2
3
12.1.1 Унаприједити координацију активности у области социјалне заштите и пензија у БиХ
12.1.1.1 Успјешна координација активности у области социјалне заштите и пензија у БиХ
„Анализа потреба центара за социјални рад у Босни и Херцеговини“ је у функцији припреме
пројеката везаних за имплементацију резултата „Побољшани капацитети центара за
социјални рад за бољи рад са корисницима и јачање ванинституционалних облика социјалне
Министарство
ИПА 2016 «Анализа потреба центара за социјални
заштите“ који је утврђен у ИПА 2 за 2020 годину (АД) за област запошљавања, образовања и
цивилних
рад у БиХ»
социјалне политике. Документ ће омогућити да се утврде конкретне потребе и предложити
послова БиХ
одговарајућа побољшања у системима социјалне заштите у БиХ, што ће у коначном
омогућити реализацију одговарајућих пројеката финансираних у систему финансијског
пакета ИПА 2.
Назив пројекта јавних инвестиција

Планирани квартал
за провођење
4

2020
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Општи циљ / принцип развоја: IV Инклузивни раст
Стратешки циљ: 12. Смањити сиромаштво и социјалну искљученост
Средњорочни циљ: 12.2. Побољшан систем заштите људских права и развој односа БиХ са исељеништвом
Носилац
Основни циљеви, активности и компоненте пројекта
активности
1
2
3
12.2.2 Реализација права из Анекса 7 Дејтонског мировног споразума, приступ правима лица под међународном заштитом у БиХ и реадмисија
12.2.2.1 Имплементација Анекса 7 ДМС
Министарство
Циљеви пројекта су обнова и изградња стамбених јединица за особе које имају статус
Пројекат реконструкције стамбеног фонда из
за људска
избјеглих и расељених особа - повратника. Пројектом се планира осигурати пребивалиште
средстава зајма од Саудијског фонда за међународни
права и
или трајно стамбено рјешење за 901 породицу или око 4.000 особа које су расељене из
развој
избјеглице
својих домова у периоду 1992 - 1995. године
БиХ
Пројектом се жели оконачати ситуација дуготрајне расељености у Босни и Херцеговини,
Министарство Црној Гори, Хрватској и Србији осигуравањем трајних и одрживих стамбених рјешења уз
за људска
пуно поштивање права избјеглица и интерно расељених лица и уз међусобну обавезу да се
Државни пројекат стамбеног збрињавања у оквиру
права и
блиско сарађује како би се осигурала трајна рјешења - или кроз својевољни повратак и
регионалног стамбеног програма
избјеглице
реинтеграцију или кроз локалну интеграцију. Пројектом се планира збринути 5.400
БиХ
избјегличких и расељених домаћинстава било у мјесту поријекла (повратка), било у мјесту
расељења (локална интеграција)
Министарство
за људска
Омогућавање
поновног
прикључења
на
нисконапонску
електромрежу,односно
Електрификација стамбених јединица расељених
права и
електрификација стамбених јединица расељених особа и повратника у Босни и
лица и повратника - ЗПЕ 17
избјеглице
Херцеговини.
БиХ
Министарство
за људска
Омогућавање
поновног
прикључења
на
нисконапонску
електромрежу,односно
Електрификација стамбених јединица расељених лица
права и
електрификација стамбених јединица расељених особа и повратника у Босни и
и повратника- ЗПЕ 18
избјеглице
Херцеговини.
БиХ
122.2.3 Стамбена политика и социјално становање
Пројекат "Затварање колективних центара и алтернативног смјештаја пружањем јавних
стамбених рјешења- ЦЕБ 2 усмјерен је на затварање 121 колективног центра и
Министарство алтернативног смјештаја у 45 градова и општина у БиХ. Пројектом ће се осигурати двије
Затварање колективних и алтернативних смјештаја
за људска
врсте стамбених јединица: непрофитни социјални станови те јединице за становање уз
путем осигурања јавних стамбених рјешења ЦЕБ 2
права и
припомоћ у институцијама социјалне заштите. Кроз ЦЕБ 2 ће бити затворени сви колективни
избјеглице
центри у РС и Брчко Дистрикту и више од 76% у ФБиХ. Пројектом се теже унаприједити
БиХ
општи услови и квалитет живота социјалних категорија путем увођења модела социјалног
становања, као и пружити подршка БиХ да испуни своју приоритетну обавезу затварања
свих алтернативнних и колективних смјештаја.
Назив пројекта јавних инвестиција

Планирани квартал
за провођење
4

2013-2020

2015-2021

2018-2020

2019-2020

2016-2022
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Општи циљ /принцип развоја: III Одржив раст

Стратешки циљ: 13. Унаприједити здравствену заштиту
Средњорочни циљ: 13.1 Унаприједити капацитете у области здрвства у БиХ
Назив пројекта јавних инвестиција

Носилац
активности

Основни циљеви, активности и компоненте пројекта

Планирани
квартал за
провођење
4

1
2
3
13.1.1 Превенција, промоција и сузбијање заразних и незаразних болести у БиХ
13.1.1.1 Припрема, имплементација, праћење имплементације и подршка пројектима превенције и сузбијања заразних и незаразних болести у циљу јачања јавноздравствених
капацитета
Циљ: Унапређење окружења у којем раде медицинске сестре/техничари које ће осигурати
Пројекат "Јачање сестринства у БиХ” (Фаза 2)
Министарство
стандардизовану здравствену његу усмјерену ка квалитету, подржавати сигурне праксе,
децембар 2017. Швајцарске агенције за развој и сарадњу, ИБИХцивилних послова
потицати интердисциплинарну сарадњу и промовисати лидерство у сестринству;
новембар 2021.
МЦП-102
БиХ
Побољшање и унапређење модела сестринства у заједници/поливалентне патронаже;
Унпређење јавног образовања у сестринству.
Циљ: Јачање услуга менталног здравља у заједници претварајући их из система у кризи
на онај који укључује фокус на превенцију и благостање који је успостављен током Фазе 1,
„Пројекат менталног здравља у БиХ“ (Фаза 3)
Министарство
надограђујући се на претходна постигнућа реформи менталног здравља у земљи. Пројекат
март 2018 Швајцарске агенције за развој и сарадњу, ИБИХцивилних послова
покрива три комплементарне стратешке области: (1) јачање управљачких капацитета
фебруар 2022.
МЦП-101
БиХ
актера у систему заштите менталног здравља у заједници, (2) побољшање приступа и
квалитета услуга менталног здравља у заједници и (3) смањење дискриминисања особа с
проблемима менталног здравља.
Пројекат "Јачање капацитета за надзор и одговор на
Министарство
авијарну и пандемијску грипу у Босни и Херцеговини”
Циљ: Јачање надзора над инфлуенцом и унапређење инфраструктуре и капацитета за
цивилних послова
2016. - 2020.
америчког Центра за контролу и превенцију болести
рану детекцију и одговор на вирусе инфлуенце у Босни и Херцеговини.
БиХ
(ЦДЦ) (Година 3), ИБИХ-МЦП-49
Министарство
Циљ: Унаприједити здравље и благостање грађана ЕУ и постићи већу једнакост у
Заједничка акција о неједнакостима у здравља у
цивилних послова
здравственим исходима у друштву с јаким нагласком на социјално-економске
2018.-2021.
Европи (ЈАХЕЕ 2017), ИБИХ-МЦП-97
БиХ
детерминанте здравља, као и животни стил у вези с неједнакостима у здрављу током
цијелог живота.
Циљ: Подржати сарадњу и координацију између држава чланица Трећег здравственог
Министарство
програма ЕУ како би побољшале своје капацитете на мјестима уласка, укључујући луке,
Заједничка акција Healthy GateWays 2017, ИБИХцивилних послова
аеродроме и копнене прелазе, у превенцији и борби против прекограничних пријетњи
2018.-2021.
МЦП-98
БиХ
здрављу које утичу или по себи долазе из сектора транспорта, а тиме допринијети високом
нивоу заштите јавног здравља у ЕУ.
Заједничка акција о вакцинама (ЈАВ 2017), ИБИХМинистарство
Циљ: Ојачати/промовисати одрживу сарадњу између европских земаља и имплементирати
МЦП-99
цивилних послова
најбоље праксе у националним политикама вакцинације за борбу против болести које се
2018.-2021.
БиХ
могу спријечити вакцинисањем и побољшати здравље становништва.
Министарство
Циљ: Направити и развити одрживу чврсту инфраструктуру за здравствене информације у
цивилних послова
ЕУ кроз побољшање доступности упоредивих, поузданих и за политику релевантних
Заједничка акција ИнфАкт 2017, ИБИХ-МЦП-100
2018.-2021.
БиХ
података о здравственом статусу, здравственим детерминантама и информација о
функционисању система здравства.
Заједничка акција „Јачање приправности у ЕУ
Министарство
Циљ: Подршка јачању приправности, укључујући капацитете лабораторија, и
против озбиљних прекограничних пријетњи и
цивилних послова
имплементацији ИХР-а у ЕУ. Унапређење приправности и планирања одговора на
2019.-2022.
подршка
имплементацији
Међународних
БиХ
озбиљне прекограничне пријетње по здравље.
здравствених прописа (ИХР) (Шарп 2018)
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Пројекат “WHOLEGRAIN INITIATIVE”

Министарство
цивилних послова
БиХ

Циљ: Промоција доброг здравља и превенција незаразних болести кроз имплементацију
јавно-приватног партнерства.

2019.-2022.
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Општи циљ / принцип развоја: V Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14. Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.1. Унапређење безбједносног сектора с аспекта одговорности и ефикасности
Носилац
активности
1
2
14.1.1 Гранична контрола и спрјечавање прекограничног криминала
14.1.1.1 Гранична контрола
Назив пројекта јавних инвестиција

Занављање информатичке опреме, повећање
капацитета и безбједности информационог система

Гранична
полиција БиХ

Проширење и одржавање комуникационих линкова

Гранична
полиција БиХ

Систем за контролу и евиденцију моторних возила
на г/п укључујући развој апликације граничне
провјере и видео-надзор

Гранична
полиција БиХ

Основни циљеви, активности и компоненте пројекта
3

Сталним унапређењем функционалности и безбједности информатичког ситема ГП БиХ, јачају
се капацитети на пољу управљања информацијама и олакшава рад на евидентирању
активности на државној граници, што доприноси безбједности у БиХ, регији и шире.
Набавком и инсталацијом ИТ опреме извршиће се проширење информационог система,
повећање његове безбједности и флексибилности, информације и подаци за рад биће
доступни свим упосленима, обрада података ће бити аутоматизована, а све у складу са
корисничким захтјевима, правном регулативом и ЕУ стандардима.
Унапређењем функционалности, капацитета и безбједности комникационе мреже, ГП БиХ
повећава ефикасност у борби против организованог криминала, кријумчарења људима,
дрогама, оружјем, незаконитих миграцијиа и тероризма, а самим тиме пружа бољу заштиту
државних граница и спољних граница ЕУ.
Набавком и инсталацијом савремене комуникационе опреме побољшава се рад
комуникационих веза између организационих јединица ГП БиХ, као и увезивање са другим
институцијама БиХ. Постижу се уштеде због кориштења сопствене телекомуникационе и
телефонске бесплатне мреже за повезивање организационих јединица ГП БиХ. Постојећа
комуникациона мрежа ће бити надограђена с обзиром да су захтјеви и потребе јединица за
размјеном информација у порасту. Садашњи капацитети су недовољни да би се осигурао
пренос података када њихов опсег расте.
Пројекат ће омогућити контролу и евиденцију возила на граничним прелазима и значајно
повећање броја извршених провјера за возилима и регистарским ознакама, чиме би се и
повећао број откривених отуђених возила и регистарских ознака. Увођењем аутоматске
контроле регистарских таблица евидентирала би се сва возила са путницима која би
прелазила на граничним прелазима. Систем би вршио провјеру регистарске ознаке у базама
података, а полицијски службеник би уносом броја шасије возила у одговарајућу апликацију
вршио провјеру да ли је возило пријављено као отуђено. Набавком и инсталацијом
савремених хардвера и софтвера биће развијена стабилна, брза, безбједна и прилагодљива
апликација граничне провјере која омогућава брзе и ефикасне граничне провјере,
прикупљање, чување, анализу и дистрибуцију података и информација. Апликација ће бити
прилагођена повећању укупног промета људи преко државне границе као и повећању броја
граничних прелаза и трака на постојећим граничним прелазима.
Активност изградње видео-надзора на међународним граничним прелазима ће обухватити 46
локација, односно изградњу комплетних сисстема видео-надозора на 35 међународних
граничних прелаза за друмски саобраћај, три међународна гранична прелаза у ваздушном

Планирани квартал
за провођење
4
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Изградња телефонских централа и интеграција у
систем мобилне телефонске мреже

Гранична
полиција БиХ

Радио систем ГП БиХ

Гранична
полиција БиХ

саобраћају, инсталацију панорамских камера на једној ријечној луци и 7 жељезничких
међународних граничних прелаза.
Пројект подразумијева замјену платформе телефонске централе у ГУ ГП БиХ, интеграцију у
систем мобилне телефонске мреже и увезивање свих телефонских централа ГП БиХ у
јединствен систем. Пројектом се обезбјеђује сигурнија и мултифункционалнија говорна
комуникација која је јефтинија за одржавање.
За потпуно стављање у функцију телефонског система потребна је набавка и инсталација
ВоИП телефона (дигитални и аналогни са ИД приказом), који су намјењени за потребе Главне
канцеларије и саставни дио су модернизације и проширења телефонског система у ГП БиХ.
Неопходно је замијенити одређени број постојећих терминала. У наставку модернизације
телефонског система базираног на СИП протоколу, набавиће се и инсталирати СИП
телефонске централе и одређен број ИП телефонских апарата. ГП БиХ користи преко 1.000
прикључака, те се мора обезбиједити довољан број апарата којима би се замијенили
неисправни, нефункционални апарати.
Радио-уређаји које ГП БиХ користи треба да омогуће квалитетну говорну комуникацију.
Модернизација радиокомуникационе мреже ГП БиХ осигураће заштићеност информација које
се преносе. Радио-систем треба да корисницима омогући директан приступ и пренос
информација са било ког мјеста и у било које вријеме. Поред потребе за комуникацијом са
партнерским агенцијама у БиХ, квалитетан радио-систем омогућава и прекограничну
комуникацију граничних служби сусједних земаља. Док се не успоставе предуслови за
успостављање ТЕТРА система у граничном појасу, потребно је занављати радио-уређаје
ВХФ/УХФ и њихове додатке који укључују резервна напајања, антене за моторна возила,
радио-антене на стубовима, знављање резервних напајања на ВХФ репетиторима,
неспецифичан материјал за поправку итд.

14.1.2 Безбједност ваздушних лука
14.1.2.1 Безбједносни преглед путника, кабинске пртљаге и обезбјеђење простора
Развој информационих технологија ствара могућности за повећање ефикасности ГП БиХ, од
којих је једна успостављање система доставе претходних података о путницима (Advance
Passenger Information – АПИ). Обавеза авиопревозника у међународном саобраћају је да,
након полијетања ваздухоплова према неком од аеродрома у БиХ, на погодан начин достави
ГП БиХ податке о посади и путницима на том лету, при чему је прописано да ти подаци
обавезно садрже име, презиме, датум рођења, врсту и број путне исправе, држављанство,
назив граничног прелаза преко којег ће бити извршен улазак у БиХ, ознаку лета, вријеме
поласка и доласка, укупан број путника и прво мјесто укрцаја. У оквиру пројекта извршиће се
детаљна анализа правног оквира, дефинисање потребних измјена и допуна прописа, по
Имплементација АПИ (Advance Passenger
Гранична
потреби измјене/допуне постојећих међуагенцијских споразума о размјени информација и
Information) система у БиХ
полиција БиХ
њихова имплементација. Имплементација пројекта захтјева сарадњу са Министарством
безбједности БиХ, Службом за послове са странцима БиХ, Државном агенцијом за истраге и
заштиту, Обавјештајно-безбједносном агенцијом БиХ, Управом за индиректно опорезивање
БиХ, Дирекцијом цивилног ваздухопловства и Дирекцијом за координацију полицијских тијела
БиХ. Потребно је извршити анализу постојеће ИТ инфраструктуре, дефинисати базу података
кроз које ће се вршити провјера података достављених кроз АПИ систем и донијети одлуку о
избору програмског рјешења (куповина од АПИ провајдера, властити развој, развој од стране
међународне или регионалне организације) у складу са дефинисаним корисничким захтјевима,
техничким спецификацијама, форматом података, временским захтјевима, начином
повезивања са системима авиокомпанија и др.
14.1.4 Форензичка испитивања и вјештачења
14.1.4.1 Обављање хемијско-физичких и хемијско-токсиколошких вјештачења и вјештачења пожара и експлозија и увођење међународних стандарда
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Стављање у функцију једне линије рада Лабораторије за хемијско-токсиколошка вјештачења,
те наставак опремања исте. Почетак стварања услова за увођење међународног стандарда
Инвестиције у изградњи административно-техничких
БАС ЕН ИСО/ИЕЦ 17025:2018 у Лабораторију за хемијско-токсиколошка вјештачења,
капацитета
припрема детаљне техничке спецификације, инсталирање и увезивање опреме у постојећи
систем, запошљавање потребног стручног кадра и провођење обуке
14.1.4.2 Обављање биолошких вјештачења и ДНК анализе и увођење међународних стандарда
Наставак опремања двије независне линије рада у Лабораторији за биолошка вјештачења и
ДНК анализу како, у случају квара, не би дошло до застоја у раду Лабораторији за биолошка
Агенција за
вјештачења и ДНК анализу. Акредитација једне методе, према међународном стандарду БАС
Инвестиције у изградњи административно-техничких
форензичка
ЕН ИСО/ИЕЦ 17025:2018, која представља и предуслов за размјену ДНК профила и
капацитета
испитивања и испуњавање Прумских обавеза, те пуноправно чланство у ЕНФСИ ДНК радној групи.
вјештачења
Припрема детаљне техничке спецификације, инсталирање и увезивање опреме у постојећи
систем, запошљавање потребног стручног кадра и провођење обуке кадра, израда процедура
и документације у складу са наведеним
14.1.4.3 Обављање вјештачења из области дигиталних доказа и увођење међународних стандарда
Наставак опремања лабораторија у овом пројекту како би се повећала ефикасност и брзина
Агенција за
процеса вјештачења, те извршила припрема детаљне техничке спецификације, инсталирање
Инвестиције у изградњи административно-техничких
форензичка
и увезивање опреме у постојећи систем, запошљавање потребног стручног кадра и провођење
капацитета
испитивања и обуке кадра, израда процедура и документације у складу са стандардом БАС ЕН ИСО/ИЕЦ
вјештачења
17025:2018
Агенција за
форензичка
испитивања и
вјештачења

14.1.4.4 Обављање криминалистичко-техничких вјештачења и увођење међународних стандарда
Прва фаза успостављања Лабораторије за балистичко-механоскопска вјештачења (наставак
опремања лабораторије и стављање у функцију рада), те почетак стварање услова за
Агенција за
увођење међународног стандарда БАС ЕН ИСО/ИЕЦ 17025:2018 у Лабораторији за
Инвестиције у изградњи административно-техничких
форензичка
механоскопско-балистичка испитивања и вјештачења, припрема детаљне техничке
капацитета
испитивања и
спецификације, инсталирање и увезивање опреме у постојећи систем, запошљавање
вјештачења
потребног стручног кадра и провођење обуке кадра, израду процедура и документације у
складу са наведеним стандардом
14.1.5 Прикупљање обавјештења и података, спречавање, откривање и истраге кривичних дјела и заштита свједока из надлежности Суда БиХ
14.1.5.2 Изградња објекта за смјештај и обуку Јединице за специјалну подршку СИПА-е
Државна
агенција за
ИБИХ-СИПА-2 изградња објекта за смјештај и обуку
истраге и
Трајни смјештај и обука Јединице за специјалну подршку
Јединице за специјалну подршку СИПА-е
заштиту
(СИПА)
14.1.6 Подршка полицијској структури БиХ
Агенција за
Рјешавање трајног смјештаја Агенције за полицијску подршку створиле би се уштеде у буџету
полицијску
институција БиХ ( годишња издвајања за закуп просторија у којима је смјештена Агенција за
подршку
полицијску подршку)
14.1.7 Школовање и стручно оспособљавање и усавршавање полицијских кадрова
Рјешавање трајног смјештаја Агенције за полицијску
подршку

Пројект изградње и опремања објеката за трајни
смјештај Агенције

Агенција за
школовање и
стручно
усавршавање
кадрова

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 160. сједници (3.12.2018.) донио Одлуку о
измјенама и допунама Одлуке о одобравању средстава за завршетак пројекта изградње и
опремања објеката за трајни смјештај Агенције за школовање и стручно усавршавање
кадрова, којом су одобрена додатна средства за довршетак вишегодишњег капиталног

2020.

2020.

2020.

2020. - 2022.
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улагања за трајни смјештај Агенције за школовање и стручно усавршавање кадрова.
Одобрена средства намијењена су за: довршетак спољног уређења, опремање кухиње,
опремање вешераја, набавка алпинистичкога торња и тактичке куће.

VI – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: V Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14.1 Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.2. Унапређење креирања политика, процеса интеграције у ЕУ и реформе јавне управе
Назив пројекта јавних инвестиција

Носилац
активности

Основни циљеви, активности и компоненте пројекта

1
2
3
14.2.1 Јавна управа и сарадња са цивилним друштвом
14.2.1.1 Стварање претпоставки за активнији ангажман цивилног друштва
Министарство Јачање европског идентитета заснованог за заједничким вриједностима, развијање осјећаја
Програм Европа за грађане 2014-2020
правде БиХ
припадности ЕУ, те унапређење толеранције и узајамног разумијевања међу грађанима.
14.2.2 Осигурање подршке институцијама и координација реализације активности институција у процесу интеграције у ЕУ
14.2.2.3 Подршка и координација кориштења финансијске помоћи ЕУ доступне БиХ
Општи циљ пројекта је пружање подршке раду управљачког одбора (ГБ) и тематских управљачких
група (ТСГ) ЕУСАИР стратегије. Специфични циљ пројекта је осигурати ефикасну, учинковиту и
ИБИХ-ДЕИ-49- Подршка управљачкој структури
ДЕИ
правовремену подршку улогу именованим представницима институција БиХ за учешће у тематским
Стратегије ЕУ за Јадранско-јонску регију (ЕУСАИР)
управљачким групама за 4 стуба (плави развој, повезивање регије, квалитет животне средине,
одрживи туризам), у сврху планирања и имплементације активности у тим областима
Општи циљ пројекта је пружање подршке изградњи капацитета државних и регионалних власти
које учествују у имплементацији програма ИНТЕРРЕГ МЕД у сврху давања доприноса дугорочном
ИБИХ-ДЕИ-50-Подршка
управљачкој
структури
развоју Средоземља и јачање транснационалне сурадње између региона и земаља учесница.
ДЕИ
програма Медитеран (МЕД)-ПАНОРАМЕД
Специфични циљ пројекта је пружити подршку процесу јачања и развоја оквира мултилатералне
координације Средоземља с циљем добијања јединственог одговора на заједничке изазове
земаља ове регије.
Општи циљ пројекта је подршка ДЕИ-у као државном тијелу у БиХ надлежном за имплементацију
ИБИХ-ДЕИ-57- Техничка помоћ за Интеррег В-Б
ДЕИ
МЕД Програма у осигуравању ефикасне координације и имплементације Програма, укључујући
Програм сарадње Медитеран (МЕД) 2014-2020 П-360
подршку раду канцеларије за први ниво контроле и представнику БиХ у Групи ревизора.
ИБИХ-ДЕИ-58 - Подршка имплементацији Интеррег
Општи циљ пројекта је пружање подршке Државном тијелу (НА) Босне и Херцеговине и
ИПА програма прекограничне сарадње Хрватска-БиХДЕИ
канцеларијама у Мостару и Бањој Луци у осигурању ефикасне координације и управљања
Црна Гора 2014-2020 - ДЕИ
програмом ИНТЕРРЕГ ИПА ЦБЦ ХР-БИХ-МЕ.
ИБИХ-ДЕИ-59 - Техничка помоћ за Интеррег В-Б
Подршка државном тијелу у БиХ у осигуравању ефикасне координације и реализације АДРИОН
Јадранско-јонски програм сарадње (АДРИОН) 2014ДЕИ
програма, укључујући подршку раду канцеларије за први ниво контроле и представника Групе
2020 П-410
ревизора
ИБИХ-ДЕИ-60 - Техничка помоћ за имплементацију
Подршка државном тијелу у БиХ у осигуравању ефикасне координације и реализације ДАНУБЕ
Интеррег В-Б Дунавског програма сарадње (ДАНУБЕ)
ДЕИ
програма, укључујући подршку раду канцеларије за први ниво контроле и представника Групе
2014-2020 у БиХ П-420
ревизора.
14.2.3 Развој система за економска истраживања и пројекције те праћење социоекономских кретања и припрему, мониторинг и евалуацију стратешких докумената

Планирани
квартал за
провођење
4

2014.-2020.

До 2022.

До 2022.

До 2023.
До 2023.
До 2021.
До 2023.
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ЕУ Подршка програму економских реформи
(ИБИХ-ДЕП-12)

Дирекција за
економско
планирање
ВМ

Општи циљ пројекта: Ојачати економске основе и раст у Босни и Херцеговини водећи рачуна о
економским критеријима за приступање ЕУ и захтјевима координације економске политике у
Европском семестру
Специфичан циљ:Побољшати припрему и провођење Програма економских реформи
Резултати:
1. ојачани
и побољшани капацитети ресорних министарстава и других владиних
институција за припрему и провођење ЕРП-а
2. капацитети институција координатора ЕРП-а су ојачани и побољшани.
Активности:
1.1 развити и одржати тренинге за припрему ЕРП-а;
1.2 развој софтвера / система за прикупљање, размјену и консолидацију укупних фискалних
података, података јавног дуга за потребе ЕРП-а;
1.3 структурне реформе: развити ИТ платформу за улазне податке за ЕРП;
2.1 подизање свијести о важности ЕРП-а;
2.2 изградња капацитета координатора;
2.3 планирање, дијагностика, формулисање реформи, одређивање приоритета и праћење
провођења;
2.4 развој и менторство за алате планирања и обрачуна трошкова;
2.5 Припрема и провођење Пилот ЕРП - новог процеса ЕРП-а заснованог на наученим лекцијама.

2019-2021

VI – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
ОпШТи циљ / принцип развоја: V Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14. Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.4. Унаприједити капацитете и квалитет рада у обављању послова Савјета министара и институција Босне и Херцеговине
Носилац
Основни циљеви, активности и компоненте пројекта
активности
1
2
3
14.4.2 Запошљавање и заштита права државних службеника
14.4.2.2 Регистар државних службеника и развој информационог система за прикупљање статистичких података о јавној управи
Развој комјунити манаџмент система који би имао минимално функционалности евент
манаџмента, контент манаџмента и директорија чланова, који би пружио информациону
подршку заједницама практичара из било које области рада институција БиХ (нпр. кадровски
Агенција за
Развој платформе за подршку раду заједницама
послови, финансије, јавне набавке, заштита личних података, интерна ревизија,
државну
практичара из области рада институција БиХ
средњорочно планирање, ФУК, европске интеграције, информатика,...) свој посао раде
службу БиХ
боље, у складу са законима и подзаконским актима, састајући се повремено али
континуирано у редовним интервалима, те дијелећи информације и знање путем наведеног
портала.
Унапређење постојећег система за испитивање структуре државних службеника, који би
Агенција за
Развој система за прикупљање статистика у државној
омогућио провођење различитих статистичких истраживања у институцијама БиХ, за
државну
служби
потребе попуњавања упитника СИГМА-е, Европске комисије и других партнера, које су
службу БиХ
саставни дио процеса реформе јавне управе.
14.4.5 Модернизација објеката и опреме у институцијама БиХ
Назив пројекта јавних инвестиција

Изградња/набавка објекта за смјештај институција БиХ
у Сарајеву

Служба за
заједничке

Изградњом/набавком објекта за смјештај институција БиХ у Сарајеву постигле би се значајне
уштеде из буџета институција БиХ које одлазе за закуп пословних просторија.

Планирани квартал
за провођење
4

IV

IV

II
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послове
институција
БиХ
Служба за
Изградњом/набавком објекта за смјештај Дирекције за координацију полициских тијела –
Трајно рјешење смјештаја Дирекције за кординацију
заједничке
организационог дјела за подручје Бање Луке постигле би се значајне уштеде из буџета
полицијских тјела – организационог дијела у подручју
послове
институција БиХ које одлазе за закуп пословних просторија.
Бање Луке
институција
БиХ
Служба за
Изградњом/набавком објекта за смјештај Дирекције за координацију полициских тијела –
Трајно рјешење смјештаја Дирекције за кординацију
заједничке
организационог дјела за подручје Сарајева постигле би се значајне уштеде из буџета
полицијских тјела – организационог дијела у подручју
послове
институција БиХ које одлазе за закуп пословних просторија.
Сарајева
институција
БиХ
Служба за
Пројекат конзервације и санације националног
заједничке
Национални споменик је потребно конзервирати и санирати због историјског значаја за
споменика нулте категорије у власништву државе БиХ
послове
државу БиХ
– Резиденција КОНАК
институција
БиХ
Служба за
Пројекат конзервације и санације ВИЛА АУРОРА
заједничке
Потребна конзервација и санација објекта због историјског значаја, саме локације и
Трстено Република Хрватска, која је у власништву
послове
вриједности објекта.
државе БиХ
институција
14.4.6 Координација, усмјеравање и праћење реформе јавне управе у Босни и Херцеговини
14.4.6.1 Развијање, операционализација и подршка имплементацији стратешког оквира за реформу јавне управе у БиХ и координација процеса РЈУ
Основни циљ: Реализацијом пројекта треба да се осигура подршка реформи јавне управе у
БиХ и пружи допринос реализацији општег циља у реформској области институционална
комуникација. Општи циљ пројекта је јачање капацитета Савјета министара БиХ,
ентитетских и Владе Брчко Дистрикта БиХ за односе с јавношћу, институционалну и
стратешку комуникацију.
Канцеларија
Активности:
Провођење
истраживања
међу
службеницима
за
односе
с
ИБИХ-Парко-35- Стратешка комуникација - фаза 2
координатора
јавношћу/информисање сва четири управна нивоа и израда анализе стања провођења
за РЈУ
стратешког оквира комуникација са препорукама за побољшање; израда и провођење плана
и програма двије дводневне радионице за службенике који се баве комуникацијама и
односима с јавношћу/информисањем; израда система мониторинга и евалуације стратешке
комуникације; организација студијског путовања; евалуација и анализа испуњења плана
промоције и одржавање завршне конференције пројекта.
Основни циљ: Пројекат има за циљ успостављање електронских база података законских и
подзаконских аката у БиХ, на нивоу БиХ, ентитета и нивоу Брчко Дистрикта БиХ. Сврха
пројекта је омогућити јавној управи брз и једноставан приступ ажурним законима и
подзаконским актима за сваки управни ниво власти. Осим закона, крајњим корисницима ће
бити омогућено да приступе и свим подзаконским актима, као и свим измјенама и допунама
Канцеларија
правних прописа на свим управним нивоима.
ИБИХ-Парко-44- База законских прописа
координатора
Основне активности: Анализирати постојеће стање у области, затим опремљеност у погледу
за РЈУ
софтвера и хардвера, те на основу тога предложити план имплементације са детаљним
концептом и дизајном будућег информационог система; развити, конфигурисати и тестирати
информациони систем у складу са детаљним концептом и дизајном усаглашеним од стране
свих заинтересираних, који омогућава једноставан и брз приступ свим законским и
подзаконским актима; унијети све законске и подзаконске акте у базу података; развити

III

III

III

VI

2020.

2020.
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ИБИХ-Парко-58- Мјерење задовољства корисника
управних услуга

Канцеларија
координатора
за РЈУ

вјештине и способности особља за унос и употребу информационог система у корисничким
институцијама; развити вјештине и способности особља за одржавање информационог
система у корисничким институцијама; одржавати систем у раду, осигурати додатну обуку
гдје је то потребно, промовисати систем у јавној управи и широј јавности, те припремити
стратегију за унапређење система.
Основни циљ: Реализацијом пројекта треба да се осигура подршка реформи јавне управе у
БиХ и пружи допринос реализацији реформских приоритета у реформској области Управни
поступци и управне услуге. Укупни циљ пројекта је подршка процесу реформе јавне управе
кроз побољшање квалитета процеса одлучивања јавне управе, како би се осигурала
законитост, једнакост, предвидивост и добре јавне услуге на сва четири управна нивоа
власти у БиХ.
Основне компоненте: Успостављање укупне пројектне структуре и дефинисање оквира за
успостављање механизма мјерења задовољства корисника управних услуга; израда
информационог система за мјерење задовољства корисника и пилотирање механизма
мјерења задовољства корисника услугама које пружају органи управе; обука државних
службеника о механизмима мјерења задовољства корисника управним услугама и
управљање односима с корисницима услуга (ЦРМ);

2020.

14.4.6.2 Подршка реформи јавне управе

ИБИХ-Парко-45 Подршка реформи јавне управе

Канцеларија
координатора
за РЈУ

Основни циљ: Општи циљ овог пројекта је да допринесе реформи јавне управе кроз
изградњу професионалне, одговорне, транспарентне и ефикасне јавне управе која може
пружити квалитетне услуге грађанима и пословању и ефикасно пренијети и имплементирати
аки ЕУ.
Основне компоненте: Јачање правног статуса Канцеларије координатора за РЈУ,
институционалне и организационе структуре, система и процеса за координацију РЈУ у БиХ;
јачање капацитета Канцеларије координатора и других структура за имплементацију,
координацију и праћење Стратегије РЈУ; подршка сектору РЈУ у циљу осигурања
предуслова за добијање буџетске подршке (СБС) и других облика донаторске подршке;
повећање видљивости и разумијевања процеса РЈУ.

2020.

VI – ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ЈАВНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ГОДИШЊИМ ПРОГРАМОМ РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
ОпШТи циљ / принцип развоја: V Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14. Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.5. Унапређење система докумената уз поштовање међународних препорука, ефикасности вођења регистара и размјене података уз непрекидну мрежну
доступност изворним и пријемним органима
Носилац
Планирани квартал
Основни циљеви, активности и компоненте пројекта
активности
за провођење
1
2
3
4
14.5.1.Персонализација, техничка обрада, складиштење и транспорт идентификационих докумената, регистарских таблица и докумената за регистрацију возила
14.5.1.7 Рјешавање трајног смјештаја у Бањој Луци за сједиште Агенције и Центра за складиштење, персонализацију и транспорт личних докумената
Рјешавање смјештајних капацитета Агенције и њених организационих јединица у циљу
рационализације трошкова на име закупа, осигурања адекватних услова за ИТ
Извођење радова на изградњи објекта
ИДДЕЕА
2019-2022
инфраструктуру и обезбјеђење сигурносних аспеката у процесу производње
идентификационих докумената
Назив пројекта јавних инвестиција
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VII – ТЕМАТСКИ ДИО ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: 1. Интегрисани раст
Стратешки циљ: Макроекономска стабилност
Средњорочни циљ: 1.1. Стабилан и транспарентан систем финансирања БиХ, управљање и контрола јавних финансија и испуњење међународних финансијских обавеза
Носилац
Назив материјала
Разлози за разматрање предложеног материјала
активности
1
2
3
1.1.4 Провођење регулаторне и надзорне функције Комисије
1.1.4.1 Унапређење политика из области концесија и промоција добре праксе
С обзиром на низ промијењених околности од 2006. године, када је Савјет министара БиХ
усвојио Документ о политици додјеле концесија у БиХ, ревидирани Документ о политици
би уважио нова стратешка опредјељења произашла из оквирних стратегија за БиХ за
Нацрт ревидираног Документа о политици додјеле
Комисија за
области транспорта и енрегетике. Уз преглед законодавног и институционалног оквира за
концесија у БиХ
концесије БиХ
сваки од сектора који је повољан за концесиона улагања, указаће се на кључне тачке
пословања јавног сектора које се морају развијати и мијењати, како би јавни сектор
постао и креатор партнер у имплементацији концесионих пројеката.
1.1.1 Политике и системи за управљање и контролу финансирања институција БиХ
1.1.1.1 Припрема, анализа и контрола извршења буџета институција БиХ и извјештавање
Министарство
Осигурање редовног финансирања институција БиХ и сервисирање међународних
ДОБ (за свако три године)
финансија и
обавеза БиХ на средњорочном нивоу у складу са Глобалним оквиром фискалног биланса
трезора БиХ
и политика у БиХ односно Закону о финансирању институција БиХ
Министарство
Извјештаји о извршењу буџета- тромјесечни
финансија и
Поштивање обавеза утврђених Законом о финансирању институција БиХ
трезора БиХ
Министарство
Извјештаји о извршењу буџета - полугодишњи
финансија и
Поштивање обавеза утврђених Законом о финансирању институција БиХ
трезора БиХ
Министарство
Извјештаји о извршењу буџета -годишњи
финансија и
Поштивање обавеза утврђених Законом о финансирању институција БиХ
трезора БиХ
Министарство
Поступање у складу са Закључком са 12. сједнице Представничког дома Парламентарне
Информација о расподјели и кориштењу средстава
финансија и
скупштине Босне и Херцеговине и Закључком са 11. сједнице Савјета министара Босне и
текуће резерве на кварталном нивоу
трезора БиХ
Херцеговине
1.2.1 Управљање јавним дугом и односи са финансијским институцијама
1.2.1.1 Систем управљања јавним дугом
Регулисано чланом
5. став (3) Закона о задуживању, дугу и гаранцијама БиХ.
Министарство
Средњорочна стратегија управљања дугом операционализује циљеве управљања дугом
Средњорочна стратегија управљања дугом БиХ за
финансија и
и представља план који се намјерава имплементирати у средњорочном периоду с циљем
период 2020. - 2023.године
трезора БиХ
постизања жељене структуре портфеља дуга, која одражава преференце државе у
смислу баланса између трошкова и ризика.
Министарство
Информација о стању јавне задужености БиХ на дан
Редовна, годишња информација презентује спољну и унутрашњу задуженост Босне и
финансија и
31.12.2019.године
Херцеговине са стањем на дан 31.12. претходне године.
трезора БиХ
Информација о стању јавне задужености БиХ на дан
Министарство
Полугодишња Информација презентује спољну и унутаршњу задуженост Босне и
30.6.2020. године
финансија и
Херцеговине са стањем на дан 30.06. текуће године.

Планирани квартал
за провођење
4

IV

II
II и IV

III

II
I, II, III и IV

IV

II
III
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Информација о извршеном сервису спољног дуга (на
кварталној, полугодишњој и годишњој основи)
Коначне процјене за сервис спољног дуга за 2021.
Годину
Анализа одрживости јавног дуга БиХ за период 2020 2024. година

трезора БиХ
Министарство
финансија и
трезора БиХ
Министарство
финансија и
трезора БиХ
Министарство
финансија и
трезора БиХ

Саставни дио Извјештаја о извршењу буџета институција Босне и Херцеговине и
међународних обавеза Босне и Херцеговине

I, II, III, IV

Саставни дио Закона о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза
Босне и Херцеговине

III

Акционим планом за провођење Реформске агенде на нивоу Савјета министара Босне и
Херцеговине дефинисана је активност „Одређивање, одржавање и објављивање
стратегије јавног дуга и анализе одрживости дуга на државном и ентитетском нивоу“

IV

Полугодишња информација којом се даје преглед износа повучених средстава из
међународних финансијских извора којима се финансирају пројектне потребе у Босни и
Херцеговини

II и IV

1.2.1.2 Односи са финансијским институцијама
Информација
о
повлачењу
међународних финансијских извора

средстава

из

Министарство
финансија и
трезора БиХ

Информација о
провођењу плана реформе
управљања
спољним
дугом
и
реализованим
Министарство
Годишња информација о напретку у идентификованим сегметнима управљања спољним
активностима по Уговору о донацији између БиХ и
финансија и
дугом и активностима на провођењу техничке помоћи којима се финансирају планиране
ЕБРД за развијање порцедура спољног задужвиања и
трезора БиХ
реформе.
издавања гаранција и изградњу капацитета у МФТ
1.3.1 Фискална политика и управљање имовином
1.3.1.2 Управљање имовином БиХ и координација процеса сукцесије бивше СФРЈ
Министарство
Информација о провођењу Споразума о питањима
Редовна, годишња Информација презентује провођењу Споразума о питањима сукцесије
финансија и
сукцесије бивше СФРЈ
бивше СФРЈ
трезора БиХ
1.4.1 Финансијско планирање развоја, координација међународне помоћи и управљање пред-приступном помоћи Европске уније
1.4.1.1 Управљање јавним инвестицијама, средњорочно планирање и координација међународне помоћи
Програм јавних инвестиција/Развојно -инвестиционони програм институција БиХ (ПЈИ/РИП
ИБиХ) се припрема као подршка Савјету министара и институцијама БиХ за планирање
улагања и доношење квалитетнијих инвестиционих одлука.ПЈИ/РИП ИБиХ је инструмент
Нацрт приједлога Програма јавних
Министарство
планирања који омогућава боље кориштење средстава буџета и пружа бољи приступ
инвестиција/Развојно-инвестиционог програма
финансија и
страним изворима финансирања, с обзиром да расположива буџетска средства нису
институција БиХ (ПЈИ/РИП ИБиХ) 2021 .- 2023.
трезора БиХ
увијек довољна за вишегодишње финансирање пројеката. ПЈИ/РИП ИБиХ се у складу са
чланом 30. став ф) Пословника о раду Савјета министара БиХ („Службени гласник БиХ“,
бр. 22/2003), доставља Савјету министара БиХ као стратешки документ.
Информација о утрошку средстава у 2019. години
Министарство
Министарство финансија и трезора једном годишње информише Савјет министара БиХ о
којима су финансирани пројекти укључени у ПЈИ/РИП
финансија и
утрошку средстава којима се финансирају пројекти укључени у ПЈИ/РИП институција БиХ
ИБиХ за период 2019.-2021. године
трезора БиХ
У складу с Методологијом за припрему и израду Програма јавних инвестиција/Развојноинвестиционог програма институција БиХ, институције ажурирају податке о пројектима, с
Ажурирани нацрт приједлога Програма јавних
Министарство
обзиром на то да је дошло до промјена у финансијској реализацији пројеката, као и до
инвестиција/Развојно-инвестиционог програма
финансија и
промјена насталих у процесу припреме Закона о буџету институција БиХ за наредну
институција БиХ (ПЈИ/РИП ИБиХ) 2019.-2021.
трезора БиХ
годину. На основу унесених промјена припрема се Приједлог програма јавних
инвестиција/развојно-инвестициони програм институција БиХ .
Извјештај "Преглед активности развојних партнера у БиХ" одражава интерес БиХ и
Министарство
међународне заједнице да размијене знања и унаприједе заједничке активности на
Годишњи извјештај „Преглед активности развојних
финансија и
промоцији друштвено-економског развоја у БиХ. Документ представља инструмент за
партнера у БиХ за 2019 (ДМР)“
трезора БиХ
унапређење заједничке сарадње и јачања партнерских односа и даје свеобухватан
преглед пројеката и програма, финансираних од стране чланова Форума за координацију

IV

IV

II

II

IV

IV
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Министарство
финансија и
трезора БиХ

Годишњи извјештај о мониторингу партнерства за
ефикасну развојну сарадњу у БиХ за 2019. годину

донатора (ДЦФ), као и анализу стања и реформи које се проводе у оквиру развојних
сектора у БиХ.
Земље партнери прате напредак десет индикатора, како би се осигурало да се све
активности на унапређењу партнерства за развојну сарадњу одвијају у складу са четири
међународно договорена принцип за ефикасну сарадњу, тј. власништво земље партнера,
фокус на резултате, транспарентност и узајамна одговорност и инклузивно партнерство.

1.4.1.2. Координација и управљање претприступном помоћи ЕУ
Извјештај о имплементацији Стратегије реформе
Министарство
Стратегијом реформе управљања јавним финансијама у институцијама БиХ 2017-2020
управљања јавним финансијама у институцијама БиХ
финансија и
одређено је да ће се годишњи извјештај о имплементацији стратегије достављати СМ
2017-2020
трезора БиХ
сваког фебруара.
1.1.12 Развој и координација при успостави система финансијског управљања и контроле и функционално независне интерне ревизије у институцијама БиХ
1.1.12.1 Успостављање система за финансијско управљање и контролу у институцијама
1.1.12.2 Успостављање функционално независне интерне ревизије у институцијама БиХ
Израда новог стратешког документа у области развоја система интерних финансијских
Централна
контрола у институцијама БиХ. Стратегија ће одредити циљеве и активности даљњег
Стратегија развоја система интерних финансијских
хармонизациона развоја јавних интерних финансијских контрола који ће их приближити стандардима и
контрола у институцијама БиХ за период 2020 - 2025
јединица МФиТ
пракси Европске уније. Израда Стратегије вршиће се у сарадњи са Пројектом који се
финансира из средстава ЕУ.
1.1.12.1 Успостава система за финансијско управљање и контролу у институцијама

Годишњи консолидовани извјештај о систему ФУК-а у
институцијама БиХ

Централна
хармонизациона
јединица МФиТ

Законска обавеза сачињавања Извјештаја. У складу са чланом 33ф. став (2) тачка х)
Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине (''Службени гласник БиХ'', бр.
49/09, 42/12, 87/12 и 32/13) прописана је обавеза Централној хармонизационој јединици
Министарства финансија и трезора БиХ да сачињава и Савјету министара БиХ упућује
годишњи консолидовани извјештај о систему финансијског управљања и контроле у
институцијама БиХ.

IV

I

II

I и II

1.1.12.2 Успостављање функционално независне интерне ревизије у институцијама БиХ
Годишњи консолидовани извјештај о систему интерне
ревизије у институцијама БиХ

Централна
хармонизациона
јединица МФиТ

Законска обавеза сачињавања Извјештаја. У складу с одредбама члана 25. Закона о
интерној ревизији институција БиХ (''Службени гласник БиХ'', бр. 27/08 и 32/12), обавеза
Централне хармонизационе јединице је сачињавање Годишњег консолидованог
извјештаја о систему интерне ревизије у институцијама БиХ, те достављање истог Савјету
министара ради упознавања.

I и II

VII – ТЕМАТСКИ ДИО ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: 1. Интегрисани раст
Стратешки циљ: 1. Макроекономска стабилност
Средњорочни циљ: 1.2. Унапређење спољнотрговинске политике и страних инвестиција
Носилац
Планирани квартал
Назив материјала
Разлози за разматрање предложеног материјала
активности
за провођење
1
2
3
4
1.2.2 Надзор над производњом наоружања и војне опреме и спољнотрговинским прометом контролисаних роба кроз усклађивање са ЕУ законодавством
1.2.2.1 Поступање по захтјевима странака у оквиру Закона о контроли спољнотрговинског промета роба двојне намјене, Закона о контроли спољнотрговинског промета оружја,
војне опреме и роба посебне намјене и Закона о производњи наоружања и војне опреме
Извјештај

о

издатим

исправама

за

Министарство

Извјештај се израђује у складу са Законом о контроли спољнотрговинског промета оружја,
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спољнотрговински промет оружја, војне опреме и
роба посебне намјене за 2019. годину

спољне трговине
војне опреме и роба посебне намјене („Службени гласник БиХ“ број:53/16)
и економских
односа БиХ
Министарство
Извјештај
о
издатим
исправама
за
спољне трговине
Извјештај се израђује у складу са Законом о контроли спољнотровинског промета роба
спољнотрговински промет роба двојне намјене за
и економских
двојне намјене („Службени гласник БиХ“ број:53/16)
2019. годину
односа БиХ
Министарство
Извјештај о реализацији издатих исправа за
спољне трговине
Извјештај се израђује у складу са Законом о контроли спољнотровинског промета оружја,
спољнотрговински промет оружја, војне опреме и
и економских
војне опреме и роба посебне намјене („Службени гласник БиХ“ број:53/16)
роба посебне намјене за 2018.годину
односа БиХ
1.2.3 Провођење спољнотрговинске политике, страних улагања и промоције извоза у процесу интеграција БиХ у ЕУ

II

II

1.2.3.1 Унапређење и промоција извоза

Информација о раду Савјета за подстицај извоза
БиХ (Извозног савјета БиХ)

Министарство
спољне трговине
и економских
односа БиХ

Приједлог Одлуке о додјели грант средстава као
подршка одржавању сајамских манифестација у
земљи и иностранству

Министарство
спољне трговине
и економских
односа БиХ

Информација о раду Организационог одбора за
припрему учешћа Босне и Херцеговине на Свјетској
изложби Експо 2020 Дубаи

Министарство
спољне трговине
и економских
односа БиХ

Информација о раду Извозног савјета БиХ доставља се СM БиХ на разматрање и
усвајање, у складу са чланом 8. Одлуке о организацији и дјелатностима Савјета за
подстицај извоза БиХ („Службени гл. БиХ“, бр. 98/06), члану 5. Одлуке о измјенама и
допунама Одлуке о организацији и дјелатностима Савјета за подстицај извоза БиХ
(„Службени гл БиХ“, бр. 56/09) као и члану 5. Пословника о раду Савјета за подстицај
извоза БиХ.
Приједлог одлуке о додјели грант средстава за подршку одржавању сајамских
манифестација у земљи и иностранству се доставља Савјету министара БиХ на
разматрање и усвајање. На основу одредби усвојене одлуке се расписује Јавни позив за
додјелу грант средстава као подршка промоцији домаћих производа /производње, те
лакшег приступа бх. фирми на домаћа /страна тржишта (грант средства се додјељују
организаторима сајамских и других манифестација с циљем умањења трошкова учешћа
домаћим излагачима на сајмовима који се одржавају у земљи).
Информација о раду Организационог одбора за припрему учешћа Босне и Херцеговине на
Свјетској изложби Експо 2020 Дубаи, у складу са чланом 3. став 2. Одлуке о оснивању
Организационог одбора за учешће Босне и Херцеговине на Свјетској изложби Експо 2020
Дубаи. Комуникација и координација активности с представницима служби Експо 2020
Дубаи.

I – II

I – II

Континуирно

1.2.4 Унапређење регионалних трговинских односа БиХ у оквиру преференцијалних трговинских споразума (ССП, ЦЕФТА и ЕФТА).
1.2.4.1 Пуна имплементација трговинских одредби ССП, ЦЕФТА и ЕФТА споразума
Извјештај са ЦЕФТА Заједничког одбора и Извјештај
о предсједавању Босне и Херцеговине ЦЕФТА 2006
Споразумом у 2020. години

Министарство
спољне трговине
и економских
односа БиХ

У складу са чланом 40.2. ЦЕФТА Споразума, Заједнички одбор прати и управља
провођењем споразума, те у складу са чл. 40.4. доноси одлуке и даје препоруке, које су
обавезујуће за ЦЕФТА стране, због чега се извјештај шаље Савјету министара Босне и
Херцеговине на разматрање и усвајање.

I

Извјештај Одбора за олакшавање трговине Босне и
Херцеговине

Министарство
спољне трговине
и економских
односа БиХ

У складу са чланом 10. Одлуке о успостављању Одбора за олакшавање трговине Босне и
Херцеговине, Одбор је дужан доставити годишњи извјештај за претходну годину до 31.
марта.

I

1.2.6 Унапређење трговинских односа Босне и Херцеговине на МФН основи кроз пуно укључивање БиХ у свјетски трговински систем
Извјештај са XIV сједнице Радне групе за Босну и
Херцеговину у оквиру преговора за приступање
Свјетској трговинској организацији (ВТО)

Министарство
спољне трговине
и економских

Процес вођења преговора за приступање Босне и Херцеговине Свјетској трговинској
организацији се одвија кроз рунде (кругове) преговора, које се по правилу окончавају
сједницом Радне групе за БиХ на којој се евидентира остварени напредак у преговорима.

Након одржане
сједнице ВТО Радне
групе за БиХ
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односа БиХ
Завршни извјештај о резултатима преговора за
приступање Босне и Херцеговине Свјетској
трговинској организацији

Министарство
спољне трговине
и економских
односа БиХ

Након одржане сједнице Радне групе, Министарство спољне трговине и економских
односа БиХ је у обавези да достави извјештај о оствареном напретку у преговорима.
Завршни извјештај треба да садржи резултате преговора вишегодишњих преговора за
приступање Босне и Херцеговине ВТО-у, све преузете обавезе у току преговора, као и
имплементације сета општих и појединачних ВТО споразума усвојених у оквиру Уругвајске
рунде мултилатералних трговинских преговора.

Након завршетка
ВТО приступних
преговора

1.2.8 Развијање и унапређење мјера царинско-тарифне политике
1.2.8.1 Креирање и провођење прописа из области царинске политике и слободних зона
Министарство
спољне трговине
Планирани извјештај има задатак да оцијени економску оправданост слободне зоне и само
Извјештај о резултатима пословања слободних зона
и економских
њено постојање
односа БиХ
1.2.8.3 Креирање и надгледање провођења царинских прописа, праћење провођења правила поријекла, контрола и надзор
Министарство
Информација за Савјет министара по питању проблематике по основу поријекла
Информација о провођењу контроле и надзора по
спољне трговине
производа која треба да послужи као основа за сагледавање проблематике поријекла роба
одлуци Савјета министара БиХ
и економских
кроз примјену међународних трговинских уговора
односа БиХ
Министарство
Информација има задатак да сагледа поштивање одлуке о преференцијалном третману
Информација о провјери бх. поријекла за робе
спољне трговине
роба, које су стекле статус једностраном одлуком развијених земаља. Циљ је проширење
цертифициране по обрасцу ФОРМ-А
и економских
трговине на овако стеченим преференцијалним основама
односа БиХ
Министарство
Информација о надгледању примјене Правилника о
спољне трговине
Информација има задатак са становишта управног надзора да сагледа примјену овог
посебним условима евидентирања и обиљежавања
и економских
правилника и да предложи мјере за напредак у овој области.
брашна које се ставља на тржиште
односа БиХ
Министарство
Информација о замјени протокола са регионалном
Замјена протокола о поријеклу из постојећих уговора о слободној трговини са протоколом
спољне трговине
ПЕМ конвенцијом о преференцијалним правилима
из Регионалне ПЕМ конвенције о преференцијалним правилима о поријеклу робе, са
и економских
поријекла робе
циљем примјене истог
односа БиХ
1.2.8.4 Припрема и израда стручних анализа за креирање мјера царинско-тарифне политике и праћење ефеката
Министарство
Законом о царинској тарифи прописане су надлежности Савјета министара БиХ по питању
спољне трговине
Информација о примјени тарифних квота за 2019.
тарифних квота као и Одлуком о управљању тарифним квотама за пољопривредне
и економских
производе и Одлуком о управљању тарифним квотама утврђеним протоколом уз ССП
односа БиХ

II

II

II

II

Није могуће
унапријед планирати

I
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VII – ТЕМАТСКИ ДИО ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: 1. Интегрисани раст
Стратешки циљ: Макроекономска стабилност
Средњорочни циљ: 1.3 Унапрјеђење провођења спољне политике БиХ
Носилац
Назив материјала
активности
1
2
1.3.1 Провођење спољне политике Босне и Херцеговине
1.3.1.1 Развој политичких и економских односа
Министарство
Приједлози
и
иницијативе
за
унапређење
спољних
билатералних односа
послова БиХ
Информација о ставовима ЕУ у вези са мигрантском
кризом и ситуацијом у земљама западног Балкана, с
посебним освртом на Босну и Херцеговину

Министарство
спољних
послова БиХ

Разлози за разматрање предложеног материјала
3

Унапређење билатералне сарадње
Провођење спољнополитичких приоритета БиХ

Планирани квартал
за провођење
4

I – IV

Провођење Закључка Савјета министара Босне и Херцеговине са 23. сједнице одржане
15.9.2015. године

I – IV Континуирано квартално, односно
док буде актуелно
ово питање

I – IV

I – IV

1.3.1.2 Испуњавање обавеза из ССП које су у надлежности МСП БиХ
Приједлози и иницијативе које за циљ имају заступање
интереса БиХ у земљама сусједства/региона, даљње
унапређење
политичког
дијалога,
укључујући
рјешавање отворених питања, јачање регионалне
сарадње и вођење политике добросусједства

Министарство
спољних
послова БиХ

Провођење обавеза из ССП
Проведба спољнополитичких приоритета БиХ
Унапређење билатералне сарадње са сусједним земљама
У том контексту и наставак активности по основу обавеза које произилазе из члана 15.
ССП-а
(Споразум о сарадњи у процесу приступања ЕУ са сусједним земљама)

Анализе,
информације,
извјештаји,
приједлози
стратегија или позиција БиХ које се односе на процес
стабилизације и придруживања, посебно на јачање
политичког дијалога између БиХ и ЕУ, укључујући и
оне који се односе на састанке Савјета за
стабилизацију и придруживање, с обзиром да је МСП
БиХ Секретаријат Сталне делегације БиХ у оквиру
Савјета за стабилизацију и придруживање, те на
захтјев БиХ за чланство у ЕУ

Министарство
спољних
послова БиХ

Провођење обавеза из Споразума о стабилизацији и придруживању, те обавеза које
произилазе из захтјева БиХ за чланство у Европској унији, које је Савјет за опште послове
ЕУ, на сједници одржаној 20.9.2016. године у Бриселу, размотрио и одлучио да проведе
поступак утврђен чланом 49. Уговора о Европској унији

VII – ТЕМАТСКИ ДИО ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: 1. Интегрисани раст
Стратешки циљ: 2. Унаприједити развој конкурентног економског окружења
Средњорочни циљ: 2.1 Унаприједити систем инфраструктуре квалитета у складу са ЕУ легислативама и добром праксом ЕУ, ефикаснију регулацију тржишта у сврху
осигурања слободног кретања роба и услуга и тржишне фер конкуренције
Назив материјала
1

Носилац
активности
2

Разлози за разматрање предложеног материјала
3

Планирани квартал
за провођење
4

2.1.2 Одржавање и развој система стандардизације у Босни и Херцеговини и унапређење услуга Института за стандардизацију БиХ
2.1.2.1 Праћење и усвајање европских/међународних стандарда и израда изворних БАС стандарда уз побољшање и одржавање система управљања и информационог система за
управљање стандардима (СМИС)
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Годишњи програм рада Института за стандардизацију
Босне и Херцеговине за 2021. годину

Извјештај о раду Института за стандардизацију Босне
и Херцеговине за 2019. годину

Институт за
стандардизацију
БиХ

У складу са чланом 23. Закона о министарствима и другим органима управе БиХ
(„Службени гласник БиХ“, бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09,
87/12, 6/13, 19/16 и 83/17), такође, у складу са чланом 8. став (2) Одлуке о годишњем
планирању рада и начину праћења и извјештавања о раду у институцијама БиХ
(„Службени гласник БиХ“, број 94/14), Институт за стандардизацију БиХ је дужан да
достави Приједлог годишњег програма рада Савјету министара БиХ на потврђивање.

IV

Институт за
стандардизацију
БиХ

У складу са чланом 24. Закона о министарствима и другим тијелима управе Босне и
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09,
59/09, 103/09, 87/12, 6/13, 19/16 и 83/17), у складу са чланом 11. став (5) Одлуке о
годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања о раду у институцијама БиХ
(„Службени гласник БиХ“, број 94/14), Институт за стандардизацију БиХ је дужан да
достави Савјету министара БиХ годишњи извјештај о раду.

I

2.1.4 Рјешавање предмета из области конкуренције по службеној дужности и захтјеву странака укључујући и промоцију и заштиту тржишне конкуренције
2.1.4.1 Рјешавање предмета из области конкуренције и давање стручних мишљена
Конкуренцијски
Извјештај о раду Конкуренцијског савјета БиХ 2019.
Разматрање и усвајање
савјете БиХ
годину
Програм рада Конкуренцијског савјета БиХ за 2021.
годину

Конкуренцијски
савјете БиХ

Разматрање и усвајање

2.1.5 Провођење надзора над тржиштем и пружање стручне помоћи заинтересованим странама у Босни и Херцеговини
2.1.5.1 Проактивни и реактивни надзор над тржиштем
Информација о стању у области надзора над тржиштем у БиХ обухвата пресјек стања
Агенција за
реализованих активности у 2019. години у области надзора над тржиштем
Информација о стању у области надзора над
надзор над
непрехрамбених производа, у складу са важећим законодавством у БиХ и најбољим
тржиштем у БиХ за 2019. годину
тржиштем БиХ
праксама у Европској унији, те садржи анализу основних проблема који се јављају у овој
области.
2.1.6 Усклађивање прописа на тржишту осигурања у БиХ

I
IV

II

2.1.6.1 Статистички сервис и међународна сарадња
Приједлог програма рада Агенције за осигурање у БиХ
за 2021. годину

Агенција за
осигурање у
БиХ

У складу Одлуком о годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања о раду
у институцијама Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ, број 94/2014)

IV

Приједлог извјештаја о раду Агенције за осигурање у
БиХ за 2019. годину

Агенција за
осигурање у
БиХ

У складу Одлуком о годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања о раду
у институцијама Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ, број 94/2014)

I

Информисање Савјета министара БиХ и Заједничке
комисије
за
економске
реформе
и
развој
Парламентарне скупштине БиХ о стању и питањима
из области у надлежности Агенције

Агенција за
осигурање у
БиХ

У складу са Законом о управи („Службени гласник БиХ“, бр. 32/02, 102/09 и 72/17) и
Пословником о раду Савјета министара БиХ („Службени гласник БиХ“, број 22/03),

Континуирано

2.1.8 Развити стратешки оквир развоја система инфраструктуре квалитета у БиХ
2.1.8.1 Израдити Нацрт стратегије за развој инфраструктуре квалитета у Босни и Херцеговини са Акционим планом
Стратегија развоја инфраструктуре квалитета у Босни
и Херцеговини

Министарство
спољне

У складу са препоруком број 5 из Препорука ЕУ са састанка Пододбора о трговини,
индустрији, царинама, опорезивању и сарадњи са другим земљама кандидатима.
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трговине и
економских
односа БиХ
2.1.9 Преузимање уредби и директива новог и старог приступа у правни систем Босне и Херцеговине
2.1.9.1 Припрема нацрта и доношење наредби којима се преузимају преостале директиве Новог приступа
Информација о преузимању директива Новог приступа
за техничке индустријске производе и њихова
имплементација

Министарство
спољне
трговине и
економских
односа БиХ

Анализа стања реализације Програма преузимања техничких прописа („Службени гласник
БиХ“, број 35/06), у складу са
препоруком број 11 из Препорука ЕУ са састанка
Пододбора о трговини, индустрији, царинама, опорезивању и сарадњи са другим земљама
кандидатима,

2020.

VII – ТЕМАТСКИ ДИО ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: Интегрисани раст
Стратешки циљ: 2. Унаприједити развој конкурентног економског окружења
Средњорочни циљ: 2.2. Унапређење заштите потрошача
Носилац
Назив материјала
Разлози за разматрање предложеног материјала
активности
1
2
3
2.2.2 Побољшање рада Савјета за заштиту потрошача БиХ
2.2.2.1 Унапређење активности Савјета за заштиту потрошача БиХ
Министарство
спољне
Чланом 106. став (1) тачка а) Закона о заштити потрошача у БиХ је одређено да Савјет
Извјештај о раду Савјета за заштиту потрошача БиХ
трговине и
министара БиХ именује чланове Савјета за заштиту потрошача БиХ те је стога планирано
за 2019.
економских
да то Савјет поднесе извјештај о раду за 2018. годину.
односа БиХ
Министарство
спољне
Чланом 107. став (1) тачка а) Закона о заштити потрошача у БиХ је одређено да се прати
Извјештај о извршењу Државног годишњег програма
трговине и
извршавање Државног годишњег програма за заштиту потрошача БиХ за претходну
за заштиту потрошача БиХ за 2019.
економских
годину.
односа БиХ

Планирани квартал
за провођење
4

II

II
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VII – ТЕМАТСКИ ДИО ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: II Паметан раст
Стратешки циљ: 3. Развој људских ресурса
Средњорочни циљ: 3.1. Унапређење политика, извршење међународних обавеза и развој квалитета у области образовања у БиХ
Назив материјала

Носилац
активности

Разлози за разматрање предложеног материјала

1
2
3
3.1.2 Информисање и признавање документа из области високог образовања, академска и студентска мобилност
3.1.2.1 Сарадња са надлежним органима, образовним властима и органима за признавање у БиХ и сарадња у унутар ЕНИЦ/НАРИЦ мрежа
Центар за
информисање и
Програм рада Центра за информисање и
признавање
На основу члана 23. Закона о министарствима и другим органима управе БиХ, ради разматрања
признавање документа из области високог
документа из
и усвајања на сједници Савјета министара БиХ
образовања за 2021. годину
области високог
образовања
Центар за
информисање и
признавање
На основу члана 24. Закона о министарствима и другим органима управе БиХ, ради разматрања
Извјештај о раду Центра за информисање и
документа из
на сједници Савјета министара БиХ
признавање документа из области високог
образовања за 2019. годину
области високог
образовања

Извјештај о раду Управног одбора Центра за
информисање и признавање документа из области
високог образовања за 2019. годину

Управни одбор
Центра за
информисање и
признавање
документа из
области високог
образовања

На основу члана 11. став (1) тачка п) Статута Центра (''Службени гласник БиХ'', број 69/18) ради
разматрања и усвајања на сједници Савјета министара БиХ

3.1.7 Израда и имплементација прописа и стратешких докумената из области образовања и младих
3.1.7.1 Координација активности у области образовања и младих
Министарство
Савјет министра БиХ је на 33. сједници одржаној 3.12.2015. године донио Одлуку о усвајању
Информација о провођењу Мапе пута за
цивилних
Мапе пута за имплементацију ЕУ Директиве о регулисаним професијама 2005/36ЕЦ и 2013/55ЕУ
имплементацију ЕУ директиве о регулисаним
послова
(.Службени гласник БиХ”, број 10/16). Циљ информације је да се информише Савјет министара
професијама 2005/36ЕЦ и 2013/55ЕУ
БиХ
БиХ о активностима реализованим из Мапе пута.
Министарство
Према одредби члана 48. Оквирног закона о предшколском одгоју и образовању у Босни и
Информација о извршењу Оквирног закона о
цивилних
Херцеговини Министарство цивилних послова БиХ врши надзор над примјеном овог закона, те у
предшколском одгоју и образовању у БиХ
послова БиХ
складу с тим припрема годишњу информацију о провођењу истог.
Министарство
Према одредби члана 23. Оквирног закона о средњем стручном образовању и обуци у Босни и
Информација о провођењу Оквирног закона о
цивилних
Херцеговини Министарство цивилних послова БиХ врши надзор над примјеном овог закона, те у
средњем стручном образовању и обуци у БиХ
послова БиХ
складу с тим припрема годишњу информацију о провођењу истог.
Инфромација о провођењу Оквирног закона о
Министарство
Према одредби члана 42. Оквирног закона о високом образовању у Босни и Херцеговини
високом образовању у БиХ
цивилних
Министарство цивилних послова БиХ одговорно је за праћење провођења овог закона, те у

Планирани
квартал за
провођење
4

IV

I

I

III

IV

IV
IV
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послова БиХ
Информација о статистичким показатељима у
образовању у БиХ

Министарство
цивилних
послова БиХ

Информација о имплементацији Приоритета за
развој високог образовања у БиХ за период 2016 2026

Министарство
цивилних
послова
БиХ

складу с тим припрема годишњу информацију о провођењу истог.
Информација о статистичким показатељима у образовању садржи кратак преглед статистичких
показатеља свих нивоа образовања у Босни и Херцеговинисе. Сачињава се да би Савјет
министара БиХ био упознат са тренутним трендовима у образовању и служи доносиоцима
политика бољем разумјевању стања у образовању, планирању будућих активности и доношењу
одлука.
Савјет министара БиХ је на 50. сједници, одржаној 30.03.2016. године, усвојио Приоритете за
развој високог образовања у Босни и Херцеговини за период 2016-2016, који представљају
главне мјере и активности које се требају провести у Босни и Херцеговини како би се с једне
стране оснажио развој високог образовања, а с друге остварила његова пуна укљученост у
Европски простор високог образовања. Министарство цивилних послова БиХ годишње израђује
информацију о провођењу Приоритета.

Савјет министара БиХ је на 123. сједници од 4. 12. 2017. године усвојио Платформу за развој
предшколског одгоја и образовања у БиХ за период 2017. – 2022. Ова платформа представља
оквир за дјеловање надлежним образовним властима у усклађивању политика развоја
Министарство
Информација о провођењу Платформе за развој
предшколског одгоја и образовања с циљевима Европске уније и Уједињених нација у овој
цивилних
предшколског одгоја и образовања у БиХ 2017 области, путем израде властитих стратегија, планова и других аката којима се потиче развој
послова
2022
предшколског одгоја и образовања. Истовремено, Платформа сједињује стратешке циљеве
БиХ
предшколског одгоја и образовања и њима својствене активности, груписане у пет стубова који
се односе на: повећање обухвата дјеце предшколским одгојем и образовањем, осигурање
квалитета, редовито финансирање, инклузију и сензибилизацију друштва. Министарство
цивилних послова БиХ годишње израђује информацију о провођењу Платформе.
Након што је Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине потписало Меморандум о
сарадњи и подршци унапређењу положаја младих у Босни и Херцеговини са Институтом за
Министарство
развој младих „Култ“ и након што су обављене консултације и састанци са УНФП-ом у Босни и
цивилних
Анализа положаја младих у БиХ
Херцеговини, кренуло се са израдом концептне ноте о стању потреба младих у Босни и
послова
Херцеговини и израдом анализе положаја младих у Босни и Херцегоивни ради доношења
БиХ
(усвајања) документа стратешког типа за младе на нивоу Босне и Херцеговине као крајњег
циља.
Одлуком Савјета министара Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 19/18), односно
Министарство
рјешењима Савјета министара Босне и Херцеговине („Службени гласник БИХ“, бр. 5/19 и 59/19)
Информација о раду Интерресорне радне групе за
цивилних
именовани су чланови Интерресорне радне групе за унапређење допунског образовања дјеце
унапређење допунског образовања
послова
босанскохерцеговачких исељеника у иностранству) чији је један од задатака да информише
БиХ
Савјет министара Босне и Херцеговине о свом раду једном годишње, а по потреби и чешће
(члан 4. тачка г) наведене одлуке).
Министарство
Информација се израђује у складу с чланом 33. Закона о основном и средњем образовању у
цивилних
БиХ ( „Службени гласник БиХ „ број 18/03). Циљ информације је да се Савјет министара БиХ
Информација о допунском образовању
послова
информише о стању допунског образовања и реализацији закључака Савјета министара
БиХ
усвојених на 70. сједници, одржаној 24.8.2016. године, и 111. сједници, одржаној 24.8.2017. год.
3.1.8 Преузимање међународних обавеза у областима образовања и младих
3.1.8.2 Успјешна имплементација међународних обавеза
Министарство
Информација о реализацији ЦЕЕПУС III споразума
Циљ информације је информисање Савјета министара БиХ о реализацији ЦЕЕПУС III програма
цивилних
у БиХ
у 2019. години.
послова БиХ
Информација о учешћу Босне и Херцеговине у
Министарство
Закључком Савјета министара БиХ број: 05-07-1-98-24/19 од 22.1.2019. године, Министарство
Регионалној канцеларији
за сарадњу младих
цивилних
цивилних послова Босне и Херцеговине је задужено да прати и учествује у активностима које се
(Рико)
послова
одвијају у оквиру Рика те правовремено информише Савјет министара БиХ о томе. Циљ
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IV

IV

IV

I

III

IV

IV
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БиХ

Информација о учешћу Босне и Херцеговине у
Ерасмус + програму у области образовања и
младих

Министарство
цивилних
послова БиХ

Информације о учешћу Босне и Херцеговине у Региналној канцеларији за сарадњу младих
(RYCO) јесте да се Савјет министара Босне и Херцеговине информише о апликантима из БиХ
који учествују на отвореним позивима Рика (организације цивилног друштва/школе), броју
простиглих апликација из БиХ, пројектима који су добили новчана средства, висини средстава и
сл.
Учешће Босне и Херцеговине у програмима Европске уније регулисано је Оквирним споразумом
између Европске заједнице и Босне и Херцеговине о општим начелима учешћа Босне и
Херцеговине у програмима Заједнице који је потписан на састанку ЕУ/Балканског форума 22. 11.
2004. године (Службени гласник БиХ”, број 15/06). Споразум је ратификован од стране
Парламента Европске уније у мају 2005. године, а од стране Парламента Босне и Херцеговине
2006. године, те ступио на снагу 8. 1. 2007. године. Циљ информације је да упозна Савјет
министара о активностима које су реализоване у оквиру Ерасмус+ програма с обзиром да Босне
и Херцеговина плаћа улазну карту за учешће у овом програму

IV

VII – ТЕМАТСКИ ДИО ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: II Паметан раст
Стратешки циљ: 4. Повећати индстријску конкурентност
Средњорочни циљ: 4.1. Повећати индстријску конкурентност кроз развој малих и средњих предузећа и индустријске политике
Носилац
Назив материјала
Разлози за разматрање предложеног материјала
активности
1
2
3
4.1.1 Развити систем координације по СБА (Small Business Act)
Министарство
Приједлог одлуке о координацији упућен на Савјет спољне тговине
министара БиХ
и економских
односа БиХ

Приједлог одлуке је у складу са Средњорочним програмом рада Савјета министара Босне
и Херцеговине, а проистиче и из закључка Савјета министара Босне и Херцеговине .

Планирани квартал
за провођење
4

2020.

196

VII – ТЕМАТСКИ ДИО ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: II Паметан раст
Стратешки циљ: 4. Повећати индстријску конкурентност
Средњорочни циљ: 4.2. Унаприједити политике у области науке у БиХ
Носилац
Назив материјала
Разлози за разматрање предложеног материјала
активност
1
2
3
4.2.1 Имплементација пројеката из области науке
4.2.1.1 Унаприједити координацију активности и имлементацију прописа из области науке на нивоу БиХ
У складу са чланом 9. став (4) Оквирног закона о основама научноистраживачке
дјелатности и координацији унутрашње и међународне научноистраживачке сарадње
Министарство
Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, број 43/09) Савјет за
Извјештај о раду Савјета за науку за 2019. годину
цивилних
науку БиХ једном годишње подноси извјештај о свом раду и стању у области науке Савјету
послова БиХ
министара БиХ посредством Министарства цивилних послова БиХ. Циљ је да се Савјет
министара БиХ информише о раду Савјета за науку БиХ.
4.2.1.2 Унаприједити међународну сарадњу у области науке
У складу с Споразумом између БиХ и ЕУ о чланству БиХ у програму ЕУ ХОРИЗОНТ,
Министарство цивилних послова једном годишње информише Савјет министара БиХ о
учешћу БиХ у програм ЕУ ХОРИЗОНТ. Босна и Херцеговина успоставља одговарајуће
Министарство
структуре и механизме и усваја све друге потребне мјере за координацију и организацију
Информација о учешћу БиХ у програм ЕУ ХОРИЗОНТ
цивилних
активности за провођење Програма. Босна и Херцеговина мора сваке године уплатити
послова БиХ
финансијски допринос у складу с Споразумом. Циљ је да се Савјет министара БиХ
информише са предузетим активностима и степеном успјешности учешћа БиХ у програм
ЕУ Хоризонт те да се да приједлог мјера и активности у циљу даљег побољшања
успјешности.
У складу с Законом о буџету институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза
Министарство
Босне и Херцеговине за 2020. годину Министарство цивилних послова БиХ ће
Информација о реализацији грантова у области науке
цивилних
Информацију о реализацији грантова у области науке и иноваторства и учинку
и учинку додијељених грантова
послова БиХ
додијељених грантова доставити Савјету министара БиХ. Циљ Информације је
обавјестити Савјет министара БиХ о реализацији и учинку додјељених грант средстава.

Планирани квартал
за провођење
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VII – ТЕМАТСКИ ДИО ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: II Паметан раст
Стратешки циљ: 4. Повећати индстријску конкурентност
Средњорочни циљ: 4.3. Унапређење сектора комуникација, информацијског друштва и поштанских услуга уз усклађивање регулторног оквира са ЕУ
Назив материјала

Носитељ активности

Разлози за разматрање предложеног материјала

1
2
3
2.1.1. Комуникације, информационо друштво и поштанске услуге
2.1.1.1 Израда прописа и аката из области комуникација, информационог друштва и пошта у БиХ и усклађивање прописа са ЕУ законодавством
Министарство
Имплементација Политике сектора електронских комуникација у Босни и Херцеговини
Смјернице о безбједносним копијама
комуникација и
за период 2017-2021. године и Акционог плана за провођење политике („Службени
транспорта БиХ
гласник БиХ“, број 46/17)

Планирани квартал
за провођење
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Смјерница о запослењу и прекиду запослења
Смјернице о корисничким рачунима и правима
приступа
Смјерница за израду методологије процјене ризика

Министарство
комуникација и
транспорта БиХ
Министарство
комуникација и
транспорта БиХ
Министарство
комуникација и
транспорта БиХ

Имплементација Политике сектора електронских комуникација у Босни и Херцеговини
за период 2017-2021. године и Акционог плана за провођење политике
Смјернице је потребно донијети у складу са Политиком управљања информационом
безбједности у институцијама БиХ за период 2017-2022. („Службени гласник БиХ“ број
38/17)
Смјернице је потребно донијети у складу са Политиком управљања информационом
безбједности у институцијама БиХ за период 2017-2022. („Службени гласник БиХ“, број
38/17)

II

II

II

VII – ТЕМАТСКИ ДИО ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принципи развоја: II Паметан раст
Стратешки циљ: 5. Унаприједити културу и кретивне секторе
Средњорочни циљ: 5.1. Унаприједити политике у области културе и спорта у БиХ
Носилац
Назив материјала
Разлози за разматрање предложеног материјала
активности
1
2
3
5.1.1 Имплементација пројекта и програма које доприносе развоју културе и спорта
5.1.1.1 Унаприједити координацију активности у области културе у БиХ
У складу са Законом о Буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2020.
Министарство
годину, Министарство цивилних послова БиХ ће Информацију о реализацији грантова у
Информација о реализацији грантова у области
цивилних
области културе и учинку додијељених грантова доставити Савјету министара БиХ. Циљ
културе и учинку додијељених грантова
послова БиХ
Информације је обавијестити Савјет министара БиХ о реализацији и учинку додијељених
грант средстава.
У складу с одлуком о оснивању Државне комисије за сарадњу БиХ са организацијом
Уједињених нација за образовање, науку и културу (Унеско) (“Службени гласник БиХ” број:
77/09) , прописане су надлежности Комисије те извјештавање о раду на начин да Комисија
једанпут годишње доставља Савјету министара извјештај о свом раду, активностима и
Министарство
Извјештај о раду Комисије за Унеско за 2019. годину
резултатима сарање са Унеском. Комисија је успостављена као савјетодавно тијело
цивилних
Савјета министара БиХ, а у својој надлежности врши послове и задатке који се односе на
послова БиХ
сарадњу БиХ са Унеском. Циљ рада Комисије је унапређење сарадње с Унеском,
испуњавање обавеза које произилазе из чланства БиХ у Унеску, те имплементација
Унеско конвенција које је БиХ ратификовала, а Извјештајем се информише Савјет
министара БиХ о резултатима рада Комисије.
У складу са Споразумом између Европске уније и Босне и Херцеговине о учешћу
БиХ у „Креативна Европа“: програму Уније за културу и креативне секторе („Службени
гласник БиХ - Међународни споразуми“ број: 3/15), Министарство годишње информише
Савјет министара БиХ о учешћу БиХ у програму ЕУ Креативна европа. Учешће БиХ у
Министарство
Инфромација о учешћу БиХ у програм ЕУ Креативна
Програму се непрестано надзире на партнерској основи која укључује Европску комисију и
цивилних
Европа
Босну и Херцеговину. Босна и Херцеговина доставља Комисији мјеродавне извјештаје и
послова БиХ
учествује у другим конкретним активностима које је Европска унија предвидјела у том
контексту. Босна и Херцеговина учествује:
(a)
у потпрограму за културу;
(b)
у потпрограму МЕДИА;

Планирани квартал
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у међусекторској линији Програма, са изузетком авансне гаранције за културне и
креативне секторе, како је наведено у члану 14. и у складу са чланом 8.(4) Уредбе
(ЕУ) бр. 1295/2013.
Учешће БиХ у активностима Програма мора бити у складу са циљевима, критеријима,
поступцима и роковима дефинисаним у Уредби (ЕУ) бр. 1295/2013. Босна и Херцеговина
успоставља одговарајуће структуре и механизме и усваја све друге потребне мјере за
координацију и организацију активности за провођење Програма у складу са релевантним
одредбама Уредбе којом се успоставља овај програм. Босна и Херцеговина се нарочито
обавезује да успостави Деск за Креативну Европу у складу са чланом 16. Уредбе и
смјерницама које даје Комисија.Како би учествовала у Програму, Босна и Херцеговина
мора сваке године уплатити финансијски допринос у општи буџет Европске уније у складу
са чланом 3. Финансијски допринос БиХ у погледу њеног учешћа и провођења Програма
се додаје износу назначеном сваке године у општем буџету Европске уније за одобрена
буџетска средства за испуњавање финансијских обавеза које произлазе из различитих
облика мјера потребних за провођење, управљање и рад Програма. Циљ је већи степен
успјешности БиХ у програму ЕУ Креативна Европа и већи број подржаних пројеката из
овог фонда ЕУ. Информацијом се извјештава Савјет министара БиХ о активностима и
резултатима учешћа БиХ у програму ЕУ Креативна Европа .
(c)

5.1.1.3 Успјешна координација активности у области спорта
Информације о реализацији гранта “Суфинансирање
спортских манифестација”

Министарство
цивилних
послова БиХ

Информација о анализи стања финансирања спорта
на свим нивоима власти у Босни и Херцеговини

Министарство
цивилних
послова БиХ

У складу са Законом о Буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2019.
годину, Министарство цивилних послова БиХ ће Информацију о реализацији грантова у
области спорта доставити Савјету министара БиХ. Циљ Информације је обавијестити
Савјет министара БиХ о реализацији додијељених грант средстава .
У члану 15. Закона о министарствима и другим тијелима управе БиХ, између осталог
наглашено је да је Министарство цивилних послова БиХ надлежно за обављање послова и
извршавање задатака који су у надлежности БиХ и који се односе на утврђивање основних
принципа координирања активности, усклађивања планова ентитетских тијела власти и
дефинисања стратегије на међународном плану у подручјима: здравства и социјалне
заштите, пензија, науке и образовања, рада и запошљавања, културе и спорта,
геодетским, геолошким и метеоролошким пословима. Кроз програме рада Савјета
министара континуирано се ради на унапређењу координације у области спорта кроз
усвајање Информације о имплементацији Закона о спорту, Информације о анализи стања
у спортским савезима БиХ, те Информације о анализи стања финансирања спорта на
свим нивоима власти у Бих. Сектор за спорт сваке године прикупља податаке о износу
финансијских средстава која се за област спорта на годишњем нивоу издвајају из буџета
свих административних нивоа власти у БиХ те сачињава информацију о анализи стања
финансирања спорта у БиХ, коју усваја Савјет министара.
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VII – ТЕМАТСКИ ДИО ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принципи развоја: II Паметан раст
Стратешки циљ: 5. Унаприједити културу и креативне секторе
Средњорочни циљ: 5.4. Побољшање техничке заштите и доступности архивске и библиотечке грађе
Назив материјала
1

Носилац
активности
2

Разлози за разматрање предложеног материјала
3

Планирани квартал
за провођење
4

5.4.1 Управљачко-надзорне активности
5.4.1.3 Провођење споразума о сукцесији
Информација о провођењу Споразума о сукцесији
Анекса "Д".

Архив БиХ

Анексом "Д" Споразума о сукцесији бивше СФРЈ дефинисана је расподјела архивског
градива и архивских фондова бивше СФРЈ. Архив Босне и Херцеговине сваке године
извјештава Савјет еминистара БиХ о одрађеном послу по питању наведеног споразума

I – IV

VII – ТЕМАТСКИ ДИО ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принципи развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 7. Побољшање управљања животном средином и развој околинске инфраструктуре, уз повећање отпорности на климатске промјене
Средњорочни циљ: 7.1. Унапређење и усклађивање правног оквира у сектору жиовотне средине са правном тековином ЕУ, укључујући унапређење међународне сарадње и имплементацију
међународних обавеза БиХ
Носилац
Планирани квартал
Назив материјала
Разлози за разматрање предложеног материјала
активности
за провођење
1
2
3
4
7.1.1 Унапређење међународне сарадње и координације у сектору заштите животне средине с циљем имплементације међународних споразума, уговора и конвенција, као
испуњавања обавеза ЕУ и домаћег законодавства
7.1.1.1 Координација имплементације мјера и обавеза из стратешких и планских докумената у БиХ, унапређење сарадње у БиХ и имплементација обавеза по основу међународних
конвенција, уговора и споразума
Министарство
Извјештај о имплементацији Акционог плана за
спољне
Савјет министара Босне и Херцеговине је задужио МСТЕО да једном годишње извјештава
заштиту од поплава и управљање ријекама у Босни и
трговине и
IV
о провођењу мјера на имплементацији Акционог плана.
Херцеговини
економских
односа БиХ
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VII – ТЕМАТСКИ ДИО ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принципи развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 7. Побољшање управљања околишем и развој околинске инфраструктуре, уз повећање отпорности на климатске промјене
Средњорочни циљ: 7.2. Развој регулаторног оквира и провођење активности у складу са ЕУ АQ и међународним обавезама из области радијационе и нуклеарне безбједности
Носитељ
Планирани квартал
Разлози за разматрање предложеног материјала
активности
за провођење
1
2
3
4
7.2.1 Радијациона и нуклеарна безбједност и безбједност
Провођење регулаторних активности
Државна
регулаторна
Информација о активностима ДРАРНС-а по питању
агенција за
Информисање СМ БиХ о активностима ДРАРНС-а у оквиру бх. активности по питању
I – IV
Трговске горе
радијациону и
Трговске горе
нуклеарну
безбједност
Државна
регулаторна
Информација о стању у области управљања
агенција за
Информисање СМ БиХ о активностима поводом импелментације Стратегије управљања
радиоактивним отпадом и имплеметацији Стратегије
I - IV
радијациону и
радиоактивним отпадом у БиХ у дијелу који се тиче формирања централног складишта
управљања радиоактивним отпадом у БиХ
нуклеарну
безбједност
Државна
регулаторна
Да СМ БиХ усвоји извјештај о раду ДРАРНС-а у складу са Законом о радијационој и
Извјештај о раду ДРАРНС-а за 2019. годину
агенција за
нуклеарној безбједности у БиХ
I – IV
радијациону и
нуклеарну
безбједност
Државна
Приједлог одлуке о износу такси за рјешења која
регулаторна
издаје ДРАРНС те стављање ван снаге Одлуке о
агенција за
Усклађивање правног прописа за наплату таксе са будућим активностима ДРАРНС-а, а у
износу такси за ауторизације које издаје Државна
II
радијациону и
складу са транспонованим међународним стандардима у домаћу легислативу
регулаторна агенција за радијациону и нуклеарну
нуклеарну
безбједност („Службени гласник БиХ“ број 77/10)
безбједност
7.2.1.2 Провођење међународних споразума и конвенција из области које третирају изворе јонизирајућег зрачења, као и нуклеарни материјал и транспозиција европских
директива ЕУРАТОМ у законодавство БиХ
Државна
регулаторна
Постојећи ЦПФ је за циклус 2015-2019 пројеката техничке сарадње за ИАЕА, те је стога
Усвајање приједлога новог ЦПФ-а за циклус 2020.агенција за
потребно усвојити нови ЦПФ за циклус 2020-2024 у сврху наставка сарадње БиХ са ИАЕА
IV
2024. ТЦ ИАЕА пројеката
радијациону и
у предметној области
нуклеарну
безбједност
Назив материјала
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VII – ТЕМАТСКИ ДИО ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принципи развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 7. Побољшање управљања животне средине и развој околинске инфраструктуре, уз повећање отпорности на климатске промјене
Средњорочни циљ: 7.4. Уредити државну границу БиХ
Носилац
Назив материјала
Разлози за разматрање предложеног материјала
активности
1
2
3
7.4.2 Уредити државну границу са Црном Гором по закљученом међународном уговору
7.4.2.1 Координација активности на маркацији (обиљежавању) државне границе са Црном Гором

Планирани квартал
за провођење
4

Сагласност на Пословник о раду Државне комисије за
границу БиХ

Министарство
цивилних
послова БиХ

Одлуком о оснивању Комисије предвиђено је доношење Пословника о раду.

IV

Сагласност на Одлуку о именовању чланова Стручне
групе за документацију идентификације граничне
линије БиХ са сусједним државама

Министарство
цивилних
послова БиХ

Одлуком о оснивању Комисије предвиђено је формирање Стручне групе.

IV

Извјештаји о раду Државне комисије за границу БиХ

Министарство
цивилних
послова БиХ

Одлуком о оснивању Комисије предвиђено је подношење Извјештаја о раду Вијећу
министара БиХ.

I и III

VII – ТЕМАТСКИ ДИО ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принципи развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 8. Бржи и ефикаснији развој пољопривреде и рурални развој
Средњорочни циљ: 8.1. Осигурати развој и интегрисање сектора пољопривреде, прехране, шумарства и руралног развоја БиХ у европско и свјетско тржиште
Носилац
Планирани квартал
Разлози за разматрање предложеног материјала
активности
за провођење
1
2
3
4
8.1.1 Координација на успостављању стратешког оквира за развој пољопривреде и руралних подручја у БиХ у складу са ЕУ и међународним стандардима и извјештавање о
степену усклађености
8.1.1.1 Регионална сарадња и испуњавање услова за кориштење претприступних фондова ЕУ за пољопривреду и рурални разво
Министарство
Информација се доставља Савјету министара Босне и Херцеговине ради упознавања о
Информација о степену развоја Пољопривредног
спољне трговине
степену развоја ПИС као битне компоненте у развоју пољопривреде уопште у Босни и
IV
информативног система у Босни и Херцеговини (ПИС)
и економских
Херцеговини
односа БиХ
Министарство
Анализа стања на тржишту млијека и млијечних
спољне трговине
Информација се ради с циљем упознавања Савјета министара Босне и Херцеговине са
III
производа у Босни и Херцеговини
и економских
стањем на тржишту млијека и млијечних производа у Босни и Херцеговини
односа БиХ
Министарство
Анализа се ради због упознавања Савјета министара Босне и Херцеговине о
Анализа спољнотрговинске размјене пољопривредних
спољне трговине
резултатима у спољнотрговинској размјени пољопривредних производа, што се јавља
I
производа у Босни и Херцеговини
и економских
као резултат потписаних споразума у области трговине
односа БиХ
Назив материјала
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Годишњи извјештај
Херцеговине

о

пољопривреди

Босне

и

Министарство
спољне трговине
и економских
односа БиХ

На основу Закона о пољопривреди, исхрани и руралном развоју („Службени гласник
БиХ“, број 20/08), МСТЕО је обавезно годишње израдити анализу стања у пољопривреди

II

8.1.1.2. Међународна сарадња и координација пројеката који се односе на пољопривреду, исхрану, шумарство, рурални развој и рибарство
Информација о техничкој подршци Европске комисије
кроз Таиекс инструмент за област пољопривреде и
развоја руралних подручја

Министарство
спољне трговине
и економских
односа БиХ

Закључком Савјета министара Босне и Херцеговине, задужено је МСТЕО да, у сарадњи
са надлежним институцијама у Босни и Херцеговини имплементира одобрене догађаје
те да настави планирати, проводити и координирати активности у оквиру Таиекс
инструмента краткорочне помоћи ЕУ у складу са Програмом рада Савјета министара
Босне и Херцеговине и препорукама из Извјештаја ЕК за Босну и Херцеговину.

IV

Годишњи извјештај о међународној помоћи за сектор
пољопривреде, исхране и руралног развоја у Босни и
Херцеговини за 2017. Годину

Министарство
спољне трговине
и економских
односа БиХ

Годишњи извјештај о међународној помоћи за сектор пољопривреде, исхране и руралног
развоја у Босни и Херцеговини се доставља Савјету министара Босне и Херцеговине у
циљу информисања о активностима и пружању помоћи међународних донатора сектору
пољопривреде. Извјештај има за циљ да помогне потенцијалним донаторима у креирању
њихових планова.

II

Програм развоја сектора рибарства и аквакултуре у
Босни Херцеговине

Министарство
спољне трговине
и економских
односа БиХ

Програм се ради ради остварења препорука ЕК са састанка Пододбора за
пољопривреду, те препорука из мишљења ЕК о чланству Босне и Херцеговине у ЕУ.

IV

8.1.1.3. Координација политика пољопривреде, исхране и рибарства
Министарство
спољне трговине
и економских
односа БиХ

Информација се припрема у циљу извјештавања Савјета министара Бсне и Херцеговине
о предузетим активностима и степену реализације мјера за побољшање услова
спољнотрговинског пословања и заштите домаће производње у области пољопривреде
и прехрамбене индустрије. Информација даје преглед имплементације актуелних мјера,
утврђује проблеме и потребе доношења нових мјера спољнотрговинског промета
пољопривредних и прехрамбених производа.

IV

Министарство
спољне трговине
и економских
односа БиХ

Босна и Херцеговина је на путу испуњавања услова из acquisа Поглавља 13. који се
односи на рибарство, а такође треба да у потпуности имплементира члан 96. Споразума
о стабилизацији и придруживању са Европском унијом, те испуњавању заједничких
циљева са ЕУ кроз утврђивања области од заједничког интереса у сектору рибарства и
утврђивање приоритета правне тековине (acquisа) у области рибарства, те поштивање
међународних обавеза које се тичу правила међународних и регионалних риболовних
организација о управљању и очувању рибљих ресурса.
Због тога се овом информацијом Савјет министара Босне и Херцеговине информише о
степену усклађености са законодавством ЕУ у области рибарства и аквакултуре.

IV

Информација о реализацији Мапе пута са циљем
стварања услова за извоз производа животињског и
биљног поријекла

Министарство
спољне трговине
и економских
односа БиХ

Информација се припрема с циљем упознавања Савјета министара Босне и
Херцеговине о предузетим активностима о побољшању услова за извоз производа
животињског и биљног поријекла

IV

Информација о предузетим мјерама у области
политике пољопривредног земљишта

Министарство
спољне трговине
и економских
односа БиХ

Босна и Херцеговина је на путу испуњавања услова из acquisа Поглавља 11, који се
односи на политику пољопривредног земљишта, те и на основу ССП-а обавезала се за
провођење реформи земљишне политике, које би се прије свега одразиле на реформу
пољопривредног земљишта, како би се земљишни посједи на што ефикаснији начин
укрупњавали. Босна и Херцеговина је укључена и у међународне форуме (ФАО) и
размјењује искуства из других земаља, а могућа је сарадња и на међународним
пројектима и израда посебних студија за ову област.

IV

Преглед предузетих мјера за побољшање услова
спољнотрговинског пословања и заштите домаће
производње у области пољопривреде и прехрамбене
индустрије

Информација о предузетим активностима на
усклађивању домаћег законодавства и провођењу
acquisа за област рибарства и аквакултуре.
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8.1.1.4.Координација политика руралног развоја

Информација о статусу савјетодавних служби у Босни
и Херцеговини

Министарство
спољне трговине
и економских
односа БиХ

Информација произилази из утврђеног стратешког и средњорочног циља, а усклађена је
и са препоруком Одбора за стабилизацију и придруживање између ЕУ и Босне и
Херцеговине везано за достављање информације о статусу савјетодавних служби у
Босни и Херцеговини, како би се побољшали њихови капацитети и операбилност у
цијелој земљи.

III

Министарство
спољне трговине
Информација се припрема ради упознавања Савјета министара Босне и Херцеговине са
III
и економских
стањем на подручју органске производње и могућностима развоја исте
односа БиХ
Министарство
Извјештај о реализацији Стратешког плана руралног
спољне трговине
Извјештај се ради на основу усвојеног СПРР за сваку годину
IV
развоја Босне и Херцеговине 2018-2021 (СПРР)
и економских
односа БиХ
8.1.3 Развој хармонизованог и функционалног система за имплементацију подршки у пољопр./руралном развоју и осигурање претпоставки за привлачење средстава ЕУ
8.1.3.1 Интерна хармонизација мјера подршке у пољопривреди и руралном развоју у БИХ
Канцеларија за
хармонизацију
и кoopдинaциjy
Годишњи извјештај о реализованим подршкама у
Извјештај је саставни дио Извјештаја о стању у пољопривреди БиХ који се према Закону
cиcтeма плаћања
II
пољопривреди и руралном развоју у БиХ за 2019
о пољопривреди БиХ разматра на Савјету министара БиХ и парламенту БиХ
у пољопривреди
и руралном
развоју у БиХ
Канцеларија за
хармонизацију
и кoopдинaциjy
План за хармонизацију мјера подршке руралном
Активност предвиђена у Акционом плану за реализацију приоритета из Аналитичког
cиcтeма плаћања
I
развоју у Босни и Херцеговини
извјештаја Европске комисије
у пољопривреди
и руралном
развоју у БиХ
Канцеларија за
хармонизацију
и кoopдинaциjy
План за хармонизацију мјера директног плаћања и
Активност предвиђена у Акционом плану за реализацију приоритета из Аналитичког
cиcтeма плаћања
I
мјера за тржиште у БиХ
извјештаја Европске комисије
у пољопривреди
и руралном
развоју у БиХ
Канцеларија за
хармонизацију
План за хармонизацију критерија за имплементацију
и кoopдинaциjy
Активност предвиђена у Акционом плану за реализацију приоритета из Аналитичког
мјера подршке у пољопривреди и руралном развоју у
cиcтeма плаћања
II
извјештаја Европске комисије
БиХ
у пољопривреди
и руралном
развоју у БиХ
Информација о спољнотрговинском пословању у
области органске производње
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VII – ТЕМАТСКИ ДИО ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: III Одржив раст
Стратешки циљ: 8. Бржи и ефикаснији развој пољопривреде и рурални развој
Средњорочни циљ: 8.2. Унаприједити систем заштите здравља људи, животиња и биља путем успостављања ефикасног система хране, ветеринарске контроле и
фитосанитарне области у БиХ
Назив материјала
1

Носилац
активности
2

Разлози за разматрање предложеног материјала
3

Планирани квартал
за провођење
4

8.2.1. Процјена, управљање и комуникација ризика поријеклом из хране и хране за животиње
8.2.1.3 Имплементација прописа из области безбједности хране

Извјештај о раду радних тијела именованих од
Савјета министара БиХ (Савјет за генетски
модификоване организме и Комисија за
признавање природних минералних и природних
изворских у БиХ)

Агенција за
безбједност
хране БиХ

У циљу приказа реализације и стања у појединим областима из надлежности Агенције за
безбједност хране БиХ (активности Савјета за ГМО, Комисије за признавање природних
минералних и природних изворских вода). У складу са чланом 5. Одлуке о оснивању Комисије за
признавање природних минералних и природних изворских вода у БиХ, Комисија подноси
годишњи извјештај о раду и стању у области из своје надлежности директору Агенције који га
доставља Савјету министара БиХ на разматрање и усвајање. У Извјештају о раду даје се пресјек
урађених активности у области признавања природних минералних, природних изворских и стоних
вода у Босни и Херцеговини. У складу са чланом 56. став (2) Закона о генетски модификованим
организмима Савјет за ГМО подноси годишњи извјештај о раду Агенцији која исти доставља
доставља Савјету министара БиХ на разматрање и усвајање. У Извјештају о раду даје се пресјек
урађених активности у области ГМО-а

Информације о одређеним
питањима из
надлежности Агенције за безбједност хране БиХ

Агенција за
безбједност
хране БиХ

На основу Закона о храни, Закона о генетски модификованим организмима и подзаконских
прописа донесених на основу ових Закона, у циљу информисања Савјета министара БиХ о
одређеним питањима, као и о одређеним проблемима у области безбједности хране са
приједлогом закључака, мјера и препорука за рјешавање истих

I - IV

Координација
и
достављање
појединих
извјештаја Савјету министара БиХ из појединих
подручја рада Агенције за безбједност хране БиХ

Агенција за
безбједност
хране БиХ

На основу Закона о храни, Закона о генетски модификованим организмима и подзаконских
прописа донесених на основу ових Закона, у циљу извјештавања Савјета министара БиХ о
реализацији активности и стању у појединим областима из надлежности Агенције за безбједност
хране БиХ (извјештај о проведеним мониторинг програмима, извјештај о стању у области
безбједности хране, извјештај о имплементацији важећих прописа у појединим областима
безбједности хране и сл.)

IV

Реализација закључака Савјета министара БиХ

Агенција за
безбједност
хране БиХ

У циљу приказа степена реализације закључака за које је од Савјета министара БиХ задужена
Агенција за безбједност хране БиХ, из дјелокруга своје надлежности

I – IV

8.2.2 Креирање политика и провођење мјера у фитосанитарној области
8.2.2.1 Израда и усклађивање прописа са ацqуис-ем и израда проведбених прописа и других докумената и публикација
МСТЕО /
У складу са одредбама Проведбене одлуке Комисије ЕУ број 2015/1199 од 17.7.2015. године
Извјештај о провођењу Програма посебног
Управа БиХ
којом је Босна и Херцеговина призната као земља без присуства штетног организма који узрокује
надзора (системске контроле) карантинских
за заштиту
прстенасту трулеж кромпира неопходно је наставити са провођењем Програма посебног надзора
штетних организама на кромпиру у БиХ
здравља
и о томе доставити извјештај Европској комисији.
биља

IV
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Извјештај о имплементацији Ротердамске
Конвенције у Босни и Херцеговини

МсТЕО /
Управа БиХ
за заштиту
здравља
биља

У складу са Одлуком о именовању државног тијела за координацију имплементације Ротердамске
конвенције о поступку претходне обавијести о сагласности за промет неких опасних хемикалија и
пестицида у међународној трговини („Службени гласник БиХ“, број 15/10) Управа подноси
извјештај о имплементацији Ротердамске конвенције у БиХ Савјету министара БиХ. Ротердамска
конвенција обухвата пестициде и индустријске хемикалије које су забрањене или строго
ограничене од стране уговорених страна како би се заштитило људско здравље или животна
средина и за које је поднесена обавијест о коначној регулаторној мјери. Извјештај садржи
реализоване активности, обавезе које нису испуњене и образложења везана за одредбе
Ротердамске конвенције те начин рада и координације Управе са надлежним ентитетским
министарствима.

I

VII – ТЕМАТСКИ ДИО ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
IV Инклузивни раст
Стратешки циљ: 10. Повећати могућност за запошљавање
Средњорочни циљ: 10.1. Унаприједити политике и координацију с надлежним институцијама у БиХ у области рада и запошљавања
Општи циљ / принцип развоја:

Носилац
Разлози за разматрање предложеног материјала
активности
1
2
3
10.1.2 Унаприједити међународну сарадњу у области рада и запошљавања
10.1.2.1 Успјешно праћење реализације обавеза из међународних аката чији потписник је БиХ
У складу са чланом 22. Устава Међународне организације рада, БиХ сваке године у складу
са извјештајним распоредом доставља извјештаје о провођењу ратификованих
Информација о активностима у вези са подношењем
Министарство
међународних стандарда рада. Извјештаји се сачињавају на основу прилога од надлежних
извјештаја БиХ о примјени ратификованих конвенција
цивилних
институција БиХ, ентитета и Брчко Дистрикта БиХ и достављају МОР најкасније до 31.
Међународној организацији рада
послова БиХ
августа текуће године. Министарство цивилних послова БиХ ће Савјет министара БиХ
извијестити о извршавању ове обавезе БиХ.
Савјет министара БиХ, на 94. сједници, одржаној 15. марта 2017. године, донио је Одлуку
о именовању представника БиХ у Заједнички одбор за праћење провођења Споразума
између Савјета министара БиХ и Владе Државе Катар о регулисању запошљавања
Извјештај о активностима Заједничког одбора за
држављана БиХ у Држави Катар. Задатак представника БиХ у Заједничком одбору је да,
праћење провођења Споразума између Савјета
Министарство
заједно са члановима Заједничког одбора које је именовала Влада Државе Катар, прате
министара Босне и Херцеговине и Владе Државе
цивилних
провођење Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Државе Катар о
Катар о регулисању запошљавања држављана Босне
послова БиХ
регулисању запошљавања држављана БиХ у Држави Катар. Заједнички одбор се састаје
и Херцеговине у Држави Катар
једном годишње, наизмјенично у двјема земљама, и по потреби. Представници БиХ по
одржаном састанку Заједничког одбора подносе извјештај о свом раду Савјету министара
БиХ и Министарству цивилних послова Босне и Херцеговине једанпут годишње, а по
потреби чешће.
Савјет министара БиХ, на 93. сједници, одржаној 8. марта 2017. године, донио је Одлуку о
Извјештај о раду Међудржавне комисије за праћење
формирању Међудржавне комисије за праћење провођења Споразума између Савјета
Министарство
провођења Споразума између Савјета министара БиХ
министара БиХ и Владе Републике Словеније о запошљавању држављана БиХ у
цивилних
и Владе Републике Словеније о запошљавању
Републици Словенији. Задатак Међудржавне комисије је праћење провођења Споразума.
послова БиХ
држављана БиХ у Републици Словенији
Комисија је основана у складу са чланом 5. Споразума. Представници БиХ о свом раду у
Међудржавној комисији подносе извјештај Савјету министара БиХ најмање једанпут
Назив материјала

Планирани квартал
за провођење
4
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IV
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годишње, а по потреби и чешће.
У складу са Уставом Међународне организације рада, по одржаној Међународној
конференцији рада у Женеви у Швајцарској, која се одржава сваке године крајем маја и
почетком јуна текуће године, Међународна организација рада доставља земљама
чланицама новоусвојене инструменте о раду. Чланице су дужне да Међународној
Информација у вези са усвојеним новим
Министарство
организацији рада доставе мишљење својих институција, односно носилаца законодавних
међународним стандардима рада на 108.
цивилних
активности о истима, те је обавијесте о могућностима њихове евенуталне ратификације,
Међународној конференцији рада
послова БиХ
односно прихватања. Министарство цивилних послова БиХ ће по проведеним
консултацијама са надлежним институцијама у БиХ о наведеном сачинити информацију те
је доставити Савјету министара БиХ, а која се потом треба доставити и Парламентарној
скупштини БиХ.
10.1.2.2. Координација активности на закључивању међународних споразума и других међународних аката из области рада и запошљавања
У складу са одредбама члана 19. Устава Међународне организације рада, БиХ израђује и
доставља извјештаје о провођењу нератификованих конвенција, у циљу анализе
Информација о активностима у вези подношења
Министарство
постојећег стања и израде смјерница за развој нових међународних стандарда рада.
извјештаја БиХ о примјени нератификованих
цивилних
Извјештаји се сачињавају на основу прилогу запримљених од надлежних институција у
конвенција Међународној организацији рада
послова БиХ
БиХ, те се требају доставити до краја фебруара 2019. године МОР-у. Министарство
цивилних послова БиХ ће Савјет министара БиХ извијестити о извршавању ове обавезе
БиХ.
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II

VII – ТЕМАТСКИ ДИО ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: IV Инклузивни раст
Стратешки циљ: 12. Смањити сиромаштво и социјалну искљученост
Средњорочни циљ: 12.2. Побољшан систем заштите људских права и развој односа БиХ са исељеништвом
Носилац
Разлози за разматрање предложеног материјала
активности
1
2
3
12.2.1
Заштита људских права и остваривање равноправности полова
12.2.1.1 Смањење дискриминације и заштита људских права рањивих категорија становништва у БиХ
Босна и Херцеговина је 24. фебруара 2000. године ратификовала Оквирну конвенцију за
Пети извјештај Босне и Херцеговине о
заштиту националних мањина Савјета Европе, те досад израдила и доставила четири
Министарство за
законодавним и другима мјерама на провођењу
државна извјештаја Савјету Европе. Четврти је БиХ поднијела 22. децембра 2017 .
људска права и
принципа утврђених у Оквирној конвенцији за
године, а мишљење је објављено 1 . октобра 2018. године.
избјеглице БиХ
заштиту националних мањина Вијећа Европе
Обзиром да је БиХ свој извјештај дужна достављати сваке четврте године, крајем 2020 је
потребно исти израдити, усвојити и прослиједити Савјету Европе.
Извјештај о сузбијању дискриминације и провођењу
Министарство за
По основу члана 8. Закона о забрани дискриминације
Акционог плана за спречавање појава
људска права и
дискриминације у БиХ за 2019. годину
избјеглице БиХ
Извјештај о раду Савјета за дјецу БиХ за 2019.
Министарство за
По основу члана 9. Одлуке о формирању Савјета за дјецу Босне и Херцеговине
годину и провођењу Акционог плана за дјецу за
људска права и
2015.- 2019. година
избјеглице БиХ
Министарство за
Обавеза настала на основу Одлуке о формирању Савјета за особе са инвалидитетом.
Извјештај о раду Савјета за особе са инвалидитетом
људска права и
Министарство ће координирати у припреми Извјештаја о раду Савјета за особе са
за 2019. годину
избјеглице БиХ
инвалидитетом
Програм обиљежавања значајних датума из
Министарство за
Обавеза настала по основу Одлуке Савјета министара БиХ из 2008.године
Назив материјала

Планирани квартал
за провођење
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области људских права у БиХ за 2020. годину
Израда АП за дјецу БиХ 2020.-2023. година
Израда Извјештаја о провођење Оквирног АП БиХ о
образовним потребама Рома за школску 2019.
годину
Извјештај о раду Одбора за Роме при Савјету
министара БиХ за 2019. годину.
Упућивање Основног уговора између БиХ и
Исламске вјерске заједнице у Парламентарну
скупштину
Извјештај о проведби Акционог плана БиХ и
утрошка грант средстава за рјешавање проблема
Рома из области запошљавања, стамбеног
збрињавања и здравствене заштите за 2019. годину
са РЦЦ обрасцима
Информација о раду Мјешовите комисије за
провођење Основног уговора између БиХ и Српске
православне цркве за 2019. годину.
Информација о раду Мјешовите комисије за
провођење Основног уговора између БиХ и
Исламске вјерске заједнице за 2019. годину.
Информација о раду Мјешовите комисије за
провођење Основног уговора између БиХ и Свете
столице за 2019. годину.
Једанаести извјештај БиХ о примјени Европске
социјалне повеље/ревидиране/по групи ИИ права
(здравље, социјална безбједност и социјална
заштита)
Извјештај о провођењу Акционог плана о
образовању новинара и медијских професионалаца
из људских права 2016-2019. година
Информација о презентацији Трећег периодичног
извјештаја о имплементацији Пакта о економским,
социјалним и културним правима
Изјашњење БиХ на препоруке по УПР-у
Извјештај о примјени УН Конвенције против тортуре
и других сурових, нељудских или понижавајућих
поступака или казни (ЦАТ) (рок за подношење
извјештаја је 2021. година)
Извјештај о примјени Конвенције о правима особа са

људска права и
избјеглице БиХ
Министарство за
људска права и
избјеглице БиХ
Министарство за
људска права и
избјеглице БиХ
Министарство за
људска права и
избјеглице БиХ
Министарство за
људска права и
избјеглице БиХ
Министарство за
људска права и
избјеглице БиХ
Министарство за
људска права и
избјеглице БиХ
Министарство за
људска права и
избјеглице БиХ
Министарство за
људска права и
избјеглице БиХ

По основу обавеза Дражаве проистеклих из Конвенције о правима дјетета и њених
факултативних протокола

IV

По основу усвојеног Оквирног АП

II

Према Одлуци о формирању Одбора за Роме БиХ, Министарство је дужно организовати
рад Одбора и обезбиједити стручно-техничке услове за његово функционисање. У том
контексту ће припремити и сачинити извјештај о његовом раду

II

Основни уговором између БиХ и Исламске заједнице је у фази усаглашавања на
Предсједништву

I

У складу са Одлуком Савјета министара БиХ о распореду поменутих средстава и чланом
22. Закона о финансирању институција БиХ, Министарство ће објединити достављене
извјештаја од надлежних институција, те исте доставити Савјету министара БиХ

III

У складу са потписаним Основним уговором између БиХ и Српске православне цркве
Министарство учествује на сједницама и пружа стручну и административну подршку
Мјешовитој комисији

III

Основни уговором између БиХ и Исламске заједнице је у фази усаглашавања на
Предсједништву

II

У складу са потписаним Основним уговором између БиХ и Свете столице и Додатног
протокола на Основни уговор, министарство учествује на сједницама и пружа стручну и
административну подршку Мјешовитој комисији

IV

Министарство за
људска права и
избјеглице БиХ

Обавеза настала по основу ратификације Европске социјалне повеље /ревидиране/.

II

Министарство за
људска права и
избјеглице БиХ

По основу имплементације Смјерница за обуку о људским правим Резолуције УН

III

Обавеза настала по основу ратифкације Пакта о економским, социјалним и културним
правима

IV

Обавеза настала у складу са Смјерницама 17/119 и Резолуцијом 16/21 Савјета за
људска права и Методологијом извјештавања о провођењу међународних уговора

II

Министарство за
људска права и
избјеглице БиХ

Обавеза настала по основу ратификације УН Конвенције против тортуре и других
сурових, нељудских или понижавајућих поступака или казни (ЦАТ)

III

Министарство за

Обавеза настала на основу Одлуке о формирању Савјета за особе са инвалидитетом

II

Министарство за
људска права и
избјеглице БиХ
Министарство за
људска права и
избјеглице БиХ
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инвалидитетом
Израда Ревидираног акционог плана о образовању
новинара и медијских професионалаца.
Извјештај о мониторинг посјети Европског комитета
за превенцији тортуре (ЦПТ)

људска права и
избјеглице БиХ
Министарство за
људска права и
избјеглице БиХ
Министарство за
људска права и
избјеглице БиХ

Министарство ће координирати у припреми Извјештаја о раду Савјета за особе са
инвалидитетом
По основу имплементације Смјерница за обуку о људским правима Резолуције УН
донесених децембра 2015. године и Међународног пакта о грађанским и политичким
правима
Извјештај БиХ о имплементацији препорука ЦПТ-а

Представници националних мањина и Парламентарна скупштина БиХ су предложили
разматрање могућности измјена и допуна постојећег Закона о правима националних
мањина у БиХ, због чега је потребно припремити компаративне анализе постојећих
закона и њихову усаглашеност са европским правом и искуствима у регији.
12.2.1.2 Превенција и сузбијање насиља и свих облика дискриминације на основу пола
Годишњи извјештај о провођењу Акционог плана за
Министарство за
Координирање и израда годишњих извјештаја о провођењу Акционог плана за
имплементацију УНСЦР 1325 у БиХ 2018 – 2022, за
људска права и
имплементацију УН резолуције 1325 је обавеза која се утврђује Акционим планом.
2020. годину
избјеглице БиХ
У складу са Закључком са 24. сједнице Савјета министара БиХ, одржане 22.9.2015.
Министарство за
Завршни извјештај о реализацији УСАИД гранта за
Министарство за људска права и избјеглице БиХ обавезно је да најмање једном
људска права и
2020. годину
годишње информише Савјет
министара БиХ о имплементацији пројекта који се
избјеглице БиХ
реализује на основу закљученог споразума и о утрошку грант средстава.
12.2.2 Реализација права из Анекса 7 Дејтонског мировног споразума, приступ правима лица под међународном заштитом у БиХ и реадмисија
12.2.2.1 Имплементација Анекса 7 ДМС
Министарство за
Извјештај о реализацији Ревидиране стратегије за
људска права и
Праћење реализације препорука Ревидиране стратегије за провођење Анекса 7 ДМС
провођење Анекса 7 ДМС за 2019. годину
избјеглице БиХ
Министарство за
Програм рада Комисије за избјеглице и расељене
Општи дио, нормативно-правне активности, оперативне активности, информативне
људска права и
особе БиХ за 2020. годину
активности
избјеглице БиХ
Извјештај Савјету министара БиХ о провођењу
Министарство за
Оквирног споразума између Развојне банке Савјета
људска права и
Извјештавање у вези са Регионалним стамбеним програмом
Европе и Босне и Херцеговине у вези са
избјеглице БиХ
Регионалним програмом за стамбено збрињавање
У складу са Законом о поступку закључивања и извршавања међународних уговора,
Извјештај о реализацији Споразума о зајму између
Министарство за
Министарство за људска права и избјеглице БиХ, најмање једанпут годишње,
БиХ и Опек Фонда за међународни развој - пројекат
људска права и
обавјештава Савјет министара БиХ, Предсједништво БиХ и Парламентарну скупштину
стамбене обнове 1376/П
избјеглице БиХ
БиХ о провођењу међународих и других споразума.
Извјештај о реализацији кредитног Споразума У складу са Законом о поступку закључивања и извршавања међународних уговора,
Министарство за
пројекат обнове стамбених јединица за расељене
Министарство за људска права и избјеглице БиХ, најмање једанпут годишње,
људска права и
особе у БиХ између БиХ и Саудијског Фонда за
обавјештава Савјет министара БиХ, Предсједништво БиХ и Парламентарну скупштину
избјеглице БиХ
развој СФД 4/560
БиХ о провођењу међународих и других споразума.
12.2.2.2 Имплементација Споразума о реадмисији и заштита лица под међународном заштитом
Извјештај о реализацији Стратегије за прихват и
Министарство за
интеграцију држављана Босне и Херцеговине који се
Праћење реализације Акционог плана из Стратегије за прихват и интеграцију бх.
људска права и
враћају у Босну и Херцеговину по основу споразума
држављана који се враћају по основу споразума о реадмисији.
избјеглице БиХ
о реадмисији, за 2019. годину
Министарство за
Извјештај о збрињавању избјеглица у БиХ и лица
Праћење остваривања права особа под међународном заштитом, у складу са
људска права и
под супсидијарном заштитом за 2019. годину
надлежностима МЉПИ, која проистичу из Закона о азилу.
избјеглице БиХ
Анализа правног оквиру за заштиту мањина са
приједлозима за унапређење постојећег Закона о
правима националних мањина у БиХ

Министарство за
људска права и
избјеглице БиХ

IV
По најави ЦПТ
комитета

III

III

IV

I

I

I

IV

IV

IV

II
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12.2.2.3 Стамбена политика и социјално становање
Праћење реализације препорука Ревидиране стратегије БиХ за провођење Анекса 7
ДМС, утврђени проблеми и потребе корисника колективних центара и алтернативних
смјештаја путем осигурања јавних стамбених рјешења у виду успостављања и развоја
модела социјалног непрофитног становања, праћење реализације оквирног споразума о
кредиту између Развојне банке Савјета Европе и БиХ којим су дефинисани услови за
финансирање и реализацију пројекта.
12.2.3 Развој политика према исељеништву и јачање сарадње са исељеништвом
12.2.3.1 Развој политика према исељеништву
Министарство за
У складу са Политиком о сарадњи са исељеништвом Министарство за људска права и
Извјештај о реализицији Политике о сарадњи са
људска права и
избјеглице БиХ дужно је једном годишње информисати Савјет министара БиХ о
исељеништвом за 2019. годину
избјеглице БиХ
активностима на провођењу документа Политике о сарадњи са исељеништвом.
12.2.3.2 Јачање сарадње БиХ са исељеништвом
У складу са Политиком о сарадњи са исељеништвом, стратешким циљем 2 – Пружање
подршке исељеништву и унапрјеђење сарадње са исељеништвом, Министарство за
људска права и избјеглице континуирано прати остваривање права, интереса и потреба
Информација о организованим сусретима са
исељеника како у БиХ тако и у земљама пријема. Информација има за сврху упознати
Министарство за
исељеништвом из БиХ и сарадња са ДКП мрежом
Савјет министара БиХ с активностима Министарства по овом питању, односно
људска права и
БиХ у свијету у контексту развијања односа са
извијестити о посјетама представника Министарства организацијама у исељеништву,
избјеглице БиХ
исељеништвом
захтјевима исељеништва упућеним институцијама у БиХ, као и иницијативама и
предузетим активностима Министарства у циљу реализацији истих. Такође,
информација има за циљ извијестити Савјет министара о сарадњи Министарства са ДКП
мрежом по питању исељеништва.
Извјештај о реализацији Оквирног споразума о
кредиту између Развојне банке Савјета Европе и
БиХ Л/Д 1789 (2013)

Министарство за
људска права и
избјеглице БиХ

IV

I

IV

12.2.4 Финансијска реализација пројеката обнове и повратка
12.2.4.1 Финансијска реализација пројеката обнове и повратка одобрених од стране Комисије за избјегла и расељена лица БиХ
Извјештај о раду Фонда за повратак Босне и
Херцеговине за 2019. годину

Фонд за повратак

Приједлог годишњег програма рада
повратак за 2021. годину

Фонд за повратак

Фонда за

У складу са чланом 24. Закона о министарствима и другим тијелима управе Босне и
Херцеговине, у складу са чланом 11. став (5) Одлуке о годишњем планирању рада и
начину праћења и извјештавања о раду у институцијама БиХ Фонд за повратак БиХ је
дужан да достави Савјету министара Босне и Херцеговине годишњи извјештај о раду
У складу са чланом 23. Закона о министарствима и другим органима управе БиХ, такође,
у складу са чланом 8. став (2) Одлуке о годишњем планирању рада и начину праћења и
извјештавања о раду у институцијама БиХ Фонд за повратак је дужан да достави
Приједлог програма рада Савјету министара БиХ на потврђивање.
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VII – ТЕМАТСКИ ДИО ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: III Одржив раст

Стратешки циљ: 13. Унаприједити здравствену заштиту
Средњорочни циљ: 13.1 Унаприједити капацитете у области здрвства у БиХ
Носилац
Планирани квартал
Разлози за разматрање предложеног материјала
активности
за провођење
1
2
3
4
13.1.1 Превенција, промоција и сузбијање заразних и незаразних болести у БиХ
13.1.1.1 Припрема, имплементација, праћење имплементације и подршка пројектима превенције и сузбијања заразних и незаразних болести у циљу јачања јавноздравствених
капацитета
Информација о реализацији Гранта непрофитним
Министарство
У складу с Одлуком о критеријима за распоред средстава Гранта
непрофитним
организацијама
Суфинансирање
пројеката
цивилних
организацијама - Суфинансирање пројеката невладиних организација у области
IV
невладиних организација у области превенције ХИВ-а
послова БиХ
превенције ХИВ-а и туберкулозе у БиХ за 2019. годину.
и туберкулозе у БиХ за 2019. годину
Информација о реализацији пројекта "Јачање
У складу са закључком Савјета министара БиХ са 86 сједнице одржане 20.12.2016.године,
капацитета за надзор и одговор на авијарну и
Министарство
Министарство цивилних послова БиХ је задуЖено за координацију пројектних активности у
пандемијску грипу у Босни и Херцеговини” америчког
цивилних
оквиру пројекта "Јачање капацитета за надзор и одговор на авијарну и пандемијску грипу у
IV
Центра за контролу и превенцију болести (ЦДЦ)
послова БиХ
Босни и Херцеговини” америчког Центра за контролу и превенцију болести (ЦДЦ).
(Година IV)
Министарство је прималац грант средстава за имплементацију наведеног пројекта.
13.1.2 Међународна сарадња у области здравства
13.1.2.1 Извјештавање и испуњавање обавеза БиХ у процесу приступања ЕУ и обавеза из других међународних правних аката
Предсједништво БиХ је донијело Одлуку о ратификацији Међународне здравствене
регулативе на 59. сједници, одржаној 27.7.2009. (“Службени гласник БиХ”, бр. 8/09).
Извјештај о новонасталој јавноздравственој пријетњи
Министарство
На приједлог Министарства цивилних послова БиХ, Савјет министара БиХ на 51. сједници
од међународне важности, у складу с Међународном
цивилних
IV
одржаној 3.6.2008. донио је Одлуку о успостављању Комисије за провођење Међународне
здравственом регулативом (ИХР) 2005
послова БиХ
здравствене регулативе СЗО (ИХР 2005) („Службени гласник БиХ“, бр. 59/08). Извјештај се
подноси у складу с ИХР 2005 – Анекс 2.
Савјет министара Босне и Херцеговине је, на 61. сједници, одржаној 07.10.2008., донио
Одлуку о оснивању Комисије за цертификацију ерадикације полиомијелитиса у Босни и
Херцеговини („Службени гласник БиХ“, бр. 95/08, 4/10, 82/11 и 66/16). Комисија је основана
Министарство
Годишњи извјештај о статусу полиомијелитиса, дјечје
као стручно тијело на нивоу Босне и Херцеговине са задатком провођења активности на
цивилних
IV
парализе и акутне флакцидне парализе у БиХ
цертификацији ерадикације полиомијелитиса у Босни и Херцеговини. У складу са чланом
послова БиХ
4. став (3) Одлуке, Комисија за цертификацију ерадикације полиомијелитиса у Босни и
Херцеговини, дужна је подносити годишњи извјештај Савјету министара Босне и
Херцеговине и Свјетској здравственој организацији.
Информација о учешћу Босне и Херцеговине у
Министарство
Циљ је да се Савјет министара БиХ информише о предузетим активностима и степену
“Трећем програму за дјеловање Уније у подручју
цивилних
успјешности учешћа БиХ у “Трећем програму за дјеловање Уније у подручју здравства
IV
здравства (2014-2020)“ за 2019. годину
послова БиХ
(2014-2020)“, те да се да предложе мјере и активности у циљу веће промоције програма.
Назив материјала

Информација о раду Мултисекторске радне групе за
праћење имплементације Конвенције Савјета Европе
о кривотворењу медицинских производа и сличним
кривичним дјелима која представљају пријетњу јавном
здрављу (МEDICRIME) за СМ БиХ

Министарство
цивилних
послова БиХ

Савјет министара Босне и Херцеговине је на 123. сједници, одржаној 4. децембра 2017.
године, донио Одлуку о формирању Мултисекторске радне групе за праћење
имплементације Конвенције Савјета Европе о кривотворењу медицинских производа и
сличним кривичним дјелима која представљају пријетњу јавном здрављу (“Службени
гласник БиХ”, бр 10/18). У складу са чланом 5. Одлуке, Мултисекторска радна група за
праћење имплементације Конвенције Савјета Европе о кривотворењу медицинских
производа и сличним кривичним дјелима која представљају пријетњу јавном здрављу,
дужна је подносити годишњи извјештај о раду Савјету министара Босне и Херцеговине.
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VII – ТЕМАТСКИ ДИО ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: V Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14. Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.1 Унапређење безбједносног сектора с аспекта одговорности и ефикасности
Носилац
активности
1
2
14.1.1. Гранична контрола и спречавање прекограничног криминала
14.1.1.1. Гранична контрола
Назив материјала

Разлози за разматрање предложеног материјала
3

Планирани квартал
за провођење
4

Годишњи извјештај о раду Граничне полиције
БиХ за 2019. годину

Гранична
полиција БиХ

У складу са чланом 24. Закона о министарствима и другим органима управе БиХ, чланом 15.
Закона о Граничној полицији БиХ и чланом 11. Одлуке о годишњем планирању рада и начину
праћења и извјештавања о раду у институцијама Босне и Херцеговине, директор Граничне
полиције БиХ подноси Министру годишњи извјештај о раду и ситуацији на терену у надлежности
Граничне полиције, који га доставља Савјету министара.

I

Програм рада Граничне полиције БиХ за 2021.
годину

Гранична
полиција БиХ

У складу са чланом 23. Закона о министарствима и другим органима управе БиХ, чланом 15.
Закона о Граничној полицији БиХ и чланом 8. Одлуке о годишњем планирању рада и начину
праћења и извјештавања о раду у институцијама Босне и Херцеговине, директор Граничне
полиције БиХ сачињава програм рада за наредну годину и доставља на потврђивање Савјету
министара посредством Министарства.

IV

14.1.3 Домаћа и међународна полицијска сарадња, те заштита личности и објеката.
14.1.3.1 Комуникација, сарадња и координација између полицијских и других тијела у БиХ.

Извјештај рада Дирекције за координацију
полицијских тијела БиХ за 2019. годину.

Дирекција за
координацију
полицијских
тијела БиХ

Сходно члану 24. Закона о министарствима и другим органима управе БиХ, члану 8. Закона о
Дирекцији за координацију полицијских тијела и агенцијама за подршку полицијској структури БиХ
(Службени гласник БиХ“, број 36/08) и члану 11. Одлуке о годишњем планирању рада и начину
праћења и извјештавања о раду у у институцијама БиХ („Службени гласник БиХ“, број 94/14),
годишњи извјештај рада се подноси Савјету министара БиХ на усвајање.

I

Програма рада Дирекције за 2021. годину.

Дирекција за
координацију
полицијских
тијела БиХ

Сходно члану 23. Закона о министарствима и другим органима управе БиХ и члану 6. и 7.
Одлуке о годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања о раду у у институцијама
БиХ („Службени гласник БиХ“, број 94/14), годишњи програм рада потврђује Савјет министара
БиХ.

IV

14.1.4 Обављање форензичких испитивања и вјештачења
Унапређење рада и увођење међународних стандарда у лабораторијама
Обавеза израде и разматрања предложеног материјала је у складу са чланом 16. Закона о
Агенција за
Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској структури
Извјештај о раду Агенције за форензичка
форензичка
БиХ; чланом 23. Закона о министарствима и другим органима управе БиХ; Пословником о раду
испитивања и вјештачења за 2019. годину
испитивања и
Савјета министара БиХ; Одлуком о годишњем планирању рада и начину праћења и
вјештачења
извјештавања у институцијама БиХ;
Приједлог годишњег програма рада Агенције за
Агенција за
Обавеза израде и разматрање предложеног материјала је у складу са чланом 16. Закона о
форензичка испитивања и вјештачења за 2021.
форензичка
Дирекцији за координацију полицијских тијела и о агенцијама за подршку полицијској структури
годину
испитивања и
БиХ; чланом 23. Закона о министарствима и другим органима управе БиХ; Пословником о раду
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вјештачења

Савјета министара БиХ; те Одлуком о годишњем планирању рада и начину праћења и
извјештавања у институцијама БиХ;
14.1.5 Прикупљање обавјештења и података, спречавање, откривање и истраге кривичних дјела и заштита свједока из надлежности Суда БиХ
14.1.3.5 Утврђивање законитости у поступању полицијских службеника СИПА-е и поступање на захтјев институција БиХ
Државна
Обавеза по члану 7. став (6) и члану 8. став.(2) тачка ф) Закона о Државној агенцији за истраге и
агенција за
Извјештај о раду Државне агенције за истраге и
заштиту ("Службени гласник БиХ", бр. 27/04, 63/04, 35/05, 49/09 и 40/12);
истраге и
заштиту за 2019. годину
Обавеза по Одлуци о годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања о раду у
заштиту
институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 94/14)
(СИПА)
Државна
агенција за
Програм рада Државне агенције за истраге и
Обавеза по Одлуци о годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања о раду у
истраге и
заштиту за 2021. годину
институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 94/14)
заштиту
(СИПА)
14.1.7 Школовање и стручно оспособљавање и усавршавање полицијских кадрова

Агенција за
школовање и
стручно
усавршавање
кадрова
Агенција за
школовање и
стручно
усавршавање
кадрова

Извјештај о раду за 2019. годину

Програм рада за 2021. годину

I

IV

Обавеза по Одлуци о годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања о раду у
институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 94/14)

I

Обавеза по Одлуци о годишњем планирању рада и начину праћења и извјештавања о раду у
институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 94/14)

III - IV

14.1.8 Сарадња са међународним институцијама у области безбједносне политике
14.1.9 Обезбјеђивање ефикасног и ефективног безбједносног сектора
Миграциони профил БиХ има за циљ да осигура Савјету министара БиХ увид у кључне трендове
Министарство
Израда Миграционог профила БиХ за 2019.
у области миграција, а Министарству безбједности БиХ могућност израде квалитетних политика и
безбједности
годину
усвајање квалитетних прописа. Уједно овим документом се омогућава међународним
БиХ
организацијама надлежним за област миграција потпунији увид у миграционе трендове у БиХ.
Извјештај о провођењу Споразума између
Савјета министара БиХ и Владе Републике
Хрватске о сарадњу у надзору државне границе

I

Министарство
безбједности
БиХ

Редовно годишње подношење извјештаја о провођењу Споразума између Савјета министара
Босне и Херцеговине и Владе Републике Хрватске о сарадњу у надзору државне границе.

I

Извјештај о раду Координационог тијела за
праћење провођења стратешких и оперативних
циљева утврђених Стратегијом интегрисаног
управљања границом у Босни и Херцеговини и
Акционим планом
провођења Стратегије
интегрисаног управљања границом у Босни и
Херцеговини за период 2019. – 2023. године, за
2020. годину.

Министарство
безбједности
БиХ

Редовно годишње подношење извјештаја о раду, односно формирање Координационог тијела за
праћење провођења стратешких и оперативних циљева утврђених Стратегијом интегрисаног
управљања границом у Босни и Херцеговини, зависи од усвјања документа Стратегије
интегрисаног управљања границом у Босни и Херцеговини и Акционог плана провођења
Стратегије интегрисаног управљања границом у Босни и Херцеговини за период 2019. – 2023.
година. У овом тренутку још увијек се чека мишљење Министарства финансија и трезора БиХ
(више од 4 мјесеца и након двије упућене ургенције) како би документ био упућен савјету
министара БиХ на усвајање.

I

Извјештај

Министарство

Чланом 5. Одлуке о оснивању Државне комисије за интегрисано управљање границом БиХ,

I

о

раду

Државне

комисије

за
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интегрисано управљање
Херцеговине.

границом

и

безбједности
БиХ

прописано је редовно подношење извјештаја о раду према Савјету министара БиХ једном
годишње.

Извјештај о раду Координационог одбора за
контролу малог оружја и лаког наоружања за
2019. годину

Министарство
безбједности
БиХ

Одлуком Савјета министара БиХ СЛ. гласник БиХ бр. 95/13,62/15 и 93/16 је прописано
достављање извјештаја о провођењу Стратегије за контролу малог оружја и лаког наоружања у
БиХ

I

Извјештај о провођењу Закона
кретања оружја и војне опреме

Министарство
безбједности
БиХ

Обзиром да је трговина оружјем дио у Преговарачком поглављу правда, слобода и безбједност,
обавеза је доставити СМ БиХ извјештај о свим аспектима контроле кретања оружја и војне
опреме („Службени гласник БиХ“ број 53/09 и 22/16)

I

Министарство
безбједности
БиХ

У складу са чл. 5 Одлуке о формирању Координационог тијела за питања миграција у Босни и
Херцеговини, Координационо тијело је дужно путем Министарства безбједности БиХ доставити
извјештај о раду Савјету министара БиХ најкасније у року од 60 дана од истека календарске
године за коју се подноси извјештај.

о

Босне

контроли

Извјештај о раду Координационог тијела за
питања миграција у Босни и Херцеговини
Извјештај о раду Координационог одбора за
САЛВ за 2019. годину
Извјештај

Надзорног тијела за праћење
провођења Стратегије за превенцију и
борбу против тероризма

Министарство
безбједности
БиХ

САЛВ је формиран Одлуком Савјета министара („Службени гласник“, бр. 95/13, 62/15 и 93/16) и у
тој одлуци је дефинисана обавеза извјештавања о провођењу Стратегије.

I

I

Министарство
безбједности
БиХ

Активност предвиђена Стратегијом за превенцију и борбу против тероризма

Припрема и достављање Извјештаја о стању у
области трговине људима у Босни и Херцеговини
за 2019. годину

Министарство
безбједности
БиХ

Достављање на усвајање извјештаја о стању у области трговине људима у Босни и Херцеговини
за 2019. годину. На основу члана 6, тачке 3. и 4. Одлуке о процедурама и начину координације
активности на спречавању трговине људима и илегалне имиграције у Босни и Херцеговини
и успостављању функције државног координатора ("Службени гласник Босне и Херцеговине",
бр. 24/03 и 37/04), државни координатор за борбу против трговине људима и илегалне
миграције у Босни и Херцеговини, С а в ј е т у министара Босне и Херцеговине подноси
редовни годишњи извјештај о стању у области борбе против трговине људима.

II

Елементи Средњорочног плана Министарства
безбједности БиХ за израду Средњорочног плана
Савјета министара БиХ 2020-2022

Министарство
безбједности
БиХ

У складу са обавезама из члана 3. Става 2. Одлуке о поступку средњорочног планирања,
праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине (Службени гласник БиХ“ бр.
62/14), а којим се траже од Министарства безбједности БиХ елементи за припрему Средњорочног
плана Савјета министара БиХ.

II

Информација о стању безбједности у БиХ за
2019. годину

Министарство
безбједности
БиХ

У складу са чланом 20. Закона о управи („Службени гласник БиХ“ број 32/02), чланом 14. Закона о
министарствима и другим органима управе БиХ („Службени гласник БиХ“ бр. 5/03, 26/04, и 42/04),
чланом 6. Закона о Обавјештајно-безбједносној агенцији Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број 20/04), и закључака Парламентарне скупштине БиХ, Министарство
безбједности припрема информацију о стању безбједности у БиХ у претходној години.

II

Извјештај о имплементацији Стратегије за борбу
против организованог криминала Босне и
Херцеговине 2017-2020

Министарство
безбједности
БиХ

Стратегијом за борбу против организованог криминала Босне и Херцеговине 2017-2020 одређено
је да Радна група има обавезу најмање једанпут годишње, а по потреби и чешће, подносити
извјештај Савјету министара БиХ о имплементацији саме стратегије.

II

План цивилно-војне сарадње у одговору на
терористички
напад
(санирање
њихових
посљедица)

Министарство
безбједности
БиХ

Активност предвиђена Стратегијом за превенцију и борбу против тероризма

II/III

Извјештај о раду Мјешовите комисије за праћење

Министарство
безбједности

Чланом 5. Одлуке о именовању представника БиХ у састав Мјешовите комисије за праћење

II/IV

I/II
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провођења Уговора између Босне и Херцеговине
и Републике Хрватске о граничним прелазима.

БиХ

провођења Уговора између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о граничним прелазима,
прописано је редовно подношење извјештаја о раду према Савјету министара БиХ сваких 6
мјесеци.

Извјештај о раду Мјешовите комисије за праћење
провођења
Споразума
између
Босне
и
Херцеговине
и
Републике
Хрватске
о
пограничном саобраћају.

Министарство
безбједности
БиХ

Чланом 5. Одлуке о именовању представника БиХ у састав Мјешовите комисије за праћење
провођења Споразума између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске о пограничном
саобраћају, прописано је редовно подношење извјештаја о раду према Савјету министара БиХ,
сваких 6 мјесеци.

II/IV

Извјештај о раду Мјешовите комисије за праћење
провођења Споразума о одређивању граничних
прелаза између Босне и Херцеговине и Србије и
Црне Горе и Споразума између Босне и
Херцеговине и Србије и Црне Горе о пограничном
саобраћају.

Министарство
безбједности
БиХ

Чланом 5. Одлуке о именовању представника БиХ у састав Мјешовите комисије за праћење
провођења Споразума о одређивању граничних прелаза између Босне и Херцеговине и Србије и
Црне Горе и Споразума између Босне и Херцеговине и Србије и Црне Горе о пограничном
саобраћају, прописано је редовно подношење извјештаја о раду према Савјету министара БиХ,
сваких 6 мјесеци.

II/IV

Извјештај о раду Мјешовите комисије за праћење
провођења Споразума између Савјета министара
БиХ и Владе Црне Горе о граничним прелазима
за међународни саобраћај и Споразума између
Савјета министара БиХ и Владе Црне Горе о
граничним прелазима за погранични саобраћај.

Министарство
безбједности
БиХ

Чланом 5. Одлуке о именовању представника БиХ у састав Мјешовите комисије за праћење
провођења Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Црне Горе о граничним
прелазима за међународни саобраћај и Споразума између Савјета министара БиХ и Владе Црне
Горе о граничним прелазима за погранични саобраћај, прописано је редовно подношење
Извјештаја о раду према Савјету министара БиХ сваких 6 мјесеци.

II/IV

Доношење Стратегије за контролу малог оружја и
лаког наоружања у БиХ за период 2020-2023

Министарство
безбједности
БиХ

Обзиром да Стратегија за контролу малог оружја и лаког наоружања у БиХ за период 2016-2020
истиче у јулу 2020 потребно је донијети нову. Потреба доношења нове стратегије је исказана и у
Мапи пута за одрживо решење за сузбијање недозвољеног посједовања, злоупотребе и трговине
малокалибарским и лаким оружјем и припадајућом муницијом на Западном Балкану до 2024.
године која је усвојена на Лондонском самиту у оквиру Берлинског процеса у јулу мјесецу 2018.
године.

III

Припремне активности за израду нове
Стратегије БиХ за превенцију и борбу против
тероризма (2021-2025)

Министарство
безбједности
БиХ

Информација о координирању и праћењу

Министарство
безбједности
БиХ

Активност предвиђена ВБЦТи иницијативом

I, II, III, IV

Информација о активностима у склопу учешћа у
раду делегације БиХ у међувладином одбору
Савјета Европе за борбу против тероризма
(ЦДЦТ)

Министарство
безбједности
БиХ

Обавеза извјештавања по основу учешћа у раду делегације БиХ БиХ у Међувладином одбору
Савјета Европе за борбу против тероризма (ЦДЦТ)

I, II, III, IV

Координирање и праћење процеса евалуације
Конвенције Савјета Европе о превенцији
тероризма и њеног додатног протокола

Министарство
безбједности
БиХ

Обавеза извјештавања ратификоване конвенције и раду у ЦДЦТ-а.

I, II, III, IV

Координирање и праћење имплементације
препорука Групе земаља Савјета Европе против
корупције (Греко)

Министарство
безбједности
БиХ

Босна и Херцеговина је тренутно обухваћена Трећим и Четвртим кругом Греко евалуације, а, у
складу са тражењима Грека из Извјештаја о усклађености, неопходно је Секретаријату Греко
достављати потпуне и благовремене информације у вези са провођењем препорука из 3. и 4.
круга Греко евалуације

I, II, III, IV

Израда Стратегије у области миграција и азила и

Министарство

Стратегија у области миграција и азила и Акциони план имају за циљ

I, II, III, IV

активности у склопу пројекта ЕУ ВБ у оквиру
иницијативе ВБЦТи

Неопходно је формирати Радну групу за израду Стратегије за превенцију и борбу против
тероризма (2021-2025), обзиром да важећој истиче рок 2020. године

јачања капацитета

III/IV
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Акционог плана 2021-2025.

Континуирана стручна и административну
подршка Комисији за уништавање опојних
дрога
Континуирана стручна и административну
подршка Комисији за сузбијање злоупотребе
опојних дрога

безбједности
БиХ

Министарство
безбједности
БиХ
Министарство
безбједности
БиХ

надлежних институција у овој области и даљње усаглашавање националног законодавства у
области миграција и азила с правном тековином Европске уније.

Активности у складу са Законом о спречавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога
(Службени гласник БиХ, 8/06).

I, II, III, IV

Активности у складу са Законом о спречавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога.

I, II, III, IV

Израда приједлога Државног акционог плана
борбе против злоупотребе опојних дрога за
период 2020-2023

Министарство
безбједности
БиХ

Одредбама Закона о спречавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога прописано је
доношење Државне стратегије надзора над опојним дрогама, спречавања и сузбијања
злоупотребе опојних дрога и Државног акционог плана борбе против злоупотребе опојних
дрога у Босни и Херцеговини. Парламентарна скупштина БиХ је на сједницама у априлу и мају
2018. године усвојила Државну стратегију надзора над опојним дрогама, спречавања и
сузбијања злоупотребе опојних дрога у Босни и Херцеговини за период 2018-2023. године.
Државни акциони план представља даљу конкретизацију мјера и циљева из Државне
стратегије.

Обиљежавање 18.октобра, Европског дана борбе
против трговине људима

Министарство
безбједности
БиХ

У складу са стратешким документима и Акционим планом супростављања трговини људима
2016-2019 те Програмом обиљежавања значајних датума из области људских права у Босни и
Херцеговини

IV

Провођење Акционог плана за борбу против
прања новца финансирања тероризма у Босни и
Херцеговини за период 2018.-2022. године.

Министарство
безбједности
БиХ

Годишња информација за Савјет министара БиХ о реализацији Акционог плана за борбу
против прања новца и финансирања тероризма у Босни и Херцеговини за период 2018.-2022.
Године, која се подноси на нову одлуку о формирању Радне групе за израду Процјене ризика
од прања новца и финансирања тероризма у Босни и Херцеговини

IV

Активности Манејвал делегације БиХ

Министарство
безбједности
БиХ

Годишња обавеза извјештавања Савјета министара БиХ од стране Манејвал делегације која
произилази из Одлуке о именовању Делегације Босне и Херцеговине при Комитету експерата
Савјета Европе за евалуацију борбе против прања новца и финансирања терористичких
активности.

IV

Годишњи форум у функцији Платформе за
смањење ризика од катастрофа у Босни и
Херцеговини

Министарство
безбједности
БиХ

Произлази из Хјого оквира за дјеловање 2005 - 2015 – стварање отпорности држава и заједница
на катастрофе. У Босни и Херцеговини се реализује кроз редован годишњи форум на актуелну
тематику из области заштите и спашавања уз учешће релевантних надлежних инстиртуција.

IV

Утврђивање модела осигурања у случају
природних или других несрећа

Министарство
безбједности
БиХ

Реализација задатака утврђених Одлуком
Савјета министара БиХ о именовању Сталне
мјешовите комисије

Министарство
безбједности
БиХ

Учешће у цивилно-војним вјежбама НАТО-а и
другим вјежбама са међународним учешћем

Министарство
безбједности

На основу закључка Савјета министара Босне и Херцеговине са 110. сједнице, одржане
31.7.2017. године о обавези Министарства безбједности Босне и Херцеговине да у сарадњи са
надлежним институцијама на нивоу Босне и Херцеговине, ентитета и Брчко Дистрикта БиХ
формира Радну групу за израду приједлога модела осигурања у несрећама у Босни и
Херцеговини.
На основу Одлуке о именовању чланова Сталне мјешовите комисије за провођење задатака
утврђених споразумима између Савјета министара Босне и Херцеговине и влада Републике
Хрватске, Републике Македоније и Црне Горе о сарадњи у заштити од природних и
цивилизацијских катастрофа („Службени гласник БиХ“ бр. 15/10).
Због значаја предметне тематике намеће се потреба извјештавања СМ у вези с тим.

IV

IV

IV

IV
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(ЦМЕП)

БиХ
Координационо тијело представља стручно оперативно тијело Савјета министара БиХ основано
од стране Савјета министара БиХ и законска је обавеза подношење извјештаја СМ о својим
активностима.

IV

Због значаја провођења активности из пројеката ИПА2 и припрема за пројекте ИПА3.

IV

Министарство
безбједности
БиХ

Обавеза Босне и Херцеговине која проитиче из Оквира за смањење ризика од каатастрофа из
Сендаија 2015-2030.

IV

према ЕУ из области заштите и спашавања

Министарство
безбједности
БиХ

На основу легислативе ЕУ која регулише област заштите и спашавања

IV

Извод из годишњег Програма рада Министарства
безбједности БиХ за Савјет министара БиХ за
2020. годину

Министарство
безбједности
БиХ

Обавеза МС БиХ произашла Одлуком о годишњем планирању рада и начину праћења и
извјештавања о раду институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“, број 94/14),
као 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).

IV

Годишњи програм рада Министарства
безбједности БиХ за 2020. годину

Министарство
безбједности
БиХ

На основу члана 23. Закона о министарствима и другим органима управе Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, бр. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09, 103/09, 87/12,
6/13 и 19/16 и 83/17) и члана 7. Одлуке о годишњем планирању рада и начину праћења и
извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ", број 94/14)

IV

Извјештај о раду Министарства безбједности БиХ
за 2019. годину за Савјет министара БиХ

Министарство
безбједности
БиХ

На захтјев Савјета министара БиХ, Министарство је обавезно сваке године да достави Извјештај
о раду за претходну годину, са додатком о раду управних организација Министарства.

IV

Функционисање Координационог тијела Босне
и Херцеговине за заштиту и спашавање
Провођење пројекта „Подршка ЦЗ БиХ“ – ИПА
фондови
Програм развоја Система заштите и спашавања
на нивоу институција и органа Босне и
Херцеговине – Стратегија смањења ризика од
катастрофа
Испуњавање задатака који проистичу из обавеза

Министарство
безбједности
БиХ
Министарство
безбједности
БиХ

VII – ТЕМАТСКИ ДИО ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: V Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14. Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.2. Унапређење креирања политика, процеса интеграције у ЕУ и реформе јавне управе
Назив материјала

Носилац
активности
2

Разлози за разматрање предложеног материјала

1
3
14.2.1 Јавна управа и сарадња са цивилним друштвом
14.2.1.1 Стварање претпоставки за активнији ангажман цивилног друштва
Овим извјештајем настоји се промовисати провођење Правила за консултације у
институцијама БиХ и најширој јавности у БиХ, како би се осигурало тачније учествовање
грађана и невладиних организација у поступцима одлучивања, чији резултат ће бити боље
Извјештај о провођењу правила за консултације у
дефинисане политике и усвајање квалитетнијих прописа, укључујући и праћење њиховог
Министарство
изради правних прописа у институцијама БиХ
провођења. Надаље, овим извјештајем желе се информисати Савјет министара БиХ,
правде БиХ
институције БиХ и шира јавност у БиХ о провођењу Правила за консултације у институцијама
БиХ.
Извјештај о провођењу Споразума о сарадњи
Овим извјештајем се прате активности на имплементирању обавеза предвиђених

Планирани квартал
за провођење
4

I-IV

I-IV
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Савјета министара БиХ и невладиних организација у
БиХ

Споразумом.

Овим стратешким документом изражава се политика СМ БиХ у погледу јачања правног,
финансијског и институционалног система подршке дјеловању организација цивилног
друштва као важних фактора друштвено-економског развоја БиХ, али и важног учесника
обликовања и провођења политика земље и Европске уније.
Акциони план треба допринијети развоју нове демократске праксе у погледу отворености
Акциони
план
за
провођење
иницијативе
власти према јавности, те подстакнути њену примјену на свим другим нивоима власти, од
Партнерства за отворену власт
општинског, преко кантоналног, до ентитетског нивоа.
Извјештај о провођењу Акционог плана провођења
Извјештај обухвата активности на развоју и провођењу Акционог плана у претходном
иницијативе Партнерства за отворену власт
периоду.
Извјештај о провођењу програма Европске уније
Извјештајем ће бити обухваћене проведене активности програма „Европа за грађане“ у
„Европа за грађане“
претходном периоду.
14.2.1.2 Унапређење законодавног оквира, капацитета и вођења управног поступка из надлежности Сектора за управу
Општим колективним уговором уређују се питања плата и других материјалних права, радног
времена и организације рада, одмора и допуста, заштите на раду, стручног оспособљавања
Министарство
Закључење општег колективног уговора
и других радних и социјалних права радника, као и механизама заштите тих права.
правде БиХ
Закључење општег колективног уговора приоритет је за реализацију мјера Акционог плана
ЕУ интеграција.
14.2.2.2 Ефикасна координација провођења стратешког оквира реформе јавне управе, правде и послова ЕУ интеграција у сектору правде и управе у БиХ
Овим извјештајем даје се преглед успостављања и провођења система за израду прописа на
нивоу БиХ, са назнаком најзначајнијих проблема у провођењу Јединствених правила, као и
Извјештај о примјени Јединствених правила за
Министарство
приједлог мјера за превладавање проблема, у складу са надлежностима прописаним чланом
израду правних прописа у институцијама БиХ
правде БиХ
13. став (1), алинеја 11) и чланом 16. Закона о министарствима и другим тијелима управе
БиХ. Надаље, овим извјештајем желе се информисати институције БиХ, Савјет министара
БиХ, Парламентарна скупштина БиХ и шира јавност у БиХ о примјени Јединствених правила.
Средњорочна оцјена учинака система процјене учинака прописа, који је успостављен
Анексом 1 Јединствених правила за израду правних прописа у институцијама БиХ,
Средњорочна оцјена учинака система процјене
прописана је чланом 51. Анекса 1, те као таква даје преглед досадашње примјене система
учинака успостављеног Анексом 1 Јединствених
Министарство
процјене учинака, проблема у примјени, као и приједлог мјера за превладавање проблема.
правила за израду правних прописа у институцијама
правде БиХ
Извјештајем о средњорочној процјени учинака информишу се Савјет министара БиХ,
БиХ
Парламентарна скупштина БиХ и шира јавност о сврсисходности и ефикасности система
процјене учинака, те исто служи за утврђивање рока и других техничких питања од значаја за
провођење екс пост оцјене учинака система процјене учинака прописа.
14.2.2.3 Ефикасно провођење инспекцијског надзора
Овим извјештајем даје се збирни преглед управног рјешавања у институцијама БиХ.
Годишњи збирни извјештај управног рјешавања у
Министарство
Извјештајем желе се информисати институције БиХ, Савјет министара БиХ, Парламентарна
институцијама БиХ
правде БиХ
скупштина БиХ и шира јавност у БиХ о управном рјешавању у институцијама БиХ.
Стратегија за стварање подстицајног окружења за
развој цивилног друштва

I-IV

II-IV
IV
IV

I-II

I

IV

I

14.2.2 Осигурање подршке институцијама и координација реализације активности институција у процесу интеграције у ЕУ
14.2.2.1 Подршка и координација реализације обавеза институција у БиХ у процесу интегрисања у ЕУ
Материјали за дискусију за састанке Одбора за
стабилизацију и придруживање, пододбора за
стабилизацију и придруживање и посебне групе
ЕУ-БиХ

ДЕИ

Материјали ће садржавати информације о припремама за састанке и документе за дискусију
који представљају основу за разговоре на састанцима према договореном дневном реду.

Материјали ће бити
припремани у складу
с утврђеним
календаром
састанака у
координацији с
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надлежним
институцијама.

ДЕИ

Информације ће садржавати главне налазе и закључке са одржаних састанака, са
приједлозима закључака за даљње поступање.

Информације ће
бити достављане
Савјету министара
БиХ након одржаних
састанака у складу с
календаром
одржавања.

ДЕИ

Израда програма усклађивања прописа у БиХ с акијем (програма интегрисања) је обавеза
према ССП-у, те један од кључних приоритета из Мишљења ЕК о захтјеву БиХ за чланство.
Предуслов за почетак израде и израду програма је постизање сагласности о томе. ДЕИ је у
складу са закључком Савјета министара БиХ информацију о потреби израде Програма
интегрирања доставила Колегију за европске интеграције.

IV

ДЕИ

Након објаве годишњег извјештаја о БиХ, ДЕИ ће координирати припрему Акционог плана и
упутити га Савјету министара ради усвајања.

II

ДЕИ

Након што институције у БиХ уз координацију и стручну подршку ДЕИ припреме Прилог
институција за редовни годишњи извјештај Европске комисије, документ ће бити достављен
Савјету министара БиХ на усвајање.

I, IV

Информације о одржаним састанцима Одбора за
стабилизацију и придруживање, пододбора за
стабилизацију и придруживање и посебне групе
ЕУ-БиХ

Програм интегрисања БиХ у ЕУ

Акциони план за реализацију приоритета из
Годишњег извјештаја ЕК
Прилог институција у БиХ за редовни годишњи
извјештај Европске комисије

14.2.2.2 Подршка и координација активности институција у усклађивању законодавства БиХ с акијем
Информација о примјени Одлуке о поступку
усклађивања законодавства Босне и Херцеговине са
правном тековином Европске уније.

ДЕИ

Информација о искориштености Таиекса са
приједлозима за бољу искориштеност

ДЕИ

Информација о испуњавању правног критерија
институција Босне и Херцеговине у процесу
приступања Европској унији

ДЕИ

У складу с Одлуком, ДЕИ извјештава Савјет министара о њеном провођењу и предлаже
закључке за побољшање провођења.
Информација се сваке године упућује Савјету министара БиХ ради извјештавања о
искориштености овог инструмента помоћи, реализацији обука, као и приједлозима за
унапрјеђење капацитета институција БиХ за кориштење Таиекса.
Информација се сваке године упућује Савјету министара БиХ ради извјештавања о
законодавним активностима институција Босне и Херцеговине ради испуњавања правног
критерија у процесу приступања ЕУ.

I

IV

II

14.2.2.3 Подршка и координација кориштења финансијске помоћи ЕУ доступне БиХ

Информације о Инструменту за претприступну помоћ
2021-2027 (ИПА 3)

ДЕИ

Почетком 2020. године очекује се да Европска комисија покрене активности у вези с
кориштењем новог Инструмента за претприступну помоћ ЕУ 2021-2027 (ИПА 3), те ће бити
потребно обавити припремне и активности стратешког секторског планирања за кориштење
овог инструмента, у складу са захтјевима, инструкцијама и динамиком Европске комисије. С
тим у вези, Савјету министара БиХ ће бити достављене информације о новом Инструменту
за претприступну помоћ (ИПА 3), потребним корацима и планираној динамици за планирање
и програмирање, као и о припремљеним секторским планским и програмским документима, а
у складу са расположивим информацијама о ИПА 3 и динамиком коју дефинише Европска
комисија.

I-IV

14.2.2.4 Координација превођења релевантних прописа и докумената ЕУ и БиХ
Информација о усклађивању терминологије у
прописима БиХ који се усклађују с акијем

ДЕИ

Информација ће садржавати анализу провођења Анекса 2 Одлуке о поступку усклађивања
законодавства Босне и Херцеговине са правном тековином Европске уније, који се тиче

IV
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усклађивања терминологије у прописима БиХ који се усклађују с акијем.
Информација о контроли квалитета превода прописа
БиХ који се усклађују с акијем

ДЕИ

Информација ће садржавати анализу провођења чл. 9. и 10. Одлуке о поступку усклађивања
законодавства Босне и Херцеговине са правном тековином Европске уније, који се односе на
превођење прописа БиХ на енглески језик.

IV

14.2.2.5 Комуникацијске активности и обуке у вези са интеграцијом у ЕУ за различите циљне групе

ДЕИ

Комуникацијска стратегија за информисање јавности о процесу приступања Босне и
Херцеговине Европској унији предвиђа израду годишњих акционих планова, који се од 2016.
године, израђују у сарадњи са институцијама БиХ. Закључком Савјета министара БиХ са 175.
сједнице одржане 23.7.2019. године Дирекција за европске интеграције је задужена да
најкасније у марту 2020. године извјести Савјет министара БиХ о провођењу Акционог плана
за 2019. годину.

I

ДЕИ

Резултати истраживања јавног мњења биће обрађени и достављени током другог квартала
2020., те у форми Информације и упоредног приказа у односу на претходне године
достављени Савјету министара БиХ ради разматрања и усвајања.

II

Информација о припреми Приједлога акционог плана
Савјета министара Босне и Херцеговине за
имплементацију
Комуникационе
стратегије
за
информисање јавности о процесу приступањаБосне
и Херцеговине Европској унији за 2021. годину1

ДЕИ

Закључком Савјета министара БиХ са 175. сједнице одржане 23.7.2019. године Дирекција за
европске интеграције је задужена да у сарадњи са надлежним институцијама Босне и
Херцеговине припреми приједлог Акционог плана за реализацију Комуникационе стратегије
за информисање јавности о процесу приступања Босне и Херцеговине Европској унији за
2021. годину и достави га Савјету министара Босне и Херцеговине на разматрање и
усвајање најкасније у децембру 2020. године.

IV

Информација о провођењу Одлуке о обукама у
области европских интеграција и реализацији обука у
2019. години

ДЕИ

У складу са чланом 4. Одлуке о обукама у области европских интеграција („Сл. гласник БиХ“,
број 50/18) Дирекција за европске интеграције једном годишње извјештава Савјет министара
БиХ о провођењу Одлуке и реализацији обука предвиђених годишњим планом обука.

I

Информација о реализацији Акционог плана за
имплементацију
Комуникационе
стратегије
за
информисање јавности о процесу приступања БиХ
Европској унији за 2019. годину
Информација о резултатима истраживања јавног
мнијења ,,Ставови грађана о чланству у Европској
унији и процесу интеграција у ЕУ" у 2020. години

14.2. 2. Развој система за економска истраживања и пројекције те праћење социо-економских кретања и припрему, мониторинг и евалуацију стратешких докумената
14.2.2.1. Израда дкономских анализа
Дирекција за
економско
планирање

У складу са Одлуком Савјета министара БиХ, ДЕП доставља редовне, ажуриране
Информације. У мјесечним информацијама дају се информације о посљедњим промјенама у
вези са наведеним областима, што је приказано и сажетим табеларним и/или графичким
приказом.

МЈЕСЕЧНО

Анализа о економским кретањима у БиХ

Дирекција за
економско
планирање

У оквиру документа обрађују се разне области: национални рачуни, индустријска
производња, тржиште рада, цијене, јавне финансије, банкарски и монетарни сектор, берзе,
директна страна улагања, платни биланс, спољна трговина и пословно окружење.
достављају Савјету министара БиХ, Фискалном савјету БиХ и Заједничкој комисији за
економске реформе и развој Парламентарне скупштине БиХ на кварталној основи

I – IV

Информација о конкурентности у БиХ

Дирекција за
економско
планирање

Документ је редовна годишња публикација у којој се анализира реална позиција бх.
привреде у поређењу са државама региона и државама ЕУ.

IV

Мјесечне информације о макроекономским
кретањима у БиХ

1

Уколико БиХ добије статус кандидата за чланство у ЕУ у 2020. биће припреман Акциони план за провођење нове комуникационе стратегије, те ће назив
информације бити промијењен
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Дирекција за
економско
планирање

Документ има за циљ приказати тренутно стање БиХ у односу на поједине земље чланице
Европске уније, а у вези са процесом приступања БиХ Европској унији

III

Израда макроекономских пројекција за БиХ

Дирекција за
економско
планирање

На основу буџетског календара, макроекономске пројекције се израђују најмање два пута
годишње (прољеће/јесен) за текућу годину и то за потребе израде Документа оквирног
буџета (ДОБ-а, буџета институција БиХ, израде стратешких докумената за БиХ, израду
програма економских реформи и сл.).

I и III

Израда поглавља 2 Програма економских реформи
за БиХ 2019.-2021. године (ЕРП)

Дирекција за
економско
планирање

ДЕП је аутор поглавља Макроекономски оквир, који укључује најновија економска кретања и
средњорочни макроекономски сценарио. Припреме за израду ове врсте документа укључују
анализу статистичких извјештаја и међународних публикација.

III и IV

Израда Информације о перспективама за БиХ

Дирекција за
економско
планирање

Документ је редовна полугодишња публикација која се доставља Савјету министара, а у
циљу ажурирања претпоставки и утврђивања тренутних и будућих кретања у бх. економији и
окружењу

I и III

Израда секторских анализа

Дирекција за
економско
планирање

Почетком 2020. године ће се дефинисати сектори који ће бити обухваћени истраживањем, а
на бази идентификованих потреба за процес придруживања Европској унији

II и IV

Информација о фискалној одрживости за БиХ

Дирекција за
економско
планирање

Документ је редовна годишња публикација намијењена Савјету министара у циљу, не само
да се региструје кретање јавне задужености у БиХ (јавни дуг у % БДП-а), него и да се
одговори на питање одрживости фискалне политике, а главни фактори динамике дуга као
што је примарни дефицит, каматне стопе (услови задуживања) и њихова висина у односу на
економски раст су такође дио информације.

II

Дирекција за
економско
планирање

Дирекција за економско планирање је развила модел за израду макроекономских пројекција
који користи у сврху израде будућих предвиђања за бх. економију. Доставља Савјету
министара тражене податке на ад хок бази

КОНТИНУИРАНО

Дирекција за
економско
планирање

Дирекција за економско планирање у складу са Одлуком о поступку средњорочног
планирања, праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине („Службени
гласник БиХ“, број 62/14) припрема Нацрт средњорочног програма рада Савјета министара
БиХ и доставља га на усвајање Савјету министара најдаље до 31. маја текуће године.

II

Стратешки оквир за БиХ

Дирекција за
економско
планирање

Ревизија постојећег документа „Стратешки оквир за БиХ“ у складу са потребама и обавезама
према Реформској агенди, путу БиХ ка ЕУ и достизању циљева одрживог развоја у БиХ.
„Стратешки оквир за БиХ“ служи као портфолио стратешких циљева за израду средњорочног
програма рада Савјета министара у складу са Одлуком о поступку средњорочног планирања,
праћења и извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“,
број 62/14)

IV

Програм економских реформи за БХ 2020-2022

Дирекција за
економско

Директор ДЕП-а је именовани координатор за израду Програма економских реформи БиХ.
Европске интеграције су један од приоритета БиХ. Економско управљање представља један
од три стуба политике проширења Европске уније. Нови приступ ЕК, економском управљању

II – IV

Извјештај о конвергенцији БиХ
14.2.2.2. Израда макроекономских пројекција

14.2.2.3. Израда секторских истраживања

14.2.2.4. Унапређење модела за пројекције
Унапређење макроекономског модела

14.2.2.5. Координација и припрема стратешких докумената
Средњорочни програм рада Савјета министара
2020-2022
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планирање

за циљ има испуњавање копенхагенских економских критерија и помоћ у економским
изазовима с којима се суочава БиХ. Из тог разлога су земље западног Балкана позване на
јачање планирања у управљања економском политиком кроз припрему годишњих програма
економских реформи. У складу са наведеним, Ебропска комисија ће кроз ИПА 2 пројекат
подржати припрему ЕРП-а. Наведени пројекат за општи циљ има јачање економских темеља
и раста у Босни и Херцеговини водећи рачуна о економским критеријима за приступање ЕУ и
захтјевима координације економске политике у европском семестру. У 2020. години
планирана је координација и израда документа Програм економских реформи БИХ за период
2021-2022.

14.2.2.6 Мониторинг и извјештавање о провођењу стратешких докумената

Извјештај о развоју 2019.

Дирекција за
економско
планирање

Извјештај о провођењу СПРВМ

Дирекција за
економско
планирање

Извјештавање о провођењу Агенде 2030. у БиХ

Дирекција за
економско
планирање

Кључна сврха припреме годишњег Извјештаја о развоју БиХ је редовно праћење напретка
развојних трендова економског развоја БиХ. Мониторингом се јача цјелокупни систем
планирања социо-економског развоја у БиХ, што је од посебног значаја у процесу
приближавања БиХ ЕУ. Извјештај се састоји од прегледа трендова развоја и политика у
појединим областима са препорукама, као и усаглашеног сета квантитативних и
квалитативних индикатора развоја БиХ.
Извјештај о провођењу Средњорочног програма рада Савјета министара ће се бити израђен
у складу са Одлуком о поступку средњорочног планирања, праћења и извјештавања у
институцијама БиХ (Службени гласник БиХ, број 62/14). Такође, у складу с тим израђује се и
Извјештај о провођењу Средњорочног плана ДЕП-а и Годишњег програма рада ДЕП-а.

Савјет министара је почетком 2017. године задужио ДЕП за израду Акционог плана и Мапе
пута за достизање Циљева одрживог развоја у БиХ, као и Извјештавање о активностима у
свим областима и на основу тога израду релевантних анализа и извјештаја које се
односе на постизање задатих циљева, у склади са обавезама БиХ које произилазе из
Резолуције УН-а А/РЕС/70/1. С тим у вези, након финализације Стратешког оквира за
Циљеве одрживог развоја до 2030. године, ДЕП ће наставити активности на извјештавању
имплементације циљева.

III

I и II

IV

14.2.2.7.Увођење дугорочног планирања у институције СМ

Рад на приједлогу нацрта регулативе за стратешко
дугорочно планирање у институцијама БиХ

Дирекција за
економско
планирање

Рад на измјенама и допунама регулативе о
средњорочном планирању, праћењу и извјештавању
у институцијама БиХ и усаглашавање са регулативом

Дирекција за
економско

Неефикасан процес управљања стратегијама на БиХ нивоу произвео је потребу уређења
стратешког дугорочног планирања. Прописи којим се регулише управљање стратегијама не
постоје и то се увелико одражава у примјени неуједначених методологија при изради истих,
што резултира стратешким документима којима недостају акциони планови, индикатори за
праћење провођења и сл. Будући да неефикасно управљање стратегијама може довести до
непостизања или кашњења у постизању зацртаних циљева тј. изостанка напретка у
подручјима у којима се стратегијом жељело унаприједити стање, основна препорука ревизије
учинка на тему „Управљане стратегијама на нивоу БиХ“ је да се успостави и прописима
уреди стратешко, дугорочно планирање.
Након проведене Процјене утицаја, опције које буду имале најбоље резултате у постизању
циљева, тј. које се покажу као најповољније доносиоцима одлука ће бити уграђене у
приједлог регулативе коју ДЕП, у сарадњи с надлежном институцијом СМ БиХ, намјерава
припремити по окончању процедуре.
Рад на измјени и усуглашавању Одлуке о поступку средњорочног планирање, праћења и
извјештавања у институцијама БиХ са Одлуком о годишњем планирању рада и начину
праћења и извјештавања о раду у институцијама БиХ. Након петогодишње примјене

III

I – III
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о дугорочном планирању у институцијама СМ БиХ

планирање

постојеће регулативе о средњорочном и годишњем планирању у институцијама БиХ, дошло
се до сазнања о одређеним недостацима исте и сходно томе, МФТ и ДЕП, у сарадњи са
релевантним институцијама (МП и Генералним секретаријатом), приступиће измјенама и
допунама као и њиховом усаглашавању са планираном регулативом о дугорочном
планирању.

VII – ТЕМАТСКИ ДИО ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја:
V Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14. Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.3. Унаприједити оперативне способности и спремност оружаних снага БиХ
Назив материјала

Носилац
активности
2

Разлози за разматрање предложеног материјала

1
3
14.3.1 Војна одбрана
14.3.1.9 Израда и примјена концептуалних, нормативних и доктринарних системских докумената
Документи „Преглед одбране БиХ” и “Дугорочни план модернизације ОС БиХ” дају
Информација о имплементацији докомената Преглед
Министарство
свеобухватну анализу тренутног стања одбрамбеног сектора у БиХ и дефинишу концепт
одбране и Дугорочни план модернизације ОС БиХ
одбране БиХ
одбрамбеног система до 2027. године.
14.3.1.10 Планирање, анализе и извјештаји
Извјештаји се израђују и достављају Савјету министара БиХ у складу са Законом о учешћу
Израда шестомјесечног извјештаја о учешћу ОС БиХ и
Министарство
припадника ОС БиХ, полицијских службеника, државних службеника и осталих
полицијских службеника у операцијама подршке миру
одбране БиХ
запосленика у операцијама подршке миру и другим активностима у иностранству.
Министарство одбране БиХ обједињује извјештај и доставља га Савјету министара БиХ.
Материјал се доставља у складу са Законом о учешћу припадника ОС БиХ, полицијских
Израда Плана обуке и вјежби припадника и јединица
Министарство
службеника, државних службеника и осталих запосленика у операцијама подршке миру и
ОС БиХ у иностранству за 2020. годину
одбране БиХ
другим активностима у иностранству.
14.3.1.11 Управљање персоналним ресурсима
Информација
о
имплементацији
“Перспектива”
Информација обухвата показатеље о активностима транзиције и збрињавања персонала,
програма транзиције и збрињавања отпуштеног
отпуштеног из војне службе усљед немогућности продужења професионалног уговора због
Министарство
персонала и имплементацији Пројекта „Превентива“
неиспуњавања услова из члана 101. став (1) Закона о служби у ОС БиХ (године старости и
одбране БиХ
заштите менталног здравлја и психосоцијалне
дужина војне службе) и активностима на имплементацији Политике заштите менталног
асистенције у МО Бих и ОС БиХ у 2019. години.
здравља и психосоцијалне асистенције у МО БиХ и ОС БиХ у 2019. години.
Достављање приједлога Одлуке о измјени и допуни
Савјет министара БиХ је, на приједлог МО БиХ, донио Одлуку о удруживању средстава из
Одлуке СМ БиХ број: 199/16 од 31.08.2016. године
буџета МО БиХ у вишегодишњи пројекат транзиције и збрињавања отпуштеног персонала
(“Службени гласник БиХ“, број: 74/2016) о удруживању
МО БиХ и ОС БиХ, Програм “Перспектива” за период 2016. – 2020. година, којом је
средстава из Буџета Министарства одбране Босне и
успостављен тзв. вишегодишњи „Перспектива“ пројекат транзиције и збрињавања
Херцеговине у вишегодишњи пројекат транзиције и
Министарство
отпуштеног персонала и обезбијеђена потребна буџетска средства за ову намјену за
збрињавања отпуштеног персонала Министарства
одбране БиХ
период 2016. – 2020. године (Одлука СМ БиХ број: 199/16 од 31.8.2016. г. објављена је у
одбране Босне и Херцеговине и Оружаних снага Босне
“Службеном гласнику БиХ“, број: 74/2016). Наведена одлука СМ БиХ обухвата период
и Херцеговине - програм „Перспектива” за период
2016. - 2020. године, а финансијска средства, која су била планирана и обезбијеђена за тај
2016. – 2020. година, са циљем обезбјеђења наставка
период, нису у цјелини утрошена (око 900.000 КМ), зато што је усљед усвајања Закона о
реализације
тзв.
вишегодишњег
“Перспектива”
измјенама и допунама Закона о служби у ОС БиХ у Парламентарној скупштини БиХ (Закон

Планирани квартал
за провођење
4

II

I/III

III

I

III
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пројекта и за период 2021. – 2025. године.

је објављен у "Службеном гласнику БиХ“, број: 38/2018 од 8.6.2018. године), дошло до
смањења броја лица у транзицији због помјерања старосне границе и дужине
професионалне војне службе за војнике са 35, односно 38 година старости на 40 година
старости и 20 година војне службе, тако да је процес транзиције и збрињавања отпуштеног
војног персонала, скоро у потпуности заустављен већ током 2018. г. и биће значајно
успорен све до 2021. године, након чега ће доћи до појачаног отпуста, јер војници ОС БиХ,
којима је по овом Закону продужена професионална војна служба, нову старосну границу
достижу у периоду 2022. – 2025. година. У складу са наведеним, МО БиХ ће почетком
2020. године , у сарадњи са Савјетом министара БиХ, покренути процес доношења Одлуке
о измјени и допуни Одлуке СМ БиХ број: 199/16 од 31.08.2016. године о удруживању
средстава из буџета МО БиХ у вишегодишњи пројекат транзиције и збрињавања
отпуштеног персонала МО БиХ и ОС БиХ, Програм “Перспектива” за период 2016. – 2020.
година, са циљем обезбјеђења наставка реализације тзв. вишегодишњег “Перспектива”
пројекта и за период 2021. – 2025. године, тако да се цјелокупни износ неутрошених
средстава из претходног периода пренесе у наставак тог пројекта за период 2021. – 2025.

VII – ТЕМАТСКИ ДИО ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: V Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14. Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.4. Унаприједити капацитете и квалитет рада у обављању послова Савјета министара и институција Босне и Херцеговине
Назив материјала
1

Носилац
активности
2

Разлози за разматрање предложеног материјала
3

Планирани квартал
за провођење
4

14.4.6 Координација, усмјеравање и праћење реформе јавне управе у Босни и Херцеговини
14.4.6.1 Развијање, операционализација и подршка имплементацији стратешког оквира за реформу јавне управе у БиХ и координација процеса РЈУ

Годишњи финансијски извјештај Фонда за реформу
јавне управе

Канцеларија
координатора
за РЈУ

Канцеларија координатора за реформу јавне управе је у складу са ставом 7. тачка 41.
Меморандума о разумијевању за успостављење Фонда за реформу јавне управе у обавези
припремити годишњи финансијски извјештај Фонда за реформу јавне управе и исти
доставити Управном одбору Фонда за реформу јавне управе, Савјету министара БиХ,
парламенту БиХ, Влади Федерације БиХ, Влади Републике Српске и Влади Брчко
Дистрикта БиХ.

I

Годишњи план рада и извјештаји о реализацији истих

Канцеларија
координатора
за РЈУ

Извјештавање о напретку у имплементацији Стратегије је обавеза Канцеларије
координатора за РЈУ која произилази из члана 9. Одлуке о годишњем планирању рада и
начину праћења и извјештавања о раду у институцијама Босне и Херцеговине (Службени
гл. БиХ, број: 94/14) и Одлуке о поступку средњорочног планирања, праћења и
извјештавања у институцијама Босне и Херцеговине (Службени гл. БиХ, број: 62/14)

I
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VII – ТЕМАТСКИ ДИО ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА САВЈЕТА МИНИСТАРА БиХ
Општи циљ / принцип развоја: V Управљање у функцији раста
Стратешки циљ: 14. Убрзати процес транзиције и изградње капацитета
Средњорочни циљ: 14.6. Унапређење ефикасности, одговорности, квалитета и независности сектора правде у БиХ
Назив материјала

Носилац
активности

Разлози за разматрање предложеног материјала

1
2
3
14.6.1 Нормативно правна дјелатност, провођење и праћење прописа из области правосуђа
14.6.1.4 Међународна правосудна сарадња и усклађивање законодавства са међународним стандардима
Извјештај из централне базе података о почињеним Министарство Предложеним материјалом извјештава се Савјет министара БиХ о почињеним тешким
тешким кривичним дјелима у БиХ у 2019. години
правде БиХ
кривичним дјелима у БиХ у 2019. години.
14.6.1.5 Унапређење управљања и координације у сектору правде у БиХ
Извјештајем о провођењу Стратегије за реформу сектора правде у БиХ за 2019. годину
Извјештај о провођењу Стратегије за реформу сектора Министарство
информише се Савјет министара БиХ о напретку на провођењу ове стратегије у 2019. години, на
правде у БиХ за 2019. годину
правде БиХ
свим нивоима власти у БиХ.
Анализом провођења реформи у сектору правде у БиХ врши се процјена статуса реформи и
Министарство доноси оцјена о наставку реформи. Анализа пружа аргументоване информације Савјету
Анализа провођења реформи у сектору правде у БиХ
правде БиХ
министара о наставку реформи у сектору правде у БиХ и предлаже стратешке правце даљњег
развоја.
Доношење новог стратешког оквира реформи у сектору правде у БиХ један је од предуслова
Нацрт стратешког оквира реформе сектора правде у Министарство провођења Споразума о стабилизацији и придруживању, те наставку ЕУ интеграција. Овим
БиХ и акциони план 2021. - 2027. године
правде БиХ
стратешким оквиром настоји се осигурати политичка подршка визији институција сектора правде
у БиХ у погледу успостављања и дјеловања владавине права у БиХ

Планирани
квартал за
провођење
4

I

I-IV

I-II

IV

2.1.11. Јачање система јавних инвестиција
Информација о одржаним обукама из области јавних
набавки у 2019. години

Агенција за
јавне набавке
БиХ

Надлежност Агенције за јавне набавке Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: АЈН), утврђена
чланом 92. став (3) тачка и) Закона о јавним набавкама, прописује организовање и одржавање
обука за овлаштене предаваче и службенике за јавне набавке, објављивање информација у
вези са обукама, те припрему приручника и других пратећих материјала за професионални
развој у области јавних набавки.

II

Годишњи извјештај о додијељеним уговорима у
поступцима јавних набавки у 2019. години

Агенција за
јавне набавке
БиХ

У складу са чланом 92. став (3) тачка к) Закона о јавним набавкама БиХ, АЈН припрема Г
годишњи извјештај о додијељеним уговорима у поступцима јавних набавки у 2019. години.

II

Извјештај о праћењу поступака јавних набавки за
2019. годину

Агенција за
јавне набавке
БиХ

У складу са чланом 92 став (3) тачка е) Закона о јавним набавкама (''Службени гласник БиХ'',
број 39/14) (у даљњем тексту: Закон), надлежност Агенције за јавне набавке БиХ (у даљњем
тексту: Агенција) је успостављање система за праћење поступака којег проводе уговорни органи
за набавку робе, услуга и радова, с циљем едукације и отклањања уочених неправилности у
појединачним поступцима јавних набавки.

II

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ
САВЈЕТА МИНИСТАРА БИХ
Зоран Тегелтија
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