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ПРОЈЕКAТ ИЗ ФРЈУ

Број пројекта 04-07-2-185-3/13

Име пројекта Родно одговорно буџетирање (Проширење
информационог система за управљање буџетом –
BMIS софтверском компонентом за родно-одговорно
буџетирање)

Кратак опис Општи циљ
Подршка реформи јавне управе у БиХ у сегменту
повећања ефикасности и учинковитости управљања
буџетом кроз проширење примјене информационих
технологија у дијелу процеса планирања и управљања
буџетом који укључује и сегмент родно одговорног
буџетирања у складу са најбољим европским праксама.
Сврха пројекта
Проширење ефикасног планирања и управљање
буџетом и у сегменту родно одговорног буџетирања
путем коришћења имплеметираног БМИС система који
би на ефикасан начин омогућио и управљанем дијелом
процеса који се односи на родно одговорно буџетирање.
Омогућити министарствима финансија и буџетским
корисницима управних нивоа власти ефикасно
планирање буџета у домену родно-одговорног
буџетирања путем коришћења компоненте БМИС
система за родно одговорно буџетирање која би била
аутоматски интегрисана и са свим осталим аспектима
планирања и управљања буџета имајући у виду
међусобну повезаност и чињење логичке целине.
У процесу планирања омогућити буџетским корисницима
управних нивоа власти БиХ да путем успостављених
БМИС конекција ефикасно комуникацију са надлежним
министарствима финансија која ће одобравати приједлог
родно одговорне расподјеле буџета заједно са осталим
сегментима буџета.
Омогућити министарствима финансија управних нивоа
власти БиХ ефикасну анализу и извјештавање сегмента
буџета који се односи на родно одговорно буџетирање
заједно са свим осталим сегметима буџетирања који су
потребни за ефикасно и свеобухватно управљање
буџетима.



Кратак опис
Надоградњом постојећег BMIS система са компонентом
за родно одговорно буџетирање оствариле би се
могућности за спровођење потребних смјерница
законског оквира који се односи на родно одговорног
буџетирање, чиме би се на ефикасан начин уз помоћ
модерног информационог система омогућило ефикасно
и квалитетно прикупљање и извјештавање података и
информација по свим потребним структурама и
параметрима родно одговорног буџетирања.

Област пројекта
(стратешко планирање,
координација и израда
политика, јавне
финансије, управљање
људским потенцијалима,
управни поступци и
управне услуге,
институцијска
комуникација, е-управа)

Јавне финанисје

Уговорни орган Канцеларија координатора за реформу јавне управе

Организација, извођач,
имплементатор

СРЦ системске интеграције д.о.о. Србија, СРЦ д.о.о.
Словенија и АваЦом Гроуп д.о.о. Мостар

Корисник пројекта Директни корисници – Министартсва финансија свих
управних нивоа власти БиХ

Географско подручје које
пројект покрива/локација

БиХ, ентитети и Брчко дистрикт БиХ

Статус имплементације
(почетак, у току, завршено)

Завршено

Трајање пројекта 11.04.2014. – 01.07.2014.

Укупан буџет без ПДВ-а
(у КМ)

155.114,42

Буџет по годинама
имплементације без
ПДВ-а (у КМ)

2014 2015 2016 2017

155.114,42

Контакт особа  за
пројекат (Име, звање,
адреса, тел/факс, моб. тел, е-
маил)

Азра Бранковић, стручна савјетница за реформску
област јавне финансије, Вразова 9, Сарајево, тел. 033-
565-762, фаџ: 033-565-761, е-маил:
азра.бранковицЖпарцо.гов.ба


