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привлачење средстава из ИПА фондова Европске уније.

С циљем унапређења система доношења политика на основу доказа 
планиране су активности на развоју/унапређењу методолошког оквира 
за процјену утицаја прописа и јачању аналитичких капацитета на свим 
управним нивоима кроз побољшану примјену аналитичких алата, што ће 
доносиоцима политика омогућити адекватно информисање о могућим 
опцијама и избору инструмента регулисања, утицају прописа и политика 
или о потребним средствима за спровођење како би могли да се 
опредијеле за одговарајуће рјешење. Планирана је активност на 
успостављању информационог система за подршку изради прописа који 
би допринио бољој стандардизацији, транспарентности, ефикасности и 
учинковитости процеса израде прописа. Биће пружена подршка 
успостављању базе свих правних прописа које су усвојили органи власти 
на свим управним нивоима, што би омогућило грађанима и предузећима 
бесплатан приступ свим законима и подзаконским актима, укључујући и 
пречишћене текстове.

Процес јавних консултација на свим управним нивоима биће 
унапријеђен кроз ревидирање правног оквира којим се регулише област 
јавних консултација и учешћа јавности те кроз 
успостављање/унапређење портала за е-консултације. Тиме ће се 
омогућити веће учешће јавности у фазама планирања, развоја и 
праћења спровођења политика.

Активности су планиране и на унапређењу механизама сарадње између 
извршних и законодавних органа на свим управним нивоима ради боље 
координације планирања и доношења политика и прописа.

ОБЛАСТ ИЗРАДА ПОЛИТИKА И KООРДИНАЦИЈА

Израда политика и координација су међу кључним функцијама јавне управе којим 
се обезбјеђује одговорно и ефективно управљање јавним пословима. Управљање 
јавним пословима врши се кроз систем развоја и спровођења политика који треба 
да обезбиједи информисано, инклузивно и транспарентно доношење одлука у 
најбољем интересу грађана и укупног економског и социјалног развоја.

Због сложеног уставног уређења, Босна и Херцеговина нема јединствен приступ 
планирању, изради и координацији политика, нити једну ужу (централну) владу за 
читаву земљу. Савјет министара БиХ и владе Федерације БиХ, Републике Српске 
и Брчко дистрикта БиХ имају одвојене, Уставом утврђене улоге и одговорности у 
изради и координацији политика. Стога израда и имплементација једнообразних и 
кохерентних политика и обезбјеђење дјелотворне координације унутар и између 
различитих управних нивоа и даље представљају велики изазов.

С циљем унапређења система доношења политика планиране су активности које 
се тичу успостављања/унапређења функције координације садржаја приједлога 
политика на свим управним нивоима и јачања институционалних и 
административних капацитета за спровођење наведене функције, чиме би се 
обезбиједило да приједлози политика који се достављају Савјету министара 
БиХ/владама на усвајање буду добро припремљени и усклађени с приоритетима 
Савјета министара БиХ/влада.

Стратешким оквиром за реформу јавне управе у БиХ 2018–2022. дефинисани су 
кључни реформски захтјеви који се односе на унапређење система стратешког, 
средњорочног и годишњег планирања усклађеног с планирањем буџета и 
процесом европских интеграција, као и на јачање организационих и људских 
капацитета за ефикасно спровођење политика у органима управе на свим 
управним нивоима. 

Како би се успоставио ефикасан и функционалан систем планирања, предвиђене 
активности су усмјерене на развој/унапређење правног оквира за стратешко, 
средњорочно и годишње планирање, праћење и извјештавање, на 
развој/унапређење методолошког оквира за дугорочно/секторско планирање, 
јачање капацитета за имплементацију система планирања, праћења и 
извјештавања на свим управним нивоима и јачање информатичке подршке 
процесу планирања. Тиме би се испунио предуслов за значајну претприступну 
секторску помоћ и створила могућност за
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 Indikatori: 
1.

1.1.

Активност Рок за реализацију
(квартал и година)

Институције одговорне за 
реализацију

Потребна финансијска 
средства

Буџет Донације

Индикатор

Специфични циљ:
Јачање кохерентности, партиципаторности, ефикасности, контроле и транспарентности у 
систему управљања развојем и процесу доношења одлука у јавној управи

Дјелотворност власти
(Перцентилни ранг)
ПВ (2016): 39,42
ЦВ (2022): 42,00

Регулаторни квалитет
(Перцентилни ранг)
ПВ (2016): 48,56
ЦВ (2022): 56,00

Информације о законима и прописима
(% оних који указују потпуно повјерење и указују 
повјерење)
Балкан пословни барометар
ПВ (2017): Почетна вриједност за оне који указују потпуно 
повјерење и указују повјерење: 43%
ЦВ (2022): 60%

Јачање капацитета доносилаца одлука на свим управним нивоима у Босни и Херцеговини 
за развој компетентног и конзистентног система доношења одлука

Број управних нивоа који су успоставили правни и 
институционални оквир за координацију садржаја 
приједлога политика које се упућују на усвајање 
доносиоцима одлука
ПВ (2017): 0/4 
ЦВ (2022): 4/4
Досљедност центара владе у постављању и спровођењу 
процедура – SIGMA
ПВ (2017): 1/4
ЦВ (2022): 4/4

ИндикаториМјера
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1.1.1. 0 162.000

 
 

1.1.2. 0 807.000

 
 

 

Успоставити/унаприједити функцију 
координације садржаја приједлога политика 
на свим управним нивоима:

- Израда анализе правних оквира у погледу 
успостављања/унапређења функције 
координације садржаја приједлога 
политика и давање препорука у складу са 
SIGMA принципима

- На основу препорука из анализе пружити 
подршку развоју нових или унапређењу 
постојећих правних оквира за координацију 
садржаја приједлога политика

I 2022.
Савјет министара БиХ, Влада 
Федерације БиХ, Влада 
Републике Српске, Влада Брчко 
дистрикта БиХ 

Израђена анализа с препорукама 
ПВ: не
ЦВ: да

Успостављени/унапријеђени 
правни оквири за координацију 
садржаја приједлога политика 
ПВ: не
ЦВ: да

Направити и имплементирати план обука за 
спровођење функције координације садржаја 
приједлога политика на свим управним 
нивоима

Агенција за државну службу БиХ, 
Агенција за државну службу 
Федерације БиХ, Агенција за 
државну управу Републике 
Српске, Пододјељење за људске 
ресурсе Брчко дистрикта БиХ

IV 2022.

Степен реализације плана 

обука 
ПВ: 0%ЦВ: 90%
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1.2.

1.2.1.

 
 

0 169.200

Мјера Индикатори

Унапређење система стратешког, средњорочног и годишњег планирања у Босни и 
Херцеговини на сваком управном нивоу кроз међуинституционалну сарадњу и усаглашеност 
с процесом буџетирања и доступним јавним финансијским ресурсима те захтјевима 
европских интеграција, уважавајући уставно-правну структуру Босне и Херцеговине

Адекватност правног оквира за планирање политика на сваком 
управном нивоу – SIGMA
ПВ (2017): 3/7
ЦВ (2022): 7/7

Правни оквир на сваком управном нивоу омогућава добро 
праћење и извјештавање – SIGMA
ПВ (2017): 3/8
ЦВ (2022): 8/8

Донијети/унаприједити правни оквир за 
стратешко, средњорочно и годишње 
планирање, праћење и извјештавање на свим 
управним нивоима у БиХ

Министарство правде БиХ, 
Дирекција за економско 
планирање БиХ, Министарство 
финансија и трезора БиХ, 
Генерални секретаријат Савјета 
министара БиХ, Федерално 
министарство правде, 
Федерални завод за 
програмирање развоја, 
Министарство управе и локалне 
самоуправе Републике Српске, 
Генерални секретаријат Владе 
Републике Српске, Секретаријат 
Владе Брчко дистрикта БиХ

 II 2021.

Израђена анализа с препорукама
ПВ: не
ЦВ: да

Успостављени/унапређени правни 
оквири
ПВ: 1/4
ЦВ: 4/4

Квалитет извјештајних докумената – 
SIGMA
ПВ: 0/12
ЦВ: 5/12

Јавна доступност владиних 
извјештаја – SIGMA
ПВ: 3/5
ЦВ: 4/5
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1.2.2.

 

 
 

0 635.000

 

1.2.3. 0 60.000
 

 

1.2.4. 0 1.200.000
 

 

Оспособити институције за поступак 
планирања, праћења и извјештавања – 
израдити програм и план обуке, спровести 
програм обуке, оцијенити степен зрелости 
на крају периода

IV 2021.

Агенција за државну службу БиХ, 
Агенција за државну службу 
Федерације БиХ, Агенција за 
државну управу Републике 
Српске, Пододјељење за људске 
ресурсе Брчко дистрикта БиХ

Степен зрелости институција за 
поступак планирања, праћења и 
извјештавања

Могуће вриједности: 1. фаза – 
успостављање (иницирање и ad 
hoc); 2. фаза – обављање функција 
(структура и проактивност); 3. фаза 
– управљање (фокусирано); 4. фаза 
– оптимизирање и унапређивање

ПВ: 1. фаза – успостављање 
(кумулативно за све нивое – 
средња вриједност)

ЦВ: 2. фаза – обављање функција

Донијети/унаприједити методологију за 
дугорочно/секторско планирање на свим 
управним нивоима у БиХ

II 2021.

Дирекција за економско 
планирање БиХ, Федерални 
завод за програмирање развоја, 
Генерални секретаријат Владе 
Републике Српске, Републички 
секретаријат за законодавство 
Владе Републике Српске, 
Секретаријат Владе Брчко 
дистрикта 

Усвојен документ
ПВ: 1/4
ЦВ: 4/4

Развити/унаприједити ИТ подршку за 
планирање, праћење и извјештавање на свим 
управним нивоима у БиХ

IV 2021.

Министарство финансија и 
трезора БиХ, Генерални 
секретаријат Савјета министара 
БиХ, Дирекција за економско 
планирање БиХ, Федерални 
завод за програмирање развоја, 
Генерални секретаријат Владе 
Федерације БиХ, Генерални 
секретаријат Владе Републике 
Српске, Секретаријат Владе 
Брчко дистрикта БиХ, Дирекција 
за финансије Брчко дистрикта 
БиХ

Оперативан информациони 
систем
ПВ: не
ЦВ: да
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1.3.

1.3.1.

 
 

 
 

0 0  
 

Мјера Индикатори

Јачање система доношења одлука на основу доказа и јачање аналитичких капацитета на свим 
управним нивоима кроз побољшану примјену аналитичких алата за одлучивање на основу 
доказа

Проценат нацрта закона, подзаконских аката, јавних политика и 
прописа који су прошли анализу процјене утицаја прописа
ПВ (2017): N/A
ЦВ (2022): 50%

Употреба процјена регулаторног утицаја – SIGMA
ПВ (2017): 0/3
ЦВ (2022): 2/3

Успоставити механизам за прикупљање, 
евидентирање и достављање података о:

- Броју правних аката достављених доносиоцима 
одлука на разматрање (Савјет министара 
БиХ/влада Федерације БиХ/Републике 
Српске/Брчко дистриктаБиХ) за које је, приликом 
првог достављања, израђена процјена утицаја у 
складу с процедурама

- Укупном броју правних аката достављених 
доносиоцима одлука на разматрање (Савјет 
министара БиХ/влада Федерације БиХ/Републике 
Српске/Брчко дистрикта БиХ) – напомена: под 
овим бројем подразумијевају се само прва 
достављања правних аката; правни акти који су 
враћени на дораду па поново достављени на 
разматрање, без обзира на број понављања, 
рачунају се као један

 aI 2021. + 
континуирано до 
краја 2022. do 

kraja 2022

Генерални секретаријат Савјета 
министара БиХ, Министарство 
привреде и предузетништва 
Републике Српске, Генерални 
секретаријат Владе Федерације 
БиХ, Секретаријат Владе Брчко 
дистрикта БиХ

Доступни подаци за утврђивање 
вриједности индикатора на нивоу 
треће мјере
ПВ: не
ЦВ: да
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1.3.2. 0 144.200  
 

1.3.3.
 

0 101.900

 
 

 

1.3.4. 0 881.600

 
 

 

Развити/унаприједити методолошки оквир 
(методологија, приручник и смјернице) за 
процјену утицаја прописа на сваком управном 
нивоу

II 2021.

Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 
правде, Министарство управе и 
локалне самоуправе Републике 
Српске, Министарство привреде 
и предузетништва Републике 
Српске, Законодавна 
канцеларија Канцеларије 
градоначелника Брчко 
дистрикта БиХ

Комплетиран сет методолошких 
докумената
ПВ: не
ЦВ: да

Успоставити правила за израду јавних политика 
и других општих аката на свим управним 
нивоима у БиХ

 I 2022.

Министарство правде БиХ, 
Генерални секретаријат Савјета 
министара БиХ, Канцеларија за 
законодавство Савјета 
министара БиХ, Генерални 
секретаријат Владе Федерације 
БиХ, Генерални секретаријат 
Владе Републике Српске, 
Републички секретаријат за 
законодавство Владе 
Републике Српске, Секретаријат 
Владе Брчко дистрикта БиХ

Усвојен документ
ПВ: 0/4
ЦВ: 4/4

Направити план обука и организовати обуке за 
државне службенике који процјењују утицај и 
државне службенике који контролишу 
спроведени поступак процјене утицаја прописа

IV 2021. + 
континуирано до 

краја 2022.

Агенција за државну службу БиХ, 
Агенција за државну службу 
Федерације БиХ, Агенција за 
државну управу Републике 
Српске, Пододјељење за људске 
ресурсе Брчко дистрикта БиХ

Степен реализације плана 

обука 

ПВ: 0%

ЦВ: 90%
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1.3.5. 0 700.000  
 

1.3.6.  0 700.000
 

 

Успоставити јавно доступну базу свих правних 
прописа које су усвојили органи власти на свим 
управним нивоима у БиХ (веза с активношћу  
4.2.25) 

IV 2021.

Канцеларија за законодавство 
Савјета министара БиХ, 
Канцеларија Владе Федерације 
БиХ за законодавство и 
усклађеност са прописима ЕУ, 
Републички секретаријат за 
законодавство Владе Републике 
Српске, Законодавна 
канцеларија Канцеларије 
градоначелника Владе Брчко 
дистрикта БиХ

Оперативна и јавно доступна 
база прописа 
ПВ: не
ЦВ: да

Креирати софтвер за подршку изради 
нацрта прописа IV 2022.

Канцеларија за законодавство 
Савјета министара БиХ, 
Канцеларија Владе Федерације 
БиХ за законодавство и 
усклађеност са прописима ЕУ, 
Републички секретаријат за 
законодавство Владе Републике 
Српске, Законодавна 
канцеларија Канцеларије 
градоначелника Владе Брчко 
дистрикта БиХ

Оперативан информациони 
систем
ПВ: не
ЦВ: да
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1.4.

1.4.1. 0 117.600

1.4.2. 0 0  
 

Мјера Индикатори

Обезбјеђивање инклузивног приступа и укључености јавности у фази креирања, спровођења 
и праћења стратешких планова, јавних политика и прописа

Проценат стратешких планова, јавних политика и прописа код 
којих су у поступку јавних консултација у потпуности 
испоштована правила учешћа јавности
ПВ (2017): N/A
ЦВ (2022): 50%

Обезбјеђивање квалитета процеса јавних консултација – SIGMA
ПВ (2017): 0/3
ЦВ (2022): 3/3

Унаприједити процес јавних консултација у 
изради јавних политика и других општих аката 
(правовремено и проактивно објављивати 
јавне консултације и јавне расправе, 
организовати консултације с цивилним 
друштвом и јавности у фази формулисања 
политике, обезбиједити додатне консултације 
када се расправља о важним питањима за 
цивилно друштво и јавност, објављивати 
извјештаје о јавним консултацијама)

II 2021.

Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 
правде, Министарство привреде 
и предузетништва Републике 
Српске, Генерални секретаријат 
Владе Републике Српске, 
Републички секретаријат за 
законодавство Владе Републике 
Српске, Секретаријат Владе 
Брчко дистрикта БиХ, Одјељење 
за стручне и административне 
послове Владе Брчко дистрикта 
БиХ

Адекватност регулаторног оквира за 
учинковитост процеса јавних 
консултација – SIGMA
ПВ: 3/10
ЦВ: 10/10

Унаприједити процес јавних консултација у 
изради прописа (правовремено и проактивно 
објављивати јавне консултације и јавне 
расправе, организовати консултације с 
цивилним друштвом и јавности у фази 
формулисања политике, обезбиједити додатне 
консултације када се расправља о важним 
питањима за цивилно друштво и јавност, 
објављивати извјештаје о јавним 
консултацијама)

II 2021.

Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство правде, 
Министарство привреде и 
предузетништва Републике Српске, 
Генерални секретаријат Владе 
Републике Српске, Републички 
секретаријат за законодавство 
Владе Републике Српске, 
Секретаријат Владе Брчко дистрикта 
БиХ, Одјељење за стручне и 
административне послове Владе 
Брчко дистрикта БиХ

Адекватност регулаторног оквира за 
ефикасност процеса јавних 
консултација – SIGMA
ПВ: 3/10
ЦВ: 10/10
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1.4.3. 0 120.000  
 

1.4.4.

 
 

 

0 0  
 

Унаприједити/успоставити портал за 
е-консултације на сваком управном нивоу III 2021.

Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство правде, 
Републички секретаријат за 
законодавство Владе Републике 
Српске, Секретаријат Владе Брчко 
дистрикта БиХ, Одјељење за 
стручне и административне 
послове Владе Брчко дистрикта БиХ

Оперативан портал за 
е-консултације на свим управним 
нивоима
ПВ: не
ЦВ: да

Успоставити механизам за прикупљање, 
евидентирање и достављање података о: 

- Броју стратешких планова, јавних политика 
и прописа достављених доносиоцима 
одлука на разматрање (Савјет министара 
БиХ/влада Федерације БиХ/Републике 
Српске/Брчко дистрикта БиХ) за које су, 
приликом првог достављања, приложени 
потребни докази о јавним консултацијама

- Укупном броју стратешких планова, јавних 
политика и прописа достављених 
доносиоцима одлука на разматрање (Савјет 
министара БиХ/влада Федерације 
БиХ/Републике Српске/Брчко дистрикта 
БиХ) – напомена: под овим бројем 
подразумијевају се само прва достављања 
материјала; материјали који су враћени на 
дораду па поново достављени на 
разматрање, без обзира на број 
понављања, рачунају се као један

(Напомена за све податке: Мјерењем ће 
бити обухваћени стратешки, плански, 
програмски документи и правни акти који се 

I 2021. + 
континуирано до 

краја 2022

Генерални секретаријат Савјета 
министара БиХ, Републички 
секретаријат за законодавство 
Владе Републике Српске, 
Генерални секретаријат Владе 
Федерације БиХ, Секретаријат 
Владе Брчко дистрикта БиХ

Доступни подаци за утврђивање 
вриједности индикатора на нивоу 
четврте мјере
ПВ: не
ЦВ: да
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1.5.

1.5.1. 0 29.200  
 

1.5.2. 0 57.800  
 

1.5.3. 0 0

Мјера Индикатори

Повећање ефикасности и конзистентности кроз међуинституционално функционално 
повезивање унутар управних нивоа и усклађено дјеловање у изради и спровођењу јавних 
политика између министарстава, између „центара владе“ и министарстава те између 
извршних и законодавних органа

Тестирање пракси консултација међу министарствима – SIGMA 
ПВ (2017): 0/12
ЦВ (2022): 8/12

Проценат нацрта политика, планова и/или прописа 
враћених с одлучивања владе због непотпуно спроведених 
међуинституционалних консултација
ПВ (2017): N/A
ЦВ (2022): 20%

Унаприједити координацију рада између 
извршних и законодавних органа на свим 
управним нивоима кроз консултације и 
размјену планова/програма у доношењу јавних 
политика, других општих аката и прописа

I 2022.

II 2022.

I 2021. + 
континуирано до 

краја 2022

Парламентарна скупштина БиХ, 
Парламент Федерације БиХ, Народна 
скупштина Републике Српске, 
Скупштина Брчко дистрикта БиХ, Савјет 
министара БиХ, Влада Федерације БиХ, 
Влада Републике Српске, Влада Брчко 
дистрикта БиХ

Парламентарна скупштина БиХ, 
Парламент Федерације БиХ, 
Народна скупштина Републике 
Српске, Скупштина Брчко дистрикта 
БиХ, Савјет министара БиХ, Влада 
Федерације БиХ, Влада Републике 
Српске, Влада Брчко дистрикта БиХ

Генерални секретаријат Савјета 
министара БиХ, Генерални 
секретаријат Владе Републике 
Српске, Републички 
секретаријат за законодавство 
Владе Републике Српске, 
Генерални секретаријат Владе 
Федерације БиХ, Секретаријат 
Владе Брчко дистрикта БиХ

Доступни подаци за утврђивање 
вриједности индикатора на нивоу 
пете мјере
ПВ: не
ЦВ: да

Координација владиних и 
парламентарних процеса доношења 
одлука – SIGMA
ПВ: 1/2
ЦВ: 2/2

Употреба хитних поступака за 
усвајање закона које предлаже 
влада – SIGMA
ПВ: 0/5
ЦВ: 3/5

Унаприједити механизам сарадње између извршних 
и законодавних органа на свим управним нивоима у 
БиХ како би се смањила употреба хитног поступка за 
усвајање закона и обезбиједило редовно праћење и 
извјештавање о његовој употреби

Успоставити механизам за прикупљање, евидентирање и 
достављање података о:

- Броју нацрта политика, планова и/или прописа достављених 
доносиоцима одлука на разматрање (Савјет министара БиХ/влада 
Федерације БиХ/Републике Српске/Брчко дистрикта БиХ) за које, 
приликом првог достављања, нису приложени потребни докази о 
међуинституционалним консултацијама (мишљења надлежних 
институција), а које је секретаријат владе вратио предлагачу на 
допуну

- Броју нацрта политика, планова и/или прописа достављених 
доносиоцима одлука на разматрање (Савјет министара БиХ/влада 
Федерације БиХ/Републике Српске/Брчко дистрикта БиХ) за које, 
приликом првог достављања, нису приложени потребни докази о 
међуинституционалним консултацијама (мишљења надлежних 
институција), а које су одбори који их разматрају прије сједница 
влада вратили предлагачу на допуну

 - Укупном броју нацрта политика, планова и/или прописа 
достављених доносиоцима одлука на разматрање (Савјет министара 
БиХ/влада Федерације БиХ/Републике Српске/Брчко дистрикта БиХ) 
– напомена: под овим бројем подразумијевају се само прва 
достављања материјала; материјали који су враћени на дораду па 
поново достављени на разматрање, без обзира на број понављања, 
рачунају се као један

(Напомена за све податке: Мјерењем ће бити обухваћени стратешки, 
плански, програмски документи и правни акти који се достављају 
доносиоцима одлука на разматрање.)



ДРЖАВНА СЛУЖБА 
И УПРАВЉАЊЕ 
ЉУДСКИМ 
ПОТЕНЦИЈАЛИМА 
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ОБЛАСТ ДРЖАВНА СЛУЖБА И УПРАВЉАЊЕ ЉУДСKИМ ПОТЕНЦИЈАЛИМА

Стратешко опредјељење у овој области јесте развој функцијеуправљања 
људским потенцијалима на основу принципапрофесионализма, мериторности и 
ефикасности. У склопу шестприоритетних мјера, разрађене су активности за 
успостављање правногоквира и изградњу капацитета за адекватан развој 
управљања људскимпотенцијалима у државној служби. Активности су усмјерене 
наотклањање недостатака уочених кроз претходне извјештаје и анализе те 
реализацију препорука SIGMA-е (Извјештај о мониторингу за БиХ, 2017. година), 
Специјалне групе за реформу јавне управе (састанци од 1. фебруара 2017. 
године, 30. јануара 2018. године и 12. фебруара 2019. године) те невладиних 
организација (WeBER државни ПАР мониторизвјештај за Босну и Херцеговину 
2017/2018).  

  Кроз активности за спровођење прве мјере – Унапређење политика и
  правног оквира за управљање људским потенцијалима и изградња
  капацитета за њихово ефикасно спровођење – ревидираће се и усвојитинова
  законска и подзаконска рјешења која се односе на институционалноустројство, 

примјену и развој праксе управљања људским потенцијалима. Н ови прописи
  треба да буду усклађени с Принципимајавне управе и да их
  припреме интерресорне радне групе које именујеСавјет министара БиХ,  владе
  Федерације БиХ, Републике Српске и Брчкодистрикта БиХ. Све интерресорне
  радне групе треба да раде наизради прописа
  координисано,  како би се обезбиједио што уједначенијиприступ у одабиру
  конкретних рјешења,  као и у временском периоду идинамици доношења
  прописа и увођења нових пракси на свим управним
  нивоимауциљусмањењанегативнихпосљедицапостојеће фрагментације
  државне службе.  Приликом израде нових прописа,  требада се
  води рачуна о томе да рјешења буду у складу с усаглашенимОквиром
  политике за развој управљања људским потенцијалима уструктурама
  јавне управе у БиХк , ао и осталим важећим прописима уБосни и Херцеговини, 
  а нарочито Законом о забрани дискриминације уБиХ и Законом
  о равноправности сполова у БиХ.

Кроз нове прописе мора да буде обезбијеђено свеобухватно поштовање 
принципа мериторности,  једнаког третмана и транспарентности у свим 
областима УЉП-а (друга мјера), а нарочито ојачани механизми за избор 
најкомпетентнијих кандидата,  те заштиту од политичког утицаја на 
запошљавање и рад државних службеника.

Као предуслов за оптимизацију броја запослених у управним структурама 
и рационализацију трошкова, неопходно је успостављање модерног 
планирања кадрова и професионалног развоја запослених (трећа мјера) 
како би се постизали бољи резултати уз мање трошкове. Планирање 
кадрова мора да буде засновано на озбиљним анализама о потребама и 
приоритетима и чврсто повезано с другим функцијама УЉП-а – нарочито 
са запошљавањем, али и унапређивањем, плаћањем и стручним 
усавршавањем запослених чему се мора стратешки приступити. Као 
подлога за квалитетно планирање кадрова и управљање људским 
потенцијалима, неопходне су поуздане и брзе информације о свим 
аспектима УЉП-а, те су у склопу ове мјере предвиђене и активности које 
се односе на ефикасну примјену адекватних информационих система.
Паралелно с тим предвиђено је да се ради на успостављању правичног и 
транспарентног система плата и накнада за рад (четврта мјера) на 
основу аналитичке процјене и класификације радних мјеста како би се 
обезбиједила примјена принципа „иста плата за исти посао“, као и јавна 
доступност релевантних података о платама запослених у јавној управи. 
У области јачања интегритета предвиђено је да се кроз активности у 
склопу пете мјере ради на обезбјеђењу поштовања норми етичког 
понашања запослених у управним структурама. Поред едукације и 
јачања свијести менаџера о значају и начинима санкционисања неетичког 
понашања запослених, предвиђено је и унапређење дисциплинских 
поступака, као и обезбјеђивање основа и капацитета за доношење 
планова интегритета у свим институцијама, али и праћење њиховог 
спровођења у пракси. 
С обзиром на важност квалитета менаџера за ефикасност управе, као и 
за имплементацију резултата реформских активности у свакодневном 
функционисању управе, кроз посебну мјеру ће се радити на изградњи 
менаџерских капацитета руководилаца. Активностима у склопу шесте 
мјере – Унапређење квалитета општег управљања у структурама 
државне службе – ићи ће се у смјеру прописивања обавезе и начина 
тестирања руководећих државних службеника те унапређења праћења и 
оцјењивања рада руководилаца, док ће се обукама унаприједити њихова 
руководна знања и вјештине.
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Приликом спровођења свих активности предвиђених акционим планом у 
овој области, неопходно је имати у виду и уважавати другачији степен 
развоја и потреба у појединим областима УЉП-а на различитим управним 
нивоима, али и потребу да се ова област уреди на што 
приближнији начин на свим нивоима како би се омогућила правна 
сигурност, мобилност и синхронизован развој државне службе. 
Активностима треба да се обухвате све категорије запослених у државној 
управи, нарочито запосленици/намјештеници који су у 
претходном периоду били изостављени из већине активности. Такође, 
иако се мјере односе првенствено на државну службу, потребно је да се 
промовише и шири примјена усвојених принципа за УЉП и у цијелој јавној 
управи.

Напомена: Под појмом кључне институције за УЉП у овом акционом 
плану подразумијевају се Министарство правде БиХ, Федерално 
министарство правде, Министарство управе и локалне самоуправе 
Републике Српске, Агенција за државну службу БиХ, Агенција за државну 
службу Федерације БиХ, Агенција за државну управу Републике 
Српске и надлежни орган за људске потенцијале Брчко дистрикта БиХ.
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2.

2.1.

2.1.1. IV 2020 0 0

Активност Рок за реализацију
(квартал и година)

Институције одговорне за 
реализацију

Потребна финансијска 
средства

Буџет Донације

Индикатор

Специфични циљ

Успостављен правни оквир и изграђени капацитети за развој функције управљања 
људским потенцијалима засноване на принципима професионализма, мериторности и 
ефикасности

Јасноћа у законодавном оквиру о обиму државне службе 
(бодови) – SIGMA 

ПВ: 1/2
ЦВ: 2/2
Адекватност хоризонталног обима државне служве у 
области УЉП-а на свим управним нивоима (бодови) – 
SIGMA 
ПВ: 0/6
ЦВ: 3/6

Индикатори

Мјера Индикатори

Унапређење политика и правног оквира за управљање људским потенцијалима и изградња 
капацитета за њихово ефикасно спровођење

Проценат органа управе/институција на свим нивоима 
који имају самостално утврђену функцију УЉП-а
ПВ (2017): N/A – проценат успостављених органа  
ЦВ (2022): 80% органа је успостављено
Проценат органа управе/институција које досљедно 
примјењују политику УЉП-а у свим областима УЉП-а
ПВ (2017): проценат органа који досљедно примјењују 
ЦВ (2022): 70% органа који досљедно примјењују

Усвојити оквир политика за развој управљања 
људским потенцијалима у структурама јавне 
управе у БиХ на нивоу Републике Српске и Брчко 
дистрикта БиХ

Влада Републике Српске, 
Влада Брчко дистрикта БиХ

Усвојен усаглашени оквир 
политика
РС
ПВ: не 
ЦВ: да 
БД БиХ 
ПВ: не 
ЦВ: да
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2.1.2. I 2021
 

 

0 97.792

2.1.3. III 2020  
                                                                       

0 97.792
 

2.1.4. II 2021  
                                                                       

195.584
 

 

2.1.5. II 2021  
                                                                       

0 48.896

2.1.6. II 2021 0 48.896
 

 

2.1.7. I 2021 0 0

 
 

Формирати интерресорне радне групе (ИРГ) за 
израду неопходних реформских прописа за 
сваку структуру државне службе у БиХ и 
обезбиједити координацију у раду ИРГ-а кроз 
дијељење информација и конкретних рјешења 

Савјет министара 
БиХ/владе, кључне 
институције за УЉП 

PARCO

Формиране ИРГ
ПВ: 3/4
ЦВ: 4/4
Усаглашен начин 
координације и примјењује 
се у пракси
ПВ: не
ЦВ: да

Анализирати законодавство о државној служби 
на појединачним управним нивоима, дати 
препоруке како би се постигла његова 
усклађеност с Принципима јавне управе и 
предложити подручја у којима је неопходно 
усклађивање међу различитим управним 
нивоима

Кључне институције 
за УЉП 

                                                                       
ИРГ

Израђена анализа с 
препорукама 
ПВ: не 
ЦВ: да

Припремити нацрте потребних прописа у складу 
с Принципима јавне управе, Оквиром политика 
за развој управљања људским потенцијалима у 
структурама јавне управе у БиХ и важећим 
законодавством у БиХ (Закон о забрани 
дискриминације, Закон о равноправности 
сполова, закони о раду и др.)

Кључне институције за 
УЉП 

                                                                       
ИРГ

Израђени нацрти прописа (закони о 
државној служби и подзаконски 
акти)
ПВ: 0/4
ЦВ: 4/4

Прописима јасно дефинисати улоге и одговорности 
институција задужених за државну службу и развој 
политика УЉП-а, њихово спровођење и надзор над 
њимa (веза с активношћу 2.1.4)

Кључне институције за 
УЉП

ИРГ

Изградити (унаприједити) капацитете кључних 
институција како би се пружила подршка 
другим органима управе/институцијама за 
ефикасно спровођење политика и правног 
оквира за УЉП

Савјет министара БиХ/владе, 
кључне институције за УЉП 

Реализован програм изградње 
капацитета кључних институција за 
УЉП
ПВ: 0/4
ЦВ: 4/4

Обезбиједити јавну доступност службених 
података и извјештаја о државној служби 
(укључујући број државних службеника, 
њихову подјелу по категоријама, старосној 
доби, полу и етничкој структури, податке о 
спроведеним обукама, поступцима 
запошљавања, оцјењивању, планирању, и сл.)

Агенција за државну службу 
БиХ, Агенција за државну 
службу Федерације БиХ, 
Агенција за државну управу 
Републике Српске, 
Пододјељење за људске 
ресурсе Брчко дистрикта БиХ

Извјештаји централних УЉП 
институција се редовно 
(годишње) објављују на 
службеним веб-страницама
ПВ: 2/4 
ЦВ: 4/4
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2.1.8.
 

 

0 65.816  
 

2.1.9. IV 2021  
 

0 97.792

 
 

2.1.10. IV 2021
 

 

0 97.792
 

 
 

2.1.11. 0 97.792
 

 

Утврдити инструменте за бољу сарадњу и 
координацију између агенција за државну 
службу у развоју и примјени дјелотворне 
праксе УЉП-а те стандардизацији алата за 
УЉП

III 2020, након 
тога 

континуирано

Агенција за државну службу БиХ, 
Агенција за државну службу 
Федерације БиХ, Агенција за 
државну управу Републике 
Српске, Пододјељење за људске 
ресурсе Брчко дистрикта БиХ

PARCO

Број одржаних састанака 
годишње
ПВ: 0
ЦВ: 2

Успоставити адекватну самостално утврђену 
функцију УЉП-а у органима 
управе/институцијама тако да у описима 
радних мјеста запослених у УЉП јединицама 
буду заступљени кључни УЉП послови и 
компетенције 

Кључне институције за УЉП 

Појединачне институције

Удио органа управе/институција 
које имају адекватну самостално 
утврђену функцију УЉП-а
ПВ: N/A
ЦВ: 80%

Пратити и унапређивати досљедност примјене 
политике УЉП-а у институцијама: 
- Појачати ангажман на развоју политика и 
планова УЉП-а
- Пружити стручну помоћ појединачним 
институцијама у изради планова УЉП-а
- Свака институција треба да усвоји свој 
план УЉП-а и сачињава извјештај о 
његовом спровођењу

Агенција за државну службу 
БиХ, Агенција за државну 
службу Федерације БиХ, 
Агенција за државну управу 
Републике Српске, 
Пододјељење за људске 
ресурсе Брчко дистрикта БиХ

Појединачне институције 

Удио органа управе/институција 
које имају израђен план УЉП-а

ПВ: N/A

ЦВ: 70%

Успоставити и пружити континуирану подршку 
раду мреже професионалаца у области УЉП-а 
која ће обухватити све четири управне 
структуре у БиХ

II 2021, након 
тога 

континуирано

Агенција за државну службу 
БиХ, Агенција за државну 
службу Федерације БиХ, 
Агенција за државну управу 
Републике Српске, 
Пододјељење за људске 
ресурсе Брчко дистрикта БиХ

Број годишње одржаних 
састанка мреже УЉП 
професионалаца
ПВ: 0
ЦВ: 2
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2.2.

2.2.1. II 2021 0 48.896

 
 
 

                                                                      

 
 

Мјера Индикатори

Обезбјеђивање свеобухватног поштовања принципа мериторности, једнаког третмана, 
транспарентности и политичке неутралности у свим областима управљања људским 
потенцијалима

Адекватност правног оквира за мериторно запошљавање на 
позиције у државној служби (бодови) – SIGMA 
ПВ: 11/18
ЦВ (2022): 16/18
Примјена процедура запошљавања за позиције у 
државној служби (бодови) – SIGMA 
ПВ: 3/18 
ЦВ (2022): 8/18
Примјена процедура запошљавања за позиције виших 
државних службеника – SIGMA 
ПВ: 1,5/9 
ЦВ (2022): 5/9 

Измјене и допуне важећих прописа у области 
државне службе, а којима ће се обезбиједити 
досљедна примјена принципа мериторности 
(одабира најбољег кандидата), једнаког 
третмана и транспарентности у свим фазама 
поступка запошљавања (на одређено и 
неодређено вријеме), оцјењивања радног 
учинка државних службеника, њиховог 
унапређења и распоређивања на ниже 
рангирано радно мјесто (веза с активношћу 
2.1.4) за све категорије запослених

Кључне институције за УЉП Законодавством утврђени и писани 
и усмени елементи који се користе 
за оцјену кандидата који учествују у 
конкурсним процедурама – SIGMA
ПВ: 0/1
ЦВ: 1/1 

Најбоље рангирани кандидат се 
именује на позицију – SIGMA
ПВ: 0/2
ЦВ: 2/2 
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2.2.2. IV 2022 0 111.946
 

 
                                                            

 
 

 
 

2.2.3. IV 2021 300.000 97.792

 

2.2.4. II 2021 0 150.842  
 
 

 

Ојачати механизме за избор најкомпетентнијег 
кандидата за посао: 
- Модернизовати процедуре писменог 
тестирања
 - Обезбиједити обуку члановима комисија 
за вођење компетенционих интервјуа
- Повећати степен транспарентности у раду 
комисија за пријем
 - Ограничити могућност манипулација 
питањима за тестирања
 - Успоставити механизме за исправљање 
тестова на основу анонимних и 
шифрованих пријава
- Повећати употребу онлајн алата за 
запошљавање
- Обезбиједити одабир најбоље рангираног 
кандидата

Кључне институције за УЉП
Агенција за државну службу 
БиХ, Агенција за државну 
службу Федерације БиХ, 
Агенција за државну управу 
Републике Српске, 
Пододјељење за људске 
ресурсе Брчко дистрикта БиХ

Број потенцијалних чланова 
комисија који су прошли обуку
ПВ: N/A
ЦВ: 70%
Писани тестови су анонимни – 
SIGMA
ПВ: 0/1
ЦВ: 1/1
Веб-страница на којој се објављују 
конкурси је лака за употребу, 
омогућава филтрирање конкурса 
или пријаве на нове огласе – SIGMA
ПВ: 0/1
ЦВ: 1/1

Унаприједити капацитете одбора за 
одлучивање по жалбама кроз додатно 
запошљавање и обуке

Савјет министара БиХ/владе, 
одбори државних служби за 
жалбе, Апелациона комисија 
Брчко дистрикта БиХ

Реализован програм 
јачања капацитета одбора 
за жалбе
ПВ: 0/4
ЦВ: 2/4

Обезбиједити правни оквир за поштовање 
принципа политичке неутралности у раду 
државних службеника, нарочито оних са 
руководним овлаштењима:  
- ревидирати одредбе прописа који регулишу 
запошљавање и отпуштање руководећих 
службеника у циљу ограничавања политичког 
утицаја (веза са активношћу 2.1.4)           
- организовати семинаре/дискусије на тему 
заштите принципа политичке неутралности 
државне службе и заштите права појединца од 
арбитрарних одлука руководилаца
- спријечити изузимања виших руководећих 
позиција из опсега државне службе

Кључне институције за УЉП Ревидирани прописи 
ПВ: 0/4
ЦВ: 4/4
Одржана минимално 
три семинара на тему 
политичке 
неутралности
ПВ: 0/3
ЦВ: 3/3
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2.3.

2.3.1. II 2021 0 48.896
 

 

2.3.2. II 2022 0 48.896
 

 

2.3.3. IV 2022 0 48.896

 
 

Мјера Индикатори

Успостављање модерног планирања кадрова и професионалног развоја запослених Проценат институција које дјелотворно успостављају и 
користе једногодишње кадровске планове у односу на 
укупан број институција на свим управним нивоима
ПВ: N/A
ЦВ (2022): 70% 
Развој, спровођење и праћење планова за обуку/кроз 
стратешке планове обука (бодови) – SIGMA 
ПВ: 1/3
ЦВ (2022): 3/3 
Трошкови обука у односу на годишњи буџет за плате (%) – 
SIGMA
ПВ: 0/4
ЦВ (2022): 2/4
Постојање функционалних база података људских 
потенцијала с подацима о државној служби (бодови) – 
SIGMA
ПВ: 0/4
ЦВ (2022): 3/4 

Измјене и допуне прописа које одређују 
надлежности институција које ће бити 
одговорне за процес кадровског планирања на 
нивоу БиХ и ФБиХ 

Стандардизовати процес кадровског планирања (за 
сваки ниво посебно и то кроз доношење нових или 
допуну постојећих прописа водећи рачуна о 
оптимизацији потребних ресурса) и обезбиједити 
обуку за УЉП особље из појединачних институција 
(ова активност у Републици Српској и Брчко 
дистрикту БиХ треба да буде фокусирана на 
унапређење постојећег процеса планирања)

Повезати систем кадровског планирања с 
буџетским плановима и системом програмског 
буџетирања, као и с општим настојањем да се 
оптимизује број запослених у управним 
структурама

Савјет министара БиХ, 
Влада Федерације БиХ

Институције задужене за 
кадровско планирање

Институције задужене за 
кадровско планирање, 
министарства финансија

Утврђена надлежност институција 
за кадровско планирање
ПВ: 2/4
ЦВ: 4/4 

Побољшано планирање људских 
потенцијала кроз употребу 
кадровских планова
ПВ: 2/4
ЦВ: 4/4 

Кадровско планирање усклађено с 
временским оквиром припреме 
закона о буџету  
ПВ: 2/4
ЦВ: 4/4 
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2.3.4. IV 2022 75.000 100.000

 
 

2.3.5. 0 0
 

 
 

 
 
 

 

2.3.6. II 2021
 

0 97.792
 

 

2.3.7. II 2021 0 98.750

2.3.8. II 2022 0 97.792

 
 

Успоставити функционалне и поуздане 
софтверске системе из домена УЉП-а и 
обезбиједити њихову интероперабилност

Агенција за државну службу 
БиХ, Агенција за државну 
службу Федерације БиХ, 
Агенција за државну управу 
Републике Српске, 
Пододјељење за људске 
ресурсе Брчко дистрикта БиХ

Проценат органа 
управе/институција које редовно 
(на мјесечном нивоу) уносе податке 
у информациони систем за УЉП у 
односу на укупан број органа 
управе/институција
ПВ: N/A
ЦВ: 70%

Ревидирати постојеће/припремити нове 
стратешке документе стручног усавршавања и 
обезбиједити средства у буџету за подршку 
имплементацији стратешких докумената 
(обезбиједити обједињене податке о обукама 
које се финансирају из буџета централних 
јединица за УЉП и појединачних институција на 
сваком управном нивоу)

Зависно од 
периода 

постојећих 
стратешких 
докумената

Агенција за државну службу 
БиХ, Агенција за државну 
службу Федерације БиХ, 
Агенција за државну управу 
Републике Српске, 
Пододјељење за људске 
ресурсе Брчко дистрикта БиХ

Континуирано постоје важећи 
стратешки документи стручног 
усавршавања
ПВ: 4/4
ЦВ: 4/4 
Успостављене евиденције обука 
које се финансирају из буџета 
ПВ: 0/4
ЦВ: 4/4

Интензивирати инспекцијски и друге врсте 
надзора над спровођењем прописа о 
оцјењивању рада државних службеника

Министарство правде БиХ, Федерално 
министарство правде, Министарство 
управе и локалне самоуправе 
Републике Српске, Одјељење за 
стручне и административне
послове Брчко дистрикта БиХ

Оцјена рада спроведена за барем 
70% службеника – SIGMA
ПВ: 0/1
ЦВ: 1/1

Спровести обуке за руководиоце 
(оцјењиваче) о праћењу и оцјењивању рада 
(с нагласком на формулисању радних 
циљева)

Агенција за државну службу БиХ, 
Агенција за државну службу 
Федерације БиХ, Агенција за 
државну управу Републике Српске, 
Пододјељење за људске ресурсе 
Брчко дистрикта БиХ

Обезбиједити примјену унапријеђеног 
процеса анализе потреба за обуком повезаног 
с оцјеном рада и увести редовну евалуацију 
ефеката обуке на радни учинак

Агенција за државну службу 
БиХ, Агенција за државну 
службу Федерације БиХ, 
Агенција за државну управу 
Републике Српске, 
Пододјељење за људске 
ресурсе Брчко дистрикта БиХ

Веза између оцјењивања учинка и 
мјера за унапређење 
професионалних постигнућа – 
SIGMA 
ПВ: 0/4
ЦВ: 2/4
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2.4.
 

 
 

 
 

2.4.1. II 2021
 

0 48.896

 

2.4.2. II 2022  
                                                                                                                                                      
                                                                                         

0 97.792

                                    

2.4.3. II 2022
 

 
                                                                                                                                                      
                                                                                         

0 48.896

2.4.4. II 2021 0 0

 

 

Мјера Индикатори

Успостављање правичног и транспарентног система плата и накнада за рад Правичност утврђивања основне плате у систему 
класификације послова (бодови) – SIGMA 
ПВ: 1/4
ЦВ (2022): 3/4
Доступност података о платама (бодови) – SIGMA 
ПВ: 0/3
ЦВ (2022): 2/3

Прописима предвидјети обавезу анализе послова и 
аналитичке процјене радних мјеста, те 
методологију за аналитичку процјену, 
класификацију и градацију радних мјеста (на нивоу 
БиХ евалуирати и по потреби ревидирати постојеће 
прописе)

Министарство правде БиХ, Федерално 
министарство правде, Министарство 
управе и локалне самоуправе 
Републике Српске, Одјељење за 
стручне и административне
послове Брчко дистрикта БиХ

Прописана обавеза анализе послова и 
методологија за аналитичку процјену, 
класификацију и градацију радних 
мјеста
ПВ: 1/4
ЦВ: 4/4

Спровести аналитичку процјену и класификацију 
радних мјеста као основа за нови систем плата и 
надокнада те измијенити акте о 
систематизацији и организацији радних мјеста

Појединачне 
институције    

                                                                                                                                                                                                                                               
Кључне институције 
за УЉП 

Проценат органа управе који су 
спровели анализу посла и израдили 
описе послова у складу с 
унапријеђеном методологијом анализе 
радних мјеста и израде описа посла
ПВ: N/A
ЦВ: 50%    

Измјеном прописа успоставити систем плата 
и накнада на основу спроведене аналитичке 
процјене и класификације радних мјеста

Министарство правде БиХ, Федерално 
министарство правде, Министарство 
управе и локалне самоуправе 
Републике Српске, Одјељење за 
стручне и административне послове 
Брчко дистрикта БиХ
Министарства финансија

Процедуре за додјелу основне 
плате обезбјеђују принципе 
мериторности, правичности и 
једнаког третмана – SIGMA
ПВ: 0/1
ЦВ: 1/1

Обезбиједити доступност података о 
систему плата и накнада

Агенција за државну службу 
БиХ, Агенција за државну 
службу Федерације БиХ, 
Агенција за државну управу 
Републике Српске, 
Пододјељење за људске 
ресурсе Брчко дистрикта БиХ

Информација о припадајућој плати 
доступна у огласу за посао – SIGMA
ПВ: 0/1
ЦВ: 1/1
Опште информације о платним 
разредима су лако доступне на 
службеној веб-страници – SIGMA
ПВ: 0/1
ЦВ: 1/1 



29 30

2.5.  
 

 

 
 

 
 

2.5.1. II 2021 0 15.600
 

2.5.2. IV 2021 0 83.050

 

2.5.3. IV 2021
 

 
                                                                                                                                                      
                                                                                         

0 105.750

 

2.5.4. II 2022 0 53.050

 

Мјера Индикатори

Обезбјеђивање поштовања норми етичког понашања запосленика у управним структурама Дисциплинске мјере које је потврдио суд (%) – SIGMA 
ПВ: 0/4
ЦВ (2022): 2/4
Постојање правних оквира за интегритет у државној 
служби (бодови) – SIGMA 
ПВ: 0/5 
ЦВ (2022): 3/5
Успостављени планови интегритета у државној служби 
(бодови)
ПВ: 0/4 
ЦВ (2022): 4/4

Јачати свијест руководећег кадра о потреби да 
се пропусти у раду санкционишу на правичан и 
правовремен начин

Агенција за државну службу БиХ, 
Агенција за државну службу Федерације 
БиХ, Агенција за државну управу 
Републике Српске, Пододјељење за 
људске ресурсе Брчко дистрикта БиХ

Одржане минимално 
двије радионице
ПВ: 0/2
ЦВ: 2/2        

Унаприједити спровођење дисциплинских 
поступака и обезбиједити примјену кодекса 
етичког понашања запослених (кроз измјене 
прописа и обуке)

Кључне институције за УЉП Удио чланова дисциплинских 
комисија који су прошли 
специјализовану обуку о спровођењу 
дисциплинског поступка
ПВ: N/A
ЦВ: 50%   

Обезбиједити правни основ за доношење 
планова интегритета (кроз прописе или 
стратешке документе) и ојачати капацитете на 
нивоу појединачних институција за њихову 
израду

Агенција за превенцију корупције и 
координацију борбе против корупције БиХ, 
Министарство правде БиХ, Федерално 
министарство правде, Министарство 
правде Републике Српске, Одјељење за 
стручне и административне
послове Брчко дистрикта БиХ 

Проценат институција које су 
донијеле планове интегритета на 
сваком управном нивоу                                                           
ПВ: N/A
ЦВ: 80%                           

Обезбиједити редовно праћење 
спровођења планова интегритета

Агенција за превенцију 
корупције и координацију 
борбе против корупције БиХ, 
Министарство правде 
Републике Српске, органи за 
борбу против корупције 
Федерације БиХ и Брчко 
дистрикта БиХ

Доступност извјештаја о 
реализацији планова 
интегритета на сваком 
управном нивоу                                                             
ПВ: 0/4
ЦВ: 2/4           
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2.6.
 

 
 

 
 

 

2.6.1. II 2021 0 97.792
 

 

2.6.2. IV 2022 0 97.792

 
 

2.6.3. IV 2022 0 97.792

 
 

Мјера Индикатори

Унапређење квалитета општег управљања у структурама државне службе Број руководећих службеника који су прошли обуку о 
руководећим знањима и вјештинама на свим управним нивоима
ПВ: N/A
ЦВ (2022): 90%
Проценат руководилаца чији су рад оцијенили надлежни органи
ПВ: N/A
ЦВ (2022): N/A 90% 

Спровести обуке за руководеће државне 
службенике на свим организационим 
нивоима о основним руководећим знањима 
и вјештинама

Измијенити постојеће/донијети нове одредбе 
прописа који регулишу провјеру рада 
руководећих државних службеника на бази 
оцјене менаџерских вјештина (веза с 
активношћу 2.1.4.) 

Измијенити постојеће/донијети нове одредбе 
прописа који регулишу праћење и оцјењивање 
рада руководилаца институција/управних 
организација (веза с активношћу 2.1.4.)

Агенција за државну службу 
БиХ, Агенција за државну 
службу Федерације БиХ, 
Агенција за државну управу 
Републике Српске, 
Пододјељење за људске 
ресурсе Брчко дистрикта БиХ

Агенција за државну службу 
БиХ, Агенција за државну 
службу Федерације БиХ, 
Агенција за државну управу 
Републике Српске, 
Пододјељење за људске 
ресурсе Брчко дистрикта БиХ

Агенција за државну службу 
БиХ, Агенција за државну 
службу Федерације БиХ, 
Агенција за државну управу 
Републике Српске, 
Пододјељење за људске 
ресурсе Брчко дистрикта БиХ

Адекватно прописано редовно 
праћење и оцјењивање рада 
руководилаца 
институција/управних организација
ПВ: 0/4
ЦВ: 4/4             

Прописи предвиђају провјеру 
менаџерских компетенција 
руководећих државних 
службеника при оцјењивању
ПВ: 0/4
ЦВ: 4/4    

Проценат руководећих државних 
службеника који су прошли 
менаџерске обуке
ПВ: N/A
ЦВ: 90%       



ОДГОВОРНОСТ
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ОБЛАСТ ОДГОВОРНОСТ

Одговорност као област за стратешки циљ има организационо и функционално 
усклађен и транспарентан систем јавне управе с унапријеђеним интерним и 
екстерним надзором над радом јавне управе. Акциони план настоји да оствари 
овај циљ кроз три мјере, које подразумијевају обезбјеђивање адекватне 
организације управе, јачање одговорности према јавности кроз унапређење 
приступа јавним информацијама те постојање одговарајућег система провјера, 
што подразумијева ефикасан систем интерних управних жалби, као и независни 
надзор и судску контролу над радом управе. 

Прва мјера коју Акциони план у овој области предвиђа је организационо 
усклађивање система јавне управе. Планиране активности предвиђају израду 
анализе организационе структуре јавне управе, с препорукама за унапређење 
стања и успостављање униформне типологије управних органа и организација 
на сваком управном нивоу. Након спроведене анализе био би припремљен план 
унапређења организације јавне управе и институционалног развоја те извршено 
усклађивање с идентификованим моделом и типологијом (укључујући измјене 
законског оквира). Акциони план предвиђа и израду електронских регистара 
органа и организација јавне управе за све нивое те њихово објављивање 
Планирана је и припрема анализе законодавства у циљу јачања менаџерске 
одговорности те организација радионица и обука којима би се повећала свијест 
о потреби унапређења те одговорности. Исход спроведених активности треба да 
буде успостављена рационална и униформна организација јавне управе, с 
функционалним механизмима за спровођење управне дјелатности и њену 
контролу. 

Друга мјера Акционог плана предвиђа обезбјеђивање максималне доступности 
информација јавне управе. Право приступа јавним информацијама мора да буде 
прописано законодавством уважавајући принцип максималне 
транспарентности, а закони се морају досљедно примјењивати у пракси. Акциони 
план предвиђа унапређење закона о слободи приступа информацијама 
на свим управним нивоима. Закони би требало да пропишу стандарде проактивне 
транспарентности, како би институције биле у обавези да те 
информације саме објаве, а да то грађани ни не траже. Биће развијен онлајн 
механизам мјерења да ли институције испуњавају ове обавезе, али и механизми 
за праћење спровођења закона о слободи приступа информацијама, 
између осталог, и кроз успостављање база података о свим захтјевима које су 
грађани доставили и одговорима које су добили.

Службеници који се баве овим пословима биће обучени. Биће спроведене 
и кампање за јачање свијести о важности примјене закона о 
слободи приступа информацијама и проактивне транспарентности. Крајњи 
резултат ових активности треба да буде досљедна практична 
примјена права на приступ информацијама уз прописане и имплементиране 
стандарде проактивне транспарентности. Акциони план 
предвиђа и израду анализе спремности БиХ за објаву података у 
отвореном формату и развој политике о отвореним подацима. 

Унапређење процеса интерног и екстерног надзора над радом јавне 
управе у фокусу је треће мјере у овој области. То значи јачање механизама 
за заштиту права појединца на добру управу, као и заштиту 
јавног интереса, обезбјеђивањем функционалних интерних и екстерних 
механизама заштите овог права. Акциони план предвиђа јачање управних 
инспекција и улога независних надзорних институција – 
омбудсмена и екстерне ревизије. Предвиђена је израда анализе која ће 
показати у којој се мјери уважавају препоруке институције омбудсмена и 
екстерне ревизије те одржавање низа радионица и обука које ће ојачати 
свијест о неопходности њиховог поштовања. Узимајући у обзир право 
грађанина да покрене судски спор ако сматра да управа није водила 
поступак у складу са законом, Акциони план предвиђа анализу и 
унапређење закона о управним споровима, као и законског оквира у 
области накнаде штете настале дјеловањем управе. Сврха је 
обезбјеђивање досљедног и правичног поступања у управним поступцима 
и управним споровима загарантованог путем жалби у 
управном поступку и судске контроле, као и унапређење процедуре и 
механизама за преузимање одговорности јавних органа у случајевима 
кршења прописа уз обештећење и/или адекватне компензације. Ове 
активности требало би да обезбиједе лакше остваривање права појединца 
на добру управу укључујући и материјално обештећење, с 
једне, уз истовремену заштиту јавног интереса, с друге стране.
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3.

3.1.

3.1.1.  
 
 

 
 

0 70.900

Активност Институције одговорне за 
реализацију

Рок за реализацију
(квартал и година)

Потребна финансијска 
средства Индикатор

Буџет Донације

Специфични циљ Индикатори

Организационо и функционално усклађен и транспарентан систем јавне управе с 
унапређеним интерним и екстерним надзором над радом јавне управе

Повјерење грађана у управу
(% оних који указују потпуно и дјелимично повјерење) 
Б. барометар
ПВ (2017): 15%
ЦВ (2022): 40%
Захтјеви за информацијама којима располаже владина 
агенција (институција) одобравају се правовремено
(% оних који се слажу или се потпуно слажу) 
Б. барометар 
ПВ (2017): 30%
ЦВ (2022): 55%

Мјера Индикатори

Унапређење организационе структуре система јавне управе на свим управним нивоима: Адекватност политике и регулаторног оквира за управљање 
институцијама централне владе на управним нивоима (бодови) – 
SIGMA
ПВ (2017): 1/5 
ЦВ (2022): 3/5
Одговорност у извјештавању између органа централне владе и 
надлежног министарства на управним нивоима (бодови) – SIGMA 
ПВ (2017): 0/4 
ЦВ (2022): 2/4

Припремити методологију за спровођење 
анализе прописа о организацији јавне 
управе у односу на захтјеве SIGMA 
принципа јавне управе

III 2021. Водећа (одговорна) институција:
PARCO,
Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 
правде, Министарство управе и 
локалне самоуправе Републике 
Српске, Канцеларија 
градоначелника Брчко дистрикта 
БиХ

Припремљена методологија 
ПВ: не
ЦВ: да
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3.1.2.

 
 

0 192.600

3.1.3.

 

0 192.600

3.1.4. 0 50.600

 
 

3.1.5.  0 63.000

Израдити системску анализу 
организационе структуре јавне управе с 

препорукама за унапређење стања 
укључујући развој униформне типологије 

управних органа и организација

IV 2021. Припремљена анализа и 
униформна типологија 

ПВ: не
ЦВ: да

Припремити план даљег унапређења 
организације јавне управе и 

институционалног развоја те ускладити 
организацију јавне управе с 

идентификованим моделом и типологијом 
(укључујући измјене организационих 

прописа)

III 2022. PARCO,
Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 

правде, Министарство управе и 
локалне самоуправе Републике 

Српске, Канцеларија 
градоначелника Брчко дистрикта 

БиХ, Одјељење за стручне и 
административне послове Брчко 

дистрикта БиХ

PARCO,
Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 

правде, Министарство управе и 
локалне самоуправе Републике 

Српске, Канцеларија 
градоначелника Брчко 

дистрикта БиХ

Припремљен и усвојен план 
унапређења 

ПВ: не
ЦВ: да

% имплементације плана
ПВ: 0%

ЦВ: 25%

Развити водич/смјернице за спровођење 
ex-ante анализе за планирање, промјену и 

креирање органа и организација јавне 
управе

IV 2021. PARCO,
Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 

правде, Министарство управе и 
локалне самоуправе Републике 

Српске, Канцеларија 
градоначелника Брчко дистрикта 

БиХ, Одјељење за стручне и 
административне послове Брчко 

дистрикта БиХ

Припремљен водич/смјернице и 
објављен на веб-страници 

надлежне институције 
ПВ: не
ЦВ: да

Унаприједити подзаконске акте о 
унутрашњој организацији органа управе, 

укључујући јасне критеријуме за 
формирање нових унутрашњих јединица, 

критичну масу за успостављање нових 
јединица и минимални број запослених 

I 2021.
Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 

правде, Министарство управе и 
локалне самоуправе Републике 

Српске, Канцеларија 
градоначелника Брчко дистрикта 

БиХ, Одјељење за стручне и 
административне послове Брчко 

дистрикта БиХ

Измијењени подзаконски акти 
који регулишу унутрашњу 

организацију 
ПВ: не
ЦВ: да
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3.1.6.  0 0
 

 

3.1.7.

 

0 40.750  
 

3.1.8. 0 106.800
 

 

3.1.9. 40.000 73.000

3.1.10. 20.000 98.500  
 

Извршити унапређење унутрашње 
организације и систематизације органа 

управе у складу с унапређеним 
подзаконским актима 

IV 2022.
Сви управни органи и 

организације  на свим нивоима

Извршено унапређење унутрашње 
организације 

ПВ: 0%
ЦВ: 35%

Припремити и усвојити методологију за 
развој електронских регистара управних 

органа и организација

II 2021. Припремљена методологија
ПВ: не
ЦВ: да

Припремити и усвојити подзаконске акте 
о успостављању електронских регистара 
управних органа и организација на свим 

нивоима, којим ће се регулисати и 
обавеза редовног ажурирања регистара

II 2021. PARCO,
Министарство правде БиХ, 

Федерално министарство правде, 
Министарство управе и локалне 
самоуправе Републике Српске, 
Канцеларија градоначелника 

Брчко дистрикта БиХ, Одјељење за 
стручне и административне 

послове Брчко дистрикта БиХ

PARCO,
Министарство правде БиХ, 

Федерално министарство правде, 
Министарство управе и локалне 
самоуправе Републике Српске, 

Канцеларија градоначелника 
Брчко дистрикта БиХ, Одјељење за 

стручне и административне 
послове Брчко дистрикт БиХ

Припремљени и усвојени 
подзаконски акти на свим 

управним нивоима 
ПВ: не
ЦВ: да

Развити софтверска рјешења на свим 
управним нивоима и учинити их 

оперативним

III 2021. PARCO,
Министарство правде БиХ, 

Федерално министарство правде, 
Министарство управе и локалне 
самоуправе Републике Српске, 

Канцеларија градоначелника Брчко 
дистрикта БиХ, Одјељење за стручне 

и административне послове Брчко 
дистрикта БиХ

Развијено и оперативно 
софтверско рјешење на свим 

управним нивоима
ПВ: не
ЦВ: да

Учинити регистре доступним јавности

IV 2021. PARCO,
Министарство правде БиХ, 

Федерално министарство правде, 
Министарство управе и локалне 
самоуправе Републике Српске, 

Канцеларија градоначелника 
Брчко дистрикта БиХ, Одјељење за 

стручне и административне 
послове Брчко дистрикта БиХ

Регистри јавно доступни
ПВ: не
ЦВ: да
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3.1.11.  0 102.400

 

3.1.12. 0 106.500

Анализирати прописе и праксу за 
унапређење одговорности руководећег 

кадра (менаџерске одговорности) у јавној 
управи, припремити препоруке за јачање 

одговорности и доставити их Савјету 
министара БиХ/владама

II 2021. PARCO,
Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 

правде, Министарство управе и 
локалне самоуправе Републике 

Српске, Канцеларија 
градоначелника Брчко дистрикта 

БиХ, Одјељење за стручне и 
административне послове Брчко 

дистрикта БиХ

Припремљена и усаглашена 
анализа на свим управним 

нивоима
ПВ: не
ЦВ: да

О препорукама информисан 
Савјет министара БиХ/владе на 

свим управним нивоима
ПВ: не 
ЦВ: да

Промовисати концепт одговорности 
руководећег кадра (менаџерске 

одговорности) и одговорности у јавној 
управи: 

- Одржати најмање 3 радионице/округла 
стола за руководећи кадар (менаџере)

- Припремити курикулуме и обучити тренере 
у области одговорности руководећег кадра 

(менаџерске одговорности)

PARCO,
Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 

правде, Министарство управе и 
локалне самоуправе Републике 

Српске, Канцеларија 
градоначелника Брчко дистрикта 

БиХ, Одјељење за стручне и 
административне послове Брчко 

дистрикта БиХ, 
Агенција за државну службу БиХ, 

Агенција за државну службу 
Федерације БиХ, Агенција за 
државну управу Републике 

Српске, Пододјељење за људске 
ресурсе Брчко дистрикта БиХ

III 2021. Обуке уврштене у годишње 
планове агенција за државну 

службу на свим управним 
нивоима

ПВ: не
ЦВ: да

Задовољство менаџера 
одржаним обукама/округлим 

столовима
ПВ: 0%

ЦВ: 35%
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3.2.

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                     

3.2.1.

 

0

26.500

 
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

 

3.2.2. 0

80.700

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                     

                                                                                                                                               

                                                                                                            
                                                                                                                                              

                                                                                                                                                    

Мјера Индикатори

Повећање доступности информација јавне управе Свеобухватност праћења спровођења закона о 
приступу информацијама од јавног значаја 
(бодови) – SIGMA
ПВ (2017): 0/5 
ЦВ (2022): 3/5 

Проактивност у објављивању информација органа 
државне управе на њиховим веб-страницама 
(бодови) 
ПВ (2017): 2/5
ЦВ (2022): 4/5

Израдити анализу правног и 
институционалног оквира у области 
слободног приступа јавним информацијама 
у циљу усклађивања са SIGMA PAR 
принципима (кроз обезбјеђивање 
двостепености поступања по захтјевима, 
укључујући обезбјеђивање механизама за 
досљедну примјену прописа, постојеће 
механизме контроле и институционалне 
капацитете за надзор над примјеном 
прописа, уз прописивање санкција)

Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 

правде, надлежна институција 
у Републици Српској

II 2020.

Израђена и усаглашена анализа
ПВ: не
ЦВ: да

Унаприједити заштиту права на приступ 
информацијама кроз припрему и усвајање 

хармонизованих измијењених/нових 
закона о слободи приступа информација на 

свим управним нивоима (у складу с 
препорукама проистеклим из анализе)

II 2021.
Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 

правде, надлежна институција 
у Републици Српској

Припремљени нови 
закони/измјене и допуне закона 
у складу с описом активности и 
упућени у процедуру усвајања

ПВ: не
ЦВ: да     
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3.2.3. 0

21.800
 

 

3.2.4.

 

0

18.900

3.2.5.

 

0

69.800

3.2.6.

 

0

29.800
 

 

3.2.7.

 

0

25.800

  На бази усвојених закона о слободи 
приступа информацијама припремити и 

усвојити подзаконске акте о стандардима 
проактивне транспарентности

II 2022.
Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 

правде, надлежна институција 
у Републици Српској

Усвојени подзаконски 
акти 

ПВ: не
ЦВ: да

Развити механизме праћења проактивне 
транспарентности успостављањем онлајн 

алата за истраживање о поштовању 
стандарда проактивне транспарентности

III 2022.
PARCO, Агенција за статистику 
БиХ, Федерално министарство 
правде, надлежна институција 

у Републици Српској

Успостављен онлајн алат и 
достављен надлежним 

ентитетским министарствима
ПВ: не
ЦВ: да

Припремити претходну процјену 
оправданости успостављања новог органа 
или додјеле функција постојећем органу у 

сврху успостављања/јачања надзорног 
органа/инспекције за вршење функција у 
складу са законима о слободи приступа 

информацијама

I 2022.
Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 

правде, надлежна институција у 
Републици Српској

Припремљена претходна 
процјена

ПВ: не
ЦВ: да

Ускладити правни оквир којим су регулисане 
функције новог/постојећег надзорног органа 

са законима о слободи приступа 
информацијама (акт о успостављању 
новог/постојећег надзорног органа, 

правилник о унутрашњој организацији и др.)

II 2022.
Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 

правде, надлежна институција у 
Републици Српској

Усклађен правни оквир 
ПВ: не
ЦВ: да

Ојачати капацитет запослених кроз 
одржавање најмање двије обуке о 

стандардима надзора над спровођењем 
закона о слободи приступа 

информацијама у државама ЕУ

III 2022.
Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 

правде, надлежна институција у 
Републици Српској

Кроз обуке ојачани капацитети 
запослених који раде на пословима 

надзора 
ПВ: 0% похађало обуке

ЦВ: 45% завршило обуке



39 40
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124.200
 

 

3.2.12.

 

9.600

188.700
 

 

3.2.13.

  

0

37.200
 

 

Ускладити описе послова службеника за 
информисање с одредбама 

новог/измијењеног закона о слободи приступа 
информацијама на свим управним нивоима 

кроз измјене правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста

III 2022. Сви управни органи и 
организације на свим нивоима

Правилници о унутрашњој 
организацији усклађени са 

законима
ПВ: 0%

ЦВ: 50% (на свим управним 
нивоима)

Дефинисати стандардне податке за 
унифициране базе захтјева за приступ 

информацијама

II 2022.

Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство правде, 

надлежна институција у 
Републици Српској, сви управни 
органи и организације на свим 

нивоима

Усаглашен документ о 
стандардним подацима 

ПВ: не
ЦВ: да

Креирати ИТ рјешење за базе података о 
захтјевима за приступ информацијама III 2022.

Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 

правде, надлежна институција у 
Републици Српској, сви управни 
органи и организације на свим 

нивоима

Креирано и тестирано ИТ 
рјешење 

ПВ: не
ЦВ: да

Успоставити унификоване базе захтјева за 
приступ информацијама IV 2022.

Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 

правде, надлежна институција у 
Републици Српској, сви управни 
органи и организације на свим 

нивоима

Оперативне базе 
ПВ: не
ЦВ: да

Успоставити јединствен регистар захтјева за 
приступ информацијама и одговора 

(Институција омбудсмена за људска права 
БиХ) те статистичких извјештаја о извршењу 
закона о слободи приступа информацијама

I 2022. Институција омбудсмена за 
људска права БиХ

Оперативан и јавно доступан 
регистар

ПВ: не
ЦВ: да

Израдити анализу оцјене спремности јавне 
управе за објављивање података у 

отвореном формату (дефинисати почетну 
позицију, постојећи правни оквир, могуће 
препреке за објаву података у отвореном 

формату и слично)

IV 2021.

PARCO, Министарство правде 
БиХ, Генерални секретаријат 

Владе Федерације БиХ, 
Генерални секретаријат Владе 

Републике Српске, 
Секретаријат Владе Брчко 

дистрикта БиХ

Припремљена анализа 
ПВ: не
ЦВ: да
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3.2.17.

   

0
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3.2.18.

                                                                                                                                              
                                          

0

30.900

Развити политику о отвореним подацима
III 2022.

Министарство правде БиХ, 
Генерални секретаријат Владе 

Федерације БиХ, Генерални 
секретаријат Владе Републике 

Српске, Секретаријат Владе Брчко 
дистрикта БиХ

Развијена и усвојена 
политика 

ПВ: не
ЦВ: да

Припремити водич о отвореним подацима IV 2022.

PARCO, Министарство правде БиХ, 
Генерални секретаријат Владе 

Федерације БиХ, Генерални 
секретаријат Владе Републике 

Српске, Секретаријат Владе Брчко 
дистрикта БиХ

Припремљен водич 
ПВ: не
ЦВ: да

Унаприједити и усвојити унапријеђене 
процедуре одржавања веб-страница у које 

ће бити уграђени и технички стандарди 
проактивне транспарентности 

IV 2021.

Министарство промета и 
комуникација БиХ, Генерални 

секретаријат Савјета министара БиХ 
(е-влада), Генерални секретаријат 
Владе Федерације БиХ, Генерални 

секретаријат Владе Републике 
Српске, Секретаријат Владе Брчко 

дистрикта БиХ

Објављене процедуре у 
службеним гласницима

ПВ: не
ЦВ: да

Израдити комуникациони план за јачање 
свијести и промоцију слободе приступа 
информацијама, укључујући проактивну 

транспарентност и отвореност података; у 
оквиру промоције одржати најмање:

- Два округла стола с представницима 
невладиног сектора

- Једну конференцију о слободи приступа, 
проактивној транспарентности и отвореним 

подацима регионалног карактера у циљу 
размјене искустава)

IV 2022.

PARCO, Институција омбудсмена за 
људска права БиХ, Генерални 

секретаријат Савјета министара БиХ 
(Служба за информисање), Генерални 
секретаријат Владе Федерације БиХ 
(Канцеларија Владе Федерације БиХ 

за односе с јавношћу), Генерални 
секретаријат Владе Републике Српске 

(Биро за односе са јавношћу), 
Секретаријат Владе Брчко дистрикта 

БиХ (Сектор за информисање)

Спроведен комуникациони 
план 

ПВ: 0%
ЦВ: 50%

Ојачати капацитете јавне управе кроз обуке 
руководилаца и службеника задужених за 
поступање у складу са законима о слободи 

приступа информацијама: 
- Развити програм обуке о праву на приступ 

информацијама, проактивној транспарентности 
и отвореним подацима те уврстити програме у 
планове обука агенција за државну службу на 

свим управним нивоима 
- Спровести најмање по једну обуку за 

руководиоце институција сва четири управна 
нивоа

- Спровести најмање три обуке за службенике 
свих управних нивоа који поступају у складу са 
законима о слободи приступа информацијама

II 2022.

Агенција за државну службу 
БиХ, Агенција за државну 
службу Федерације БиХ, 

Агенција за државну управу 
Републике Српске, 

Пододјељење за људске 
ресурсе Брчко дистрикта БиХ

Обуке уграђене у годишње 
програме агенција за државну 

службу на свим управним нивоима
ПВ: не
ЦВ: да

Задовољство руководилаца и 
службеника обукама 

ПВ: 0%
ЦВ: 45%



41 42

3.3.                                                                                                                                        
                                                                                                                                            

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                      

3.3.1.

 

 
 
 
 

 
 
 
 

0

49.720
 

 
 

3.3.2.

 
 

 

0

25.000

 
 
 

 
 

Мјера Индикатори

Унаприједити механизам за заштиту права појединаца на добру управу и јавни интерес Стопа спровођења препорука омбудсмена
ПВ (2017): 45,12%
ЦВ (2022): 55%

Број предмета органа управе (управних аката) 
које је надлежни суд потврдио
ПВ (2017): 53%
ЦВ (2022): 61%

Анализирати степен испуњености 
препорука надзорних институција и 
трендове те предложити сет мјера за бољу 
имплементацију препорука

II 2021.
Анализа разматрана на 

сједницама 
парламената/скупштина 

ПВ (2018): не
ЦВ (2022): да

Измјеном и усклађивањем законодавства 
ојачати независност надзорних институција 

(институција омбудсмена, врховне 
ревизорске институције)

I 2022.
Институција

омбудсмена, врховне 
ревизорске институције

Институција омбудсмена, 
врховне ревизорске 

институције (службе за 
ревизију институција)

Законом утврђена финансијска 
независност надзорних 

институција 
ПВ: не
ЦВ: да
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0
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Израдити брошуру за парламенте која 
објашњава улогу и значај служби за 

ревизију јавног сектора

IV 2021.

Врховне 
ревизорске 
институције

Израђена брошура за 
парламенте 

ПВ: не
ЦВ: да

Одржати округле столове/радионице за 
руководиоце институција о значају и улози 

омбудсмена и канцеларије за ревизију у 
развоју јавног сектора те важности 

поштовања њихових препорука

III 2021.
Институција омбудсмена, 

врховне ревизорске 
институције

Одржана четири округла 
стола/радионице за руководиоце 

институција
ПВ: не

ЦВ: да  

Подићи свијест и знања државних 
службеника укључујући и руководеће 
државне службенике о релевантним 

прописима, улози и важности 
имплементације препорука независних 

органа: 
- Развити силабусе за обуке

- Одржати најмање три обуке
- Уврстити обуке у програме обука 

агенција за државну службу на свим 
управним нивоима

III 2021. Агенција за државну службу 
БиХ, Агенција за државну 
службу Федерације БиХ, 

Агенција за државну управу 
Републике Српске, 

Пододјељење за људске 
ресурсе Владе Брчко 

дистрикта БиХ у сарадњи с 
Институцијом омбудсмена за 
људска права БиХ и врховним 
ревизорским институцијама

Број одржаних обука 
ПВ: 0 
ЦВ: 3

Израђене брошуре о улози и 
значају ревизије/Институције 
омбудсмена и објављене на 

веб-страницама ових институција
ПВ: не
ЦВ: да

Израдити функционалну анализу управних 
инспекција с препорукама за унапређење 

рада

I 2022. Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 

правде, Министарство управе и 
локалне самоуправе Републике 

Српске, Канцеларија 
градоначелника Брчко 

дистрикта БиХ – Управна 
инспекција

Израђена и усвојена 
функционална анализа 

ПВ: не
ЦВ: да



43 44

3.3.7.

0

204.800

 
 
 

3.3.8.

 
 
 

600.000

131.600

 
 

3.3.9.

0

165.700

3.3.10.

0

87.000

 
 

 
 

Припремити план усклађивања организације 
и рада управних инспекција с препорукама 
(укључујући измјену законодавног оквира и 

јачање функција)

II 2022. Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 

правде, Министарство управе 
и локалне самоуправе 

Републике Српске, 
Канцеларија градоначелника 

Брчко дистрикта БиХ – 
Управна инспекција

Усклађивати и организовати рад управне 
инспекције с препорукама (спровођење 

плана)

III 2022. Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 

правде, Министарство управе 
и локалне самоуправе 

Републике Српске, 
Канцеларија градоначелника 

Брчко дистрикта БиХ – 
Управна инспекција

Ојачати капацитете управне инспекције на 
свим нивоима (кроз обуке у дијелу њихове 

надлежности, организација студијске 
посјете релевантној држави и сл.)

IV 2022. Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 

правде, Министарство управе и 
локалне самоуправе Републике 

Српске, Канцеларија 
градоначелника Брчко дистрикта 

БиХ – Управна инспекција, у 
сарадњи с агенцијама за 

државну службу ентитета и 
Пододјељења за људске ресурсе 

Брчко дистрикта БиХ

Израдити анализу прописа о управним 
споровима с препорукама за унапређење

II 2021. Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 

правде, Министарство 
правде Републике Српске, 

Правосудна комисија Брчко 
дистрикта БиХ

Израђена анализа
ПВ: не
ЦВ: да

Одржане три обуке за управне 
инспекторе и једна студијска 

посјета
ПВ: не
ЦВ: да

% имплементираних 
препорука

ПВ: 0%
ЦВ: 75%

Припремљен план 
усклађивања

ПВ: не
ЦВ: да
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II 2022.

I 2022.

III 2022.

Ускладити правни оквир с идентификованим и 
усаглашеним препорукама укључујући:

- Смањити таксе за покретање судског спора 
кроз измјену прописа и ускладити их с 
европском праксом 

- Преиспитати ефикасност правних лијекова 
за предуго трајање судских поступака који се 
воде по закону о управним споровима и 
унаприједити је кроз измјену законског оквира

Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 

правде, Министарство 
правде Републике Српске, 

Правосудна комисија Брчко 
дистрикта БиХ

Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 

правде, Министарство 
управе и локалне 

самоуправе Републике 
Српске, Канцеларија 

градоначелника Брчко 
дистрикта БиХ – 

Апелациона комисија

Припремити смјернице за мониторинг и 
извјештавање о управном рјешавању и стању 
судске контроле управе с квантитативном и 

квалитативном анализом и освртом на разлог 
ништавности управних аката итд., а све с циљем 
отклањања грешака у управним поступцима те 

уједначавања праксе управног одлучивања, као и 
смањења броја управних спорова

Успоставити електронске евиденције/регистре 
управног рјешавања укључујући податке о 
управним споровима (на свим нивоима власти) 
који садрже најмање:
- Број поднесених захтјева у управномпоступку, 
број покренутих поступака послужбеној дужности, 
начин и роковерјешавања управних ствари у 
првостепеном идругостепеном поступку, број 
поништених иукинутих управних аката, број 
одбаченихзахтјева и број обустављених поступака
- Број предмета управних спорова који су 
покренути по коначним управним актима
(рјешењима и закључцима), број предмета 
управних спорова у којима је суд одбио тужбе 
странака и потврдио акт управе, број поништених 
управних аката у управном спору, број управних 
спорова у којима је суд обавезао орган управе да 
странкама надокнади штету и износ штете које су 
органи управе исплатили по основу пресуда у 
управним споровима
Евиденције би се водиле за сваки управни ниво, а 
приступ би имали органи управе с тог нивоа, који 
би уносили податке о начину рјешавања управних 
предмета за своју институцију, као и управних 
спорова који су покренути поводом одлука које су 
донијели.a

Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 

правде, Министарство управе 
и локалне самоуправе 

Републике Српске, 
Канцеларија градоначелника 

Брчко дистрикта БиХ – 
Апелациона комисија 

Одобрене смјернице за 
мониторинг и извјештавање

ПВ: не
ЦВ: да

Регистар оперативан у 
складу с описаним 

функционалностима
ПВ: не
ЦВ: да

% имплементираних 
препорука

ПВ: 0%
ЦВ: 80%
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3.3.14.

0

27.200

 
 
 

3.3.15.
 

0

44.450
 

 

3.3.16.

0

59.200
 

 

3.3.17.

 

 

0

53.200

 
 

 
 

 

IV 2022.

IV 2022.

III 2021.

I 2022.

Ојачати капацитете надлежних 
институција за вођење 

евиденција/регистара, мониторинг и 
извјештавање (обуке итд.)

Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство правде, 
Министарство управе и локалне 
самоуправе Републике Српске, 
Канцеларија градоначелника 

Брчко дистрикта БиХ – 
Апелациона комисија

Едукација судија за управне спорове

Израдити анализу правног оквира који 
прописује накнаду штете/обештећење 

грађана у случају неправилног рада органа 
управе, с препорукама за унапређење

Центри за едукацију судија

Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 

правде, Министарство управе и 
локалне самоуправе Републике 
Српске, Министарство правде 

Републике Српске, Канцеларија 
градоначелника Брчко 

дистрикта БиХ, Одјељење за 
стручне и административне 

послове Брчко дистрикта БиХ

Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 

правде, Министарство 
управе и локалне 

самоуправе Републике 
Српске, Министарство 

правде Републике Српске, 
Канцеларија градоначелника 

Брчко дистрикта БиХ, 
Одјељење за стручне и 

административне послове 
Брчко дистрикта БиХ

Број одржаних 
обука
ПВ: 0
ЦВ: 3

Одржане 
четири обуке

ПВ: 0
ЦВ: 4

Израђена  анализа
ПВ: не
ЦВ: да

Усклађени прописи
ПВ: не
ЦВ: да

Усклађивање прописа с препорукама



ПРУЖАЊЕ
УСЛУГА



48

класификације података и сервиса. У ову групу кључних активности спадају 
и сервиси као што су: GSB  – јединствена сабирница јавне управе (енгл. 
Government service bus), е-сандучић и е-плаћање. Недостатак координације 
унутар и међу управним нивоима биће, у институционалном смислу, ријешен 
формирањем координација за интероперабилност на појединим 
управним нивоима те успостављањем интерресорне радне групе за 
интероперабилност између различитих управних нивоа. Планирана је и 
израда регистара о стратегијама и одлукама којим би се оствариле 
претпоставке за једноставнију и ажурнију координацију између стратешких 
докумената влада. Додатно ће се координација и размјена знања, пракси и 
искустава јачати платформама као што су каталог ИТ пројеката како би се 
остварила и рационализација улагања, а на оперативном нивоу то ће се 
постићи успостављањем интерне социјалне мреже за јавну управу. 

Управни нивои у БиХ, обухваћени Стратешким оквиром за реформу јавне 
управе, дефинисаће своје приоритете развоја електронских услуга израдом 
стратешких и планских докумената везаних за е-управу. Хармонизација и 
координација развоја електронских услуга обезбиједиће се израдом и 
примјеном методологије и критеријума за приоритетизацију електронских 
услуга, а хармонизација у имплементацији обезбиједиће се поштовањем 
основних начела дизајна електронских услуга и принципа Оквира 
интероперабилности. 

Не треба испустити из вида да се кључни напредак неће постићи 
дигитализовањем већ постојећих неоптимизованих процеса, стога су 
планиране и активности реинжињеринга и оптимизације пословних процеса. 
Како би се грађани и корисници служили свим понуђеним сервисима, нужна 
је промоција, али и стварање повјерења у безбједност и поузданост државних 
сервиса. За то су кључне такозване услуге повјерења, нпр. 
електронска идентификација успостављањем и дјеловањем кредибилних – 
квалификованих цертификационих тијела – CA (енгл. Certification Authority), 
али и безбједно окружење за пружање електронских услуга (заштита и 
сигурност података, заштита приватности личних података и тајности 
пословних података). Највеће оптерећење и за грађане и за пословне 
субјекте је преузимање документације од једне и достављање другој 
институцији на истом или различитом управном нивоу. Због тога је планирана 
активност размјене 

ОБЛАСТ ПРУЖАЊЕ УСЛУГА

Специфични циљ ове области (Пружања услуга) је усмјерен на 
реформске процесе који ће трансформисати, односно оријентисати јавну 
управу ка корисницима, тако што ће стручно пратити и схватати њихове 
потребе и очекивања, те на основу тога унаприједити пословне процесе
и управно поступање, смањујући административно оптерећење, 
омогућавајући доступност услуга различитим комуникационим каналима, 
уз обезбјеђивање високог квалитета и смањење цијене услуге. За 
реализацију овог стратешког циља потребно је да се спроведе низ мјера, 
односно активности. Како би се могле унаприједити услуге које пружају 
институције јавне управе грађанима и пословним субјектима, 
превасходно је потребно да се успостави систем за управљање 
квалитетом пружених услуга. Управни нивои, уз потребну и предвиђену 
међусобну координацију, путем политика за управљање квалитетом, 
дефинисаће своје приступе и одабрати начине који ће омогућити 
институцијама да своје услуге пружају брже, боље и јефтиније те да 
смање укупно оптерећење по кориснике услуга. Два су кључна система 
која ће крајње кориснике ставити у фокус: систем за мјерење 
задовољства корисника и систем за утврђивање потреба корисника. 
Како би се онемогућила дискриминација корисника и смањио ниво 
самовољног поступања, планирано је дефинисање и примјена
стандарда квалитета пружених услуга. Наведени системи, стандарди и 
механизми биће операционализовани кроз имплементацију интегралног 
система за управљање односа с корисницима – CRM (енгл. Customer 
relationship management). Систем за управљање односа с корисницима 
представља спону према активностима које се односе на побољшање 
доступности услуга путем различитих комуникационих канала. Неколико 
је кључних активности које су предуслови за успостављање цјеловитог 
система пружања услуга, како физички/лично тако и електронски. 
Успостављање каталога услуга је кључно за напреднију интеракцију 
грађана и пословних субјеката с јавном управом, али и између 
институција на истом или различитом управном нивоу. Центар
дијељених услуга као концепт, али и оперативна платформа, редуковаће 
вријеме и ресурсе за оне који приступају, али и пружају услуге. Основне 
предности формирања центара дијељених услуга произилазе из 
обједињавања кључне ИТ инфраструктуре јавне управе (нпр. Cloud 
infrastrucuture), а након спроведене
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омогућена размјена докумената путем напредног рјешења за управљање 
документима – DMS  (енгл. Document  Management  System) 
која одговара успостављању сопствене и заједничке интероперабилности. 
Основни ресурс, потребан за успостављање 
ефикасног система пружања услуга, електронски или уобичајеним путем, 
јесу јавни регистри. Стога је и предвиђена модернизација кључних 
регистара становништва и матичних књига, регистара привредних 
субјеката и правних лица, регистара о просторним подацима те регистара 
о стратегијама и одлукама. На основу модернизованих 
регистара и постојећих прописа пружају се могућности за јавну употребу 
података којима располаже управа – отворени подаци (енгл. Open data), 
али и корекцију сопствених података у јавним регистрима. 

Перцепција коју грађани имају о пруженим услугама великим је дијелом и 
резултат комплексног односа између закона о управном поступку и 
посебних процесних норми у законима који уређују остваривање 
конкретних права, односно реализацију обавеза. Како би се започело и 
одвијало континуирано унапређење појединих управних поступања, тј. 
процесних одредби, потребно је да се формирају регистри/каталози 
посебних управних поступака и посебних процесних одредби, а које би се 
на основу развијених критеријума означиле као неоправдане те успоставио 
процес њиховог поједностављења. Закони о управном 
поступку представљају основне законе који примјењују органи јавне 
управе када одлучују о правима и обавезама грађана и пословних 
субјеката те су основица заштите права грађана. Како би се обезбиједила 
уједначена примјена ових закона, планирано је 
успостављање ИТ платформе за праћење имплементације њихових 
одредби на сваком управном нивоу. Информације и анализе примјене 
закона о општем управном поступку биће улазне информације за 
континуиран процес поједностављења ових закона који неће бити 
препрека дигиталној трансформацији, већ њен темељ и покретач. Имајући 
у виду број управних поступака који се води пред свим 
институцијама јавне управе у БиХ, потребна је стална изградња 
капацитета за примјену закона о управном поступку кроз континуиране 
обуке водитеља управних поступака. Све наведено ће представљати 
системски пакет активности усмјерен на усклађено и континуирано 
унапређење управно-правног оквира потребног за трансформацију 
институција јавне управе које пружају јавне услуге грађанима и свим 
осталим заинтересованим странама.
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4.

 

 
 
 

Активност

Рок за 
реализац

ију
(квартал 

и 
година)

Институције 
одговорне за 
реализацију

Потребна 
финансиј

ска 
средства

Буџет

Индикатор

ИндикаториСпецифични циљ

Јавна управа у БиХ је оријентисана ка корисницима тако што стручно прати и схвата њихове потребе и 
очекивања, те на основу њих унапређује своје пословне процесе и управно поступање, смањује 
административно оптерећење, омогућава доступност услуга различитим каналима комуникације, 
уз обезбјеђивање високог квалитета и смањење цијене услуге

Перцепција грађана о транспарентности јавних услуга 
(резултат од 1 до 5)
Балкански барометар
ПВ (2017): 2,5
ЦВ (2022): 3,5
Опште задовољство јавним услугама (% који сматрају да 
су потпуно или углавном задовољни) 
Балкански барометар
ПВ (2017): 27%
ЦВ (2022): 40%

Предуслови:
1. Успостављен каталог услуга
2. Успостављен и ојачан центар 
дијељених услуга на сваком управном 
нивоу
3. Успостављени сљедећи сервиси:
4. Е-плаћање
5. CA
6. GSB – владина сервисна сабирница
7. Е-сандуче
8. Cloud (класификација података)

Да би се постигли дефинисани циљеви и оствариле 

предвиђене мјере, потребно је реализовати низ предуслова 

у погледу успостављања нужне сервисне и податковне ИТ 

инфраструктуре. Путем ове инфраструктуре, 

успостављене на систематизован начин, омогућиће се 

трајнији ефекти, смањитикаснијитрошкови, олакшати 

дигитализација јавне управе и њених сервиса. Дефинисано је 

осам приоритета који су потребни да се реализују у 

потпуности у иницијалној фази имплементације АП1.
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166,350

Индикатори
Мјера

Mjera 4.1 Утврђивање инструмената квалитета услуга које пружа јавна управа и усмјереност на кориснике услуга Постоји оквир политика за управљање квалитетом 
на сваком управном нивоу у БиХ
ПВ: 0/3
ЦВ: 3/3
% услуга које се мјере алатима за мјерење 
задовољства корисника на сваком управном 
нивоу
ПВ: 0%
ЦВ: 50%
% институција које су развиле и примјењују 
систем управљања односа с корисницима (CRM) 
на сваком управном нивоу
ПВ: 0%
ЦВ: 40%

4.1.1.1 Дефинисати начин управљања квалитетом (политика, одлука...)
4.1.1.1а Одредити водећу институцију (једну или више) на сваком од 
четири главна управна нивоа која ће бити задужена за изградњу и 
функционисање система, те касније пружање подршке и савјета 
другим институцијама приликом испитивања потреба корисника 
услуга 
4.1.1.1б Дефинисати потребне институционалне и материјалне 
капацитете институције која ће бити задужена за изградњу система
4.1.1.1ц Израдити анализу најбољих пракси у региону и свијету 
везано за најуспјешнији модел успостављања система за 
испитивање потреба корисника
4.1.1.1д Утврђивање оквирне политике увођења система 
управљања квалитетом у институцијама јавне управе (QM) и 
координација приступа на различитим управним нивоима (сви 
управни нивои)
4.1.1.1е Идентификација носилаца послова увођења QМ-а и 
изградња њихових капацитета (ФБиХ, РС и БДБиХ)
4.1.1.1f Дефинисање приступа у увођењу QМ-а и припрема 
планских докумената по управним нивоима, укључујући и 
идентификацију ресурса (ФБиХ, РС и БДБиХ)
4.1.1.1г Спровођење Оперативног плана за увођење управљања 
квалитетом у институције БиХ за период од 2016. до 2018. године 
(БиХ)
4.1.1.1х Имплементација одабраних приступа и планских 
докумената у институцијама и органима (ФБиХ, РС и БДБиХ)
4.1.1.1и Евалуација постигнућа и припрема новог планског 
документа за QМ за ниво институција БиХ за наредни планск

IV 2022. 4.1.1.1.a Владе управних 
нивоа, институције именоване 
из иницијалне активности 
одлукама и актима влада, 
Влада Брчко дистрикта БиХ (на 
приједлог Канцеларије 
координатора за реформу 
јавне управе Брчко дистрикта 
БиХ)

Приједлог оквирне политике увођења система управљања 
квалитетом упућен влади на сваком управном нивоу
ПВ: 0/4
ЦВ: 4/4
Израђен плански документ за увођење управљања 
квалитетом по управним нивоима, укључујући и 
идентификацију ресурса (ФБиХ, РС и БДБиХ)
ПВ: не
ЦВ: да
Акт којим је одређена водећа институција
ПВ: не
ЦВ: да
Проценат реализованих активности из Оперативног плана
ПВ: не
ЦВ: да
Проценат реализованих активности планских докумената
ПВ: 0%
ЦВ: 50%
По окончању претходне верзије планског документа 
израђена је сљедећа верзија планског документа за 
управљање квалитетом на нивоу институција БиХ за наредни 
плански период (БиХ)
ПВ: не
ЦВ: да
По окончању претходне верзије планског документа 
израђена је сљедећа верзија планског документа за 
управљање квалитетом на другим управним нивоима (ФБиХ, 
РС и БДБиХ)
ПВ: 0/3
ЦВ: 3/3
Број састанака годишње радних органа за управљање 
квалитетом
ПВ: 0
ЦВ: 4
Одлука владе о водећој институцији за утврђивање потреба 
корисника
ПВ: не
ЦВ: да 
Одлука владе о водећој институцији за утврђивање потреба 
корисника
 или неки други посебни акт који садржи одредбе о 
потребним ресурсима за изградњу и одржавање система
ПВ: не
ЦВ: да 
Успостављен и оперативан систем за утврђивање потреба 
корисника 
ПВ: не
ЦВ: да
Изграђен институционални капацитет за утврђивање потреба 
корисника
ПВ: не
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4.1.1.2 Успоставити интегрални CRM за сваки управни ниво у БиХ с 
дефинисаним подактивностима које представљају процес развоја CRM-а:
4.1.1.2и. Израдити анализу најбољих пракси у региону и свијету 
везано за најуспјешнији модел успоставе система за испитивање 
потреба корисника
4.1.1.2а. Израдити усаглашену методологију испитивања потреба 
корисника и њиховог укључивања у дизајнирање услуга и 
оптимизацију у складу с политиком квалитета/одлуком
 4.1.1.2б. Развити техничке, кадровске и друге капацитете за 
функционисање система утврђивања потреба корисника, 
укључујући алате који би омогућили корисницима услуга јавне 
управе да лако дају повратну информацију о пруженим услугама, те 
идентификују очекивања и приоритете (outsourcing: ангажовање 
специјализованих комерцијалних субјеката за осмишљавање 
система и испитивања потреба)
4.1.1.2ц. Промовисати систем, како унутар јавне управе тако и у 
јавности (од чије заинтересованости, учешћа и квалитета пружених 
информација значајно зависи успјех мјере)
4.1.1.2д. Развити програм обуке CRM-а
4.1.1.2е. На основу најбољих пракси предложити модалитете за 
успостављање CRM система (укључујући правне, институционалне, 
техничке и аспекте одржавања система за CRM)
4.1.1.2ф. Спровести обуке за CRM
4.1.2.2г. Одредити водећу институцију (једну или више) на сваком 
од четири главна управна нивоа која ће бити задужена за наставак 
изградње и функционисања система, те касније пружање подршке и 
савјета другим институцијама приликом мјерења задовољства 
корисника услуга
4.1.1.2х. Дефинисати потребне институционалне и материјалне 
капацитете институције која ће бити задужена за изградњу система
4.1.2.2ј. Израдити и усагласити методологију за мјерење 
задовољства различитих сегмената корисника услуга, како оних који 
приступају систему електронски тако и осталих
4.1.2.2к. Развити техничке, кадровске и друге капацитете за 
функционисање система мјерења задовољства корисника, 
укључујући алате који би омогућили корисницима услуга јавне 
управе да лако дају повратну информацију о пруженим услугама 
(електронским путем или на неке традиционалније начине) те 
идентификују очекивања и приоритете
4.1.2.2л. Промовисати систем, како унутар јавне управе тако и у 
јавности (од чије заинтересованости, учешћа и квалитета 

IV 2022.*

*Извјесно 
је да ће 

активност 
бити 

започета, 
али неће 

бити 
комплетира
на до краја 

2022.

4.1.2.g Владе управних нивоа, 
институције именоване из 
активности 4.1.2.2g,
Влада Брчко дистрикта БиХ 
(на приједлог Канцеларије 
координатора за реформу 
јавне управе Брчко 
дистрикта БиХ) 

Израђена анализа најбољих пракси за испитивање потреба 
корисника
ПВ: не
ЦВ: да
Информација о анализи најбољих пракси упућена владама на 
усвајање
ПВ: не
ЦВ: да
Израђен нацрт методологије за испитивање потреба корисника
ПВ: не
ЦВ: да 
Успостављен и оперативан систем
ПВ: не
ЦВ: да 
Активности промоције се спроводе у току сваке године
ПВ: не
ЦВ: да 
Израђени модалитети за успоставу CRM система
ПВ: не
ЦВ: да
Успостављен и оперативан CRM систем 
ПВ: не
ЦВ: да
Развијен програм за CRM
ПВ: не
ЦВ: да 
Спроведене обуке за CRM
ПВ: не
ЦВ: да 
Одлука владе о водећој институцији за мјерење задовољства 
корисника
ПВ: не
ЦВ: да 
Одлука владе о водећој институцији
 или неки други посебни акт који садржи одредбе о потребним 
ресурсима за изградњу и одржавање система
ПВ: не
ЦВ: да 
Израђен нацрт методологије за мјерење задовољства корисника
ПВ: не
ЦВ: да 
Успостављен и оперативан систем за мјерење задовољства 
корисника услугама 
ПВ: не
ЦВ: да
Активности промоције CRM система се спроводе у току сваке 
године
ПВ: не
ЦВ: да 
Активности промоције система за мјерење задовољства 
корисника се спроводе у току сваке године
ПВ: не
ЦВ: да 
Развијени стандарди квалитета услуга јавне управе
ПВ: не
ЦВ: да
Тестирани стандарди квалитета на одабраном узорку услуга
ПВ: не
ЦВ: да
На приоритетизованом узорку услуга примијенити стандарде 
квалитета услуга јавне управе
ПВ: 0
ЦВ: 4
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0

0

ИндикаториМјера

Mjera 4.2: Побољшање доступности услуга различитим комуникационим каналима % приоритетних услуга које се пружају кроз више 
канала (3. или 4. ниво трансакција) на сваком 
управном нивоу
ПВ: 0%
ЦВ: 40%
% смањења времена за реализацију услуга 
(регистрација пословних субјеката, грађевинска 
дозвола, обнављање личних докумената, порези за 
фирме, порез...) на сваком управном нивоу
Назив индикатора (додатни индикатори на нивоу 
резултата гдје постоји потреба за тим)
ПВ: 0%
ЦВ: 40%
Број услуга које се нуде по принципу ”све на једном 
мјесту” на сваком управном нивоу
ПВ(2017): 4 
ЦВ(2022): 8 

4.2.1.1 Имплементирати све преостале активности до пуне 
оперативности Оквира интероперабилности према спроведбеним 
плановима управних нивоа уз ажурирање Оквира 
интероперабилности према тренутно важећем ЕИФ-у чиме ће бити 
обезбијеђени формални, институционални и технички капацитети 
којим ће се омогућити обавезност интерног поновног коришћења 
информација доступних електронски унутар јавне управе, с циљем 
поштовања принципа „само једном“ (енгл. once-only principle) и 
смањења управног оптерећења по грађане

IV 2022. Институције дефинисане 
спроведбеним плановима 
управних ниво

Проценат реализованих активности из 
спроведбених планова
ПВ: 0
ЦВ: 40%

4.2.1.2 Успоставити интерресорну радну групу за 
интероперабилност

I 2021. Министарство комуникација 
и промета БиХ

Одлука о формирању интерресорне 
радне групе за интероперабилност
ПВ: не
ЦВ: да

4.2.1.3 Успоставити координацију за интероперабилност на 
сваком управном нивоу

I 2021. Министарство комуникација и 
промета БиХ, Генерални 
секретаријат Савјета министара 
БиХ, надлежне институције за 
електронску управу у 
Републици Српској

Одлука о формирању координације за 
интероперабилност
ПВ: не
ЦВ: да
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278.726

1.737.110

4.2.1.4 Успоставити размјену пракси и искустава између 
различитих управних нивоа и између различитих институција у 
операционализацији интероперабилности, с каталогом ИТ 
пројеката за координацију и рационализацију улагања
4.2.1.4а Успоставити интерну социјалну мрежу за јавну управу 

IV 2021. Министарство комуникација 
и промета БиХ, Генерални 
секретаријат Савјета 
министара БиХ, надлежне 
институције за електронску 
управу у Републици Српској, 
Канцеларија координатора за 
реформу јавне управе Брчко 
дистрикта БиХ

Успостављен каталог ИТ пројеката
ПВ: не
ЦВ: да
Успостављена платформа за размјену 
искустава и пракси
ПВ: не
ЦВ: да
Број одржаних састанака интерресорне 
радне групе
ПВ: 0
ЦВ: 4
Број одржаних састанака координације 
за интероперабилност
ПВ: 0
ЦВ: 4

4.2.1.5 Надоградња репозиторијума семантичке 
интероперабилности

IV 2022. Министарство комуникација и промета 
БиХ, Генерални секретаријат Савјета 
министара БиХ, надлежне институције 
за електронску управу у Републици 
Српској, Канцеларија координатора за 
реформу јавне управе Брчко дистрикта 
БиХ

Успостављен и оперативан 
репозиторијум
ПВ: не
ЦВ: да

4.2.1.6 Успоставити репозиторијум генеричких пословних процеса 
јавне управе те стварних пословних процеса институција сваког 
управног нивоа
4.2.1.6а Успоставити потребне капацитете за БПР 
4.2.1.6б Реинжињеринг и оптимизација пословних процеса
4.2.1.6ц Израдити смјернице/приручник за стандардизовање 
пословних процеса
4.2.1.6д Дефинисати стандардне оперативне процедуре 
(протоколе) и утврдити сложеност послова за пружање сваке 
услуге појединачно

IV 2022.*

*Извјесно је 
да ће 

активност 
бити 

започета, 
али неће 

бити 
комплетира
на до краја 

2022.

Министарство комуникација и 
промета БиХ, Генерални 
секретаријат Савјета министара 
БиХ, надлежне институције за 
електронску управу у 
Републици Српској, 
Канцеларија координатора за 
реформу јавне управе Брчко 
дистрикта БиХ

Успостављен и оперативан репозиторијум
ПВ: не
ЦВ: да
Успостављен и оперативан репозиторијум
ПВ: не
ЦВ: да
Успостављени капацитети за БПР (усвојена 
методологија, имплементиран алат за 
моделовање пословних процеса и реализоване 
обуке)
ПВ: не
ЦВ: да
Проценат пословних процеса који су унесени у 
репозиторијум
ПВ: 0%
ЦВ: 10%
Израђене смјернице/приручник за 
стандардизовање пословних процеса
ПВ: не
ЦВ: да
Имплементација пилот-пројекта за реинжињеринг 
и оптимизацију пословних процеса
ПВ: 0
ЦВ: 1
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227.276

3.500.112

37.400

4.2.1.7 Успоставити библиотеку софтверских и хардверских 
компоненти

IV 2022.*
*Извјесно је да 
ће активност 

бити започета, 
али неће бити 
комплетирана 
до краја 2022.

Министарство комуникација и 
промета БиХ, Генерални секретаријат 
Савјета министара БиХ, надлежне 
институције за електронску управу у 
Републици Српској, Одјељење за 
стручне и административне послове 
Брчко дистрикта БиХ

Успостављена библиотека софтверских и 
хардверских компоненти
ПВ: не
ЦВ: да

4.2.1.8 Успоставити отворени каталог техничких стандарда IV 2022. Министарство комуникација и 
промета БиХ, Генерални секретаријат 
Савјета министара БиХ, надлежне 
институције за електронску управу у 
Републици Српској, Одјељење за 
стручне и административне послове 
Брчко дистрикта БиХ

Успостављен каталог 
ПВ: не
ЦВ: да

4.2.2.1 Обезбиједити сигурно окружење за пружање е-услуга 
јавне управе (заштита и сигурност података у власништву 
управе, приватност личних података и тајност пословних 
података)
4.2.2.1а Израдити прописе законске обавезности заштите 
информационо-комуникационе инфраструктуре електронских 
услуга
4.2.2.1б Анализирати минималне потребне сигурносне мјере 
е-услуге
4.2.2.1ц Усвојити методологију анализе ризика у институцијама 
које су носиоци е-услуга у складу с надлежностима
4.2.2.1д Успоставити регистар ризика
4.2.2.1е Утврдити мјере за умањење ризика
4.2.2.1ф Спроводити утврђене мјере
4.2.2.1г Успоставити и континуирано јачати CERT-ове на сваком 
управном нивоу

IV 2022. ИТ сектори при генералним 
секретаријатима влада, 
Министарство безбједности 
БиХ, Агенција за заштиту 
личних података БиХ, 
надлежне институције за 
електронску управу и 
информациону сигурност у 
Републици Српској

Израђени прописи законске обавезности 
заштите информационо-комуникационе 
инфраструктуре и електронских услуга
ПВ: не
ЦВ: да
Израђена анализа минималне потребне 
безбједносне мјере е-услуга
ПВ: не
ЦВ: да
Усвојена методологија анализе ризика у 
институцијама које су носиоци е-услуга у 
складу с надлежностима
ПВ: не
ЦВ: да
Успостављен регистар ризика
ПВ: не
ЦВ: да
Утврђене мјере за умањење ризика
ПВ: не
ЦВ: да
Проценат реализације утврђених мјера
ПВ: 0%
ЦВ: 10%
Успостављени и оперативни CERT-ови на 
сваком управном нивоу 
ПВ: не
ЦВ: да

4.2.3.1 Израђена стратегија за е-управу на сваком управном нивоу која ће 
обезбиједити испуњеност основних принципа дизајна електронских 
услуга попут лакоће доступности преко организационих силоса 
ослањајући се на слободан проток података у складу с Оквиром 
интероперабилности, те на технолошку неутралност, интегритет, контролу 
осигурања, приватност, идентитет и безбједносне захтјеве

I 2021. Министарство комуникација и 
промета БиХ, Генерални секретаријат 
Савјета министара БиХ, ресорна 
министарства,
Влада Брчко дистрикта БиХ (на 
приједлог Канцеларије 
координатора за реформу јавне 
управе Брчко дистрикт

Формално прописани принципи дизајна 
електронских услуга
ПВ: да
ЦВ: не
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18.937.994

4.2.4.1 Испунити потребне претпоставке и изградити 
градивне блокове за е-услуге:
1. Успостављен каталог услуга (дефинисати капацитете 
институција надлежних за управљање и одржавање 
сервисног каталога; дефинисати и предложити механизме 
одржавања и ажурирања садржаја каталога услуга) 
2. Успостављен и ојачан центар дијељених услуга на сваком 
управном нивоу (успоставити једношалтерске системе 
пословања који обухватају већи број услуга и који су 
територијално и/или електронски доступни, а по 
принципима ”све на једном мјесту” и ”нема погрешних 
врата“; дефинисати институционалне, техничке и 
организационе аспекте, те финансијске аспекте одрживости 
једношалтерских система; успоставити јединствену тачку за 
пословне субјекте за сваки управни ниво, као примарну 
улазну тачку за добивање информација и остварење услуга 
које пружају институције, организованих око животних 
догађаја, укључујући електронске и физичке тачке по 
принципима ”све на једном мјесту” и ”нема погрешних 
врата“, те електронске и мобилне верзије); успоставити 
јединствену тачку (институцију или комерцијални субјект, 
нпр. пошту) за грађане за сваки управни ниво, као примарну 
улазну тачку за грађане за добивање информација и 
остварење услуга које пружају институције, организованих 
око животних догађаја, укључујући електронске и физичке 
тачке по принципима ”све на једном мјесту” и ”нема 
погрешних врата“, те електронске и мобилне верзије
3. Успостављени сљедећи сервиси:
4. Е-плаћање
5. CA
6. GSB – владина сервисна сабирница (укључујући и 
надограђивање ове сабирнице метарегистром)
7. Е-сандуче
8. Cloud (класификација података)

IV 2022.*

*Извјесно је 
да ће 

активност 
бити 

започета, 
али неће 

бити 
комплетир 

ана до краја 
2022.

Министарство комуникација и 
промета БиХ, ресорна 
министарства,
Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 
правде, Министарство управе и 
локалне самоуправе Републике 
Српске, надлежне институције за
електронску управу у Републици 
Српској;
Канцеларијакоординатора за 
реформу јавне управе Брчко 
дистрикта БиХ, Дирекција за 
финансије Брчко дистрикта БиХ; 
Влада Брчко дистрикта БиХ ће на 
приједлог Канцеларије 
координатора за реформу јавне 
управе одредити институцију 
надлежну за спровођење 
активности; Основни суд Брчко 
дистрикта БиХ

Успостављен каталог услуга
ПВ: не
ЦВ: да
Акт којим су надлежности за управљање и 
одржавање сервисног каталога додијељене 
институцијама
ПВ: не
ЦВ: да
Дефинисане одредбе којим су предвиђени 
механизми за одржавање и ажурирање 
садржаја каталога услуга
ПВ: не
ЦВ: да
Остварени правни предуслови за електронску 
идентификацију
ПВ: да
ЦВ: не
Оперативна инфраструктура за електронску 
идентификацију
ПВ: да
ЦВ: не
Остварени правни предуслови за електронски 
потпис
ПВ: да
ЦВ: не
Изграђена и оперативна инфраструктура за 
електронски потпис
ПВ: да
ЦВ: не
Успостављен центар дијељених услуга на 
сваком управном нивоу
ПВ: 0/4
ЦВ: 2/4
Успостављени једношалтерски системи 
пословања који обухватају већи број услуга и 
који су територијално или електронски 
доступни
ПВ: 0/4
ЦВ: 2/4
Акт о институционалним, техничким, 
организационим те финансијским аспектима 
једношалтерског система
ПВ: 0/4
ЦВ: 2/4
Успостављен једношалтерски 
систем/јединствена контактна тачка за 
пословне субјекте на сваком управном нивоу – 
физички/лично
ПВ: 1/4
ЦВ: 2/4
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Успостављен једношалтерски 
систем/јединствена контактна тачка за 
пословне субјекте на сваком управном нивоу – 
електронски 
ПВ: 0/4
ЦВ: 2/4
Успостављен једношалтерски 
систем/јединствена контактна тачка за 
пословне субјекте на сваком управном 
нивоу – мобилна верзија
ПВ:0/4
ЦВ:2/4
Успостављен једношалтерски 
систем/јединствена контактна тачка за 
грађане на сваком управном нивоу – 
физички/лично
ПВ: 0/4
ЦВ: 2/4
Успостављен једношалтерски 
систем/јединствена контактна тачка за 
грађане на сваком управном нивоу – 
електронски
ПВ: 0/4
ЦВ: 2/4
Успостављен једношалтерски 
систем/јединствена контактна тачка за 
грађане на сваком управном нивоу – 
мобилна верзија
ПВ: 0/4
ЦВ: 2/4
Успостављена и оперативна GSB 
сабирница 
ПВ: 0/4
ЦВ: 2/4
GSB сабирница надограђена 
метарегистром
ПВ: 0/4
ЦВ: 2/4
Успостављен и оперативан CA орган 
ПВ: 0/4
ЦВ: 2/4
Остварени правни предуслови за 
електронски потпис
ПВ: 0/4
ЦВ: 2/4
Изграђена и оперативна инфраструктура за 
електронски потпис
ПВ: 0/4
ЦВ: 2/4
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28.200

560.200

680.642

1.621.110

4.2.5.1 Обезбиједити интероперабилност и признавање међу 
свим акредитованим цертификационим органима на подручју 
БиХ, усклађивањем законских прописа с уредбом eIDAS 

IV 2022. Министарство 
комуникација и промета 
БиХ, Савјет министара 
БиХ, Влада и Скупштина 
Брчко дистрикта БиХ

Усаглашена и усклађена законска 
регулатива о електронском потпису у БиХ 
ПВ: не
ЦВ: да

4.2.6.1 Промовисати доступне савремене канале
 остваривања услуга јавне управе

IV 2022. Центри дијељених сервиса, 
институције/ресорна 
министарства надлежна за 
пружање услуга, надлежне 
институције за електронску управу 
у Републици Српској, институције 
надлежне за сваку појединачну 
услугу у Брчко дистрикту БиХ, 
Канцеларија градоначелника – 
Сектор за информисање, 
Канцеларија координатора за 
реформу јавне управе Брчко 
дистрикта БиХ 

Предвиђена буџетска средства за 
промоцију савремених канала за 
остваривање услуга јавне управе
ПВ: не
ЦВ: да
Број промотивних кампања које се 
спроводе
ПВ: 0
ЦВ: 8

4.2.7.1 Дефинисати механизме прилагођавања пружених услуга 
различитим групама корисника којима је немогуће или отежано 
коришћење електронских или класичних начина комуникације 
(особе с проблемима у развоју, становници удаљених подручја, и 
сл.)

Министарство комуникација и 
промета БИХ, Савјет министара 
БиХ, ресорна министарства, владе 
ентитета и Брчко дистрикта БиХ, 
надлежне институције за 
електронску управу у Републици 
Српској, институције надлежне за 
поједине услуге и Канцеларија 
координатора за реформу јавне 
управе Брчко дистрикта БиХ

IV 2022. Оперативна платформа за прилагођавање 
услуга различитим групама корисника с 
проблемима у развоју
ПВ: не
ЦВ: да

4.2.7.2 Изградити веб-сервисе за размјену података, 
порука и докумената 
4.2.27а Имплементација напредног DMS система

IV 2022.*

*Извјесно 
је да ће 
активност 
бити 
започета, 
али неће 
бити компл

Министарство комуникација и 
промета БИХ, Генерални 
секретаријат Савјета 
министара БиХ, ресорна 
министарства, надлежне 
институције за електронску 
управу у Републици Српској, 
Канцеларија координатора 
за реформу јавне управе 
Брчко дистрикта БиХ и 
институције надлежне за 
поједине услуге

Успостављени веб-сервиси 
ПВ: не
ЦВ: да
Оперативан сервисни каталог 
ПВ: не
ЦВ: да
Имплементиран напредни DMS 
систем
ПВ: не
ЦВ: да
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1.215.956

1.014.710

1.066.710

1.640.456

4.2.8.1 Модернизовати (дигитализовати) јавне регистре и 
обезбиједити  доступности података за све кориснике уз помоћ 
веб или мобилних апликација 
4.2.8.1а Успоставити заједничку структуру каталога јавних 
регистара, институција које их воде и према којим прописима, 
садржај регистара прописно на транспарентан начин (на 
основу претходно урађеног каталога услуга)
4.2.8.1б Израдити законску регулативу за метарегистар
4.2.8.1ц Израдити прописе законске обавезности заштите 
информационо-комуникационе инфраструктуре кључних 
регистара података

IV 2022.*

*Извјесно је 
да ће 

активност 
бити 

започета, 
али неће 

бити 
комплетира
на до краја 

2022.

Министарство комуникација и 
промета БиХ и Генерални 
секретаријат Савјета 
министара БиХ,
ресорна министарства, 
надлежне институције за 
електронску управу у 
Републици Српској,
институције надлежне за 
поједине услуге и 
Канцеларија координатора 
за реформу јавне управе 
Брчко дистрикта 

Дигитализовани јавни регистри 
ПВ: не
ЦВ: да
Проценат дигитализованих јавних регистара
ПВ: N/A
ЦВ: посебном анализом утврдити циљану и 
почетну вриједност
Подаци доступни путем веб или мобилних 
апликација
ПВ: не
ЦВ: да
Израђена законска регулатива за метарегистар
ПВ: не
ЦВ: да
Израђени прописи законске обавезности 
заштите ИК инфраструктуре кључних регистара
ПВ: не
ЦВ: да
Дефинисана заједничка структура јавних 
регистара
ПВ: не
ЦВ: да

4.2.8.2. Регистри привредних субјеката и правних лица IV 2022. Ресорна министарства, 
Финансијско-информатичка 
агенција Федерације БиХ, 
надлежне институције за 
електронску управу и вођење 
регистра пословних субјеката у 
Републици Српској, Одјељење 
за јавни регистар и Основни суд 
Брчко дистрикта БиХ 

Успостављени дигитални регистри 
привредних субјеката 

ПВ: не
ЦВ: да
Објављени веб-сервиси регистара 
привредних субјеката
ПВ: не
ЦВ: да

4.2.8.3. Регистри о становништву и матичне књиге IV 2022. Ресорна министарства, 
надлежне институције за 
електронску управу и вођење 
регистра грађана у Републици 
Српској, надлежна одјељења 
Брчко дистрикта БиХ 

Објављени веб-сервиси регистара 
становништва и матичних књига
ПВ: не
ЦВ: да

4.2.8.4 Подаци о простору, објектима и ГИС карте
 4.2.8.4.а Успоставити националну инфраструктуру геопросторних 
података (технички и правни кораци)
 4.2.8.4.ц Успоставити геопортал у складу с директивом INSPIRE

IV 2022. Ресорна министарства, надлежне 
институције за електронску управу 
и вођење регистра непокретности у 
Републици Српској, надлежна 
одјељења Брчко дистрикта БиХ, 
Одјељење за просторно 
планирање и имовинско-правне 
послове Брчко дистрикта БиХ 

Успостављена национална 
инфраструктура геопросторних података 
ПВ: не
ЦВ: да
Портал геопросторних података 
усклађен с директивом INSPIRE
ПВ: не
ЦВ: да
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580.642

86.750

162.650

632.892

4.2.8.5 Модернизација регистара о статистикама IV 2022. Ресорна министарства, 
надлежна одјељења Брчко 
дистрикта БиХ

Модернизовани регистри о 
статистикама 
ПВ: не
ЦВ: да

4.2.9.1 Омогућити објаву јавног податковног добра за 
комерцијалну и друштвену поновну употребу (отворена управа), 
уз пуно поштовање правног оквира за заштиту личних података и 
приватности

IV 2022. Ресорна министарства, 
институције надлежне за 
поједине услуге и Канцеларија 
координатора за реформу 
јавне управе Брчко дистрикта 
БиХ

Подаци се објављују у ОП формату
ПВ: не
ЦВ: да
Успостављен портал отворених података у 
складу с ЕУ стандардима
ПВ: не
ЦВ: да
Израђени приједлози за измјену Закона о 
заштити личних податка како би се 
омогућило оптимално и ефикасно 
пружање услуга електронски и 
физички/лично
ПВ: не
ЦВ: да

4.2.9.2 Обезбиједити да грађани и пословна заједница могу 
иницирати корекцију сопствених података имплементацијом 
свих идентификованих кључних предуслова путем онлајн 
аутентификације и приступа

IV 2022. Министарство комуникација и 
промета БиХ, Генерални секретаријат 
Савјета министара БиХ, ресорна 
министарства, 
надлежне институције за 
електронску управу и вођење 
регистра грађана, пословних 
субјеката и непокретности у 
Републици Српској, институције 
надлежне за поједине услуге и 
Канцеларија координатора за 
реформу јавне управе Брчко 
дистрикта БиХ

Израђена функционалност система 
(е-сандуче, јединствена тачка контакта) 
што омогућава корисницима да 
иницирају корекцију сопствених 
података
ПВ: не
ЦВ: да

4.2.9.3 Успостављање и модернизација регистара о стратегијама 
и одлукама,
повезница с израдом политика

IV 2022. Министарство комуникација и 
промета БиХ, Генерални 
секретаријат Савјета 
министара БиХ, надлежне 
институције за електронску 
управу и вођење регистра 
стратегија и одлука у 
Републици Српској, ресорна 
министарства, Федерални 
завод за програмирање 
развоја, Законодавна 
канцеларија Канцеларије 
градоначелника Владе Брчко 
дистрикта БиХ

Успостављени дигитални регистри 
стратегија и одлука 
ПВ: не
ЦВ: да
Објављени веб-сервиси регистара 
стратегија и одлука 
ПВ: не
ЦВ: да
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1.197.310

22.750

4.2.9.4 Утврдити приоритете развоја електронских услуга
4.2.9.4 а Израдити методологију и критеријуме приоритетизације 
електронских услуга
4.2.9.4 б На основу методологије и критериума приоритетизације и 
испуњених кључних предуслова усвојити временски план и 
имплементирати приоритетне услуге

II 2021. Ресорна министарства, 
институције надлежне за 
одабране приоритетне услуге, 
надлежне институције за 
електронску управу у 
Републици Српској, Влада 
Брчко дистрикта БиХ (на 
приједлог Одјељења за 
стручне и административне 
послове Канцеларије 
координатора за реформу 
јавне управе Брчко дистрикта 
БиХ) 

Стратегијом е-владе или другим актом 
утврђени приоритети развоја 
електронских услуга
ПВ: да
ЦВ: не
Израђена методологија и критеријуми 
приоритетизације електронских услуга
ПВ: не
ЦВ: да
Имплементиране приоритетне услуге у 
складу с планским документима 
ПВ: 0%
ЦВ: 50%

4.2.9.5 Стварање позитивне пословне климе за дефицитарне 
ИТ кадрове везано за пружање услуга израдом и предлагањем 
мјера

IV 2022. Ресорна министарства Израђени приједлози за измјену закона о 
државној служби којима се предвиђају 
стимулативни пакети за дефицитарне ИТ 
кадрове
ПВ: не
ЦВ: да
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78.750

95.500

1.139.892

ИндикаториМјера

Мјера 4.3: Усклађено унапређење управно-правног оквира % редукованих посебних процесних норми које су 
се показале као неоправдане у смислу 
усложњавања система управног поступања за 
крајње кориснике услуга на сваком управном 
нивоу  
ПВ: 0%
ЦВ: 10%

4.3.1.1 Утврдити унификовану структуру каталога услуга који 
садржи и изузетке од примјене одредаба општег управног 
поступка, а на основу унапријед утврђене методологије израде 
каталога услуга

IV 2022. Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 
правде, Министарство управе 
и локалне самоуправе 
Републике Српске, Влада 
Брчко дистрикта БиХ 
(институција која је одређена 
као водећа за 
поједностављење управних 
поступака)

Дефинисана структура 
каталога
ПВ: не
ЦВ: да

4.3.1.2 Утврдити јединствену методологију смањења 
формалности и оптерећења
4.3.1.2а Анализа почетног стања 
4.3.1.2б Cost benefit анализа
4.3.1.2ц Препоруке за смањење формалности и оптерећења

IV 2022. Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство правде, 
Министарство управе и локалне 
самоуправе Републике Српске, 
Влада Брчко дистрикта БиХ 
(институција која је одређена као 
водећа за поједностављење 
управних поступака), ресорна 
министарства

Нацрт методологије смањења 
формалности и оптерећења
ПВ: не
ЦВ: да

4.3.1.3 Формирати регистре/каталоге посебних управних 
поступака (посебних процесних норми у законима које уређују 
остваривање конкретних права, односно реализацију обавеза) 
веза с активношћу 4.2.4.1

IV 2022.*

*Извјесно 
је да ће 
активност 
бити 
започета, а

Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 
правде, Министарство управе 
и локалне самоуправе 
Републике Српске, Влада 
Брчко дистрикта БиХ 
(институција која је одређена 
као водећа за 
поједностављење управних 
поступака)

Успостављен и оперативан 
каталог 
ПВ: не
ЦВ: да
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320.500

64.450

51.500

1.285.256

732.900

4.3.1.4 Процијенити неопходност/оправданост посебних 
процесних одредаба (уз истовремено разматрање каталога услуга 
под 2. мјером)
4.3.1.4а Израдити критеријуме за оцјену неоправданости 
посебних процесних одредби и водич за то оцјењивање

IV 2022.*
*Извјесно 
је да ће 
активност 
бити 
започета, 
али неће 
бити 
комплетир
ана до 
краја 2022

Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство правде, 
Министарство управе и локалне 
самоуправе Републике Српске, 
Влада Брчко дистрикта БиХ, 
ресорна министарства 
(институција која је одређена 
као водећа за поједностављење 
управних поступака)

Израђена анализа оправданости 
посебних процесних одредби
ПВ: не
ЦВ: да

4.3.1.5 Успоставити континуиран процес поједноставњења 
појединих управних поступања, тј. процесних одредаба

4.3.2.1 Континуирано унапређивање закона о управном поступку 
у складу с резултатима потреба корисника и најбољим праксама 
укључујући и дигиталну трансформацију

4.3.2.2 Имплементирати ИТ платформу за праћење
 спровођења закона о управном поступку

4.3.3.2 Спроводити континуиране програме обука за 
унапређење управно-правног оквира и за дигиталну 
трансформацију

IV 2022 Министарство правде БиХ, 
Федерално министарство 
правде, Министарство управе 
и локалне самоуправе 
Републике Српске, Влада 
Брчко дистрикта

Број државних службеника обухваћених 
програмом обуке
ПВ:
ЦВ:

Успостављена и оперативна 
платформа 
ПВ: не
ЦВ: да

Министарство за научнотехнолошки 
развој, високо образовање и 
информационо друштво Републике 
Српске, Федерално министарство 
промета и комуникација, Министарство 
правде БиХ, Федерално министарство 
правде, Министарство управе и 
локалне самоуправе Републике Српске, 
Влада Брчко дистрикта БиХ, ресурсни 
центри за дијељену инфраструктуру: 
сектори за ИТ при владама, 
Канцеларија градоначелника 
(Законодавна канцеларија, Управна 
инспекција, Одјељење за стручне и 
административне послове)

IV 2022.*

*Извјесно 
је да ће 
активност 
бити 
започета, 
али неће 
бити 
комплетира
на до краја 
2022.

IV 2022.

IV 2022. Савјет министара БиХ, 
ентитетске владе и Влада 
Брчко дистрикта БиХ

Савјет министара БиХ, ентитетске 
владе и Влада Брчко дистрикта 
БиХ (институција која је 
одређена као водећа за 
поједностављење управних 
поступака)

% укинутих/поједностављених 
прописа
ПВ: 0%
ЦВ: 10%
Број приједлога мјера за измјену и 
унапређење закона о управном поступку 
укључујући и дигиталну трансформацију
ПВ: 0
ЦВ: 7



УПРАВЉАЊЕ 
ЈАВНИМ 
ФИНАНСИЈАМА 
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Једна  од  кључних  области  Стратешког  оквира  за  реформу  јавне  
управе  2018–2022. захтијева од јавне управе да пажљиво управља 
јавним новцем, тако што ће изградити функционалан систем управљања 
јавним финансијама. Овај  систем треба  да  обухвати  све  фазе  
буџетског  циклуса  –  од  формулације  до извршења,  укључујући  
набавке,  финансијско  управљање,  контролу  и  интерну ревизију,  те  да  
обезбиједи  постојање  и  ефикасан  рад  независног  екстерног 
ревизорског  надзора  над  управљањем  јавним  средствима,  који  је  
пресудна карактеристика сваког демократског система финансијске 
одговорности.

Процес дефинисања стратешких циљева у области реформе управљања 
јавним финансијама  (ПФМ)  започет је Стратешким оквиром
за реформу јавне управе у БиХ  2018–2022.  (СО РЈУ)  којим су  SIGMA 
кључни захтјеви дефинисани као полазни основи за утврђивање општих 
циљева реформе ПФМ-а,  који ће заједно с реформским мјерама бити 
разрађени кроз посебан стратешки документ у области Управљања 
јавним финансијама. Уважавајући уставно-правно уређење Босне и 
Херцеговине те уставне надлежности државе,  ентитета и дистрикта у 
области управљања јавним финансијама,  паралелно је започето 
израђивање СО РЈУ и стратешког оквира за ПФМ,  кроз појединачне 
стратешке документе за реформу ПФМ-а за институције БиХ,  Федерације
БиХ,  Републике Српске и Брчко дистрикта БиХ,  што је потом 
требало да доведе до јединственог цјелодржавног стратешког оквира за 
ПФМ.

С обзиром на то да у тренутку настајања овог документа (Акционог  плана 
за  реформу  јавне  управе),  процес  израде  цјелодржавног 
стратешког оквира за ПФМ значајно касни у односу на план, документом 
Акционог плана у области Управљања јавним финансијама мапирани су 
кључни  кораци  те  дефинисани  рокови  и  носиоци  активности,  чијом 
имплементацијом ће бити обезбијеђено коначно успостављање  стратешког 
оквира за ПФМ у Босни и Херцеговини.

Стога, Акциони план у овој области предвиђа свега неколико 
активности, којеби, иако малобројне, требало да подрже кохерентан 
приступ реформиуправљања јавим финансијама и обезбиједе да она 
не буде изолована одосталих области реформе јавне управе.  
Aкционим планом планирана је израдацјелодржавног стратешког оквира 
за реформу управљања јавним финансијамадо 2026. године, кроз 
обезбјеђивање експертске подршке, формирање међувладиног 
органа који ће припремити овај документ, дефинисање 
механизама  координације  за  његову израду, спровођење и  праћење 
уважавајући принципе постојећег система координације процеса 
европскихинтеграција, те развој система мониторинга и евалуације.  
Коначни резултаттребало би да буде усвојени цјелодржавни 
стратешки оквир за управљање јавним  финансијама,  што 
подразумијева стратегију и пратећи акциони план.  Но, прије овог 
документа,  биће потребно припремити стратегије управљања јавним 
финансијама на појединачним управним нивоима,  такође с роком 
важења до 2026. године.

ОБЛАСТ УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА
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5.0.1.
 

 

 
 

5.0.2.
 

 

 
 

5.0.3.  
 

 
 

5.0.4.  
 

 
 

Активност Рок за реализацију
(квартал и година)

Институције одговорне за 
реализацију

Потребна финансијска 
средства Индикатор

Буџет Донације

5. УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА (РЕФЕРЕНЦА НА КОНСОЛИДОВАНУ СТРАТЕГИЈУ КОЈА ЋЕ БИТИ УРАЂЕНА НА ОСНОВУ СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА 
ЈАВНИМ ФИНАНСИЈАМА СА СВИХ УПРАВНИХ НИВОА)

Израдити и усвојити Стратегију реформе 
управљања јавним финансијама у 
институцијама БиХ за период до 2026. године

Израдити и усвојити Стратегију реформе 
управљања јавним финансијама Федерације 
БиХ за период до 2026. године

Израдити и усвојити Стратегију реформе 
управљања јавним финансијама Републике 
Српске за период до 2026. године

Израдити и усвојити Стратегију реформе 
управљања јавним финансијама Брчко 
дистрикта за период до 2026. године

IV 2020.

III 2020.

III 2020.

III 2020.

израда: Министарство 
финансија и трезора БиХ

усвајање: Савјет министара 
БиХ

израда: Федерално 
министарство финансија

усвајање: Влада Федерације 
БиХ

израда: Министарство 

финансија Републике Српске 

усвајање: Влада и купштина 

Републике Српске

израда: Дирекција за финансије 

Брчко дистрикт БиХ

усвајање: Влада Брчко дистрикта 

БиХ

Буџет 
институција 

БиХ

Буџет 
Федерације 

БиХ

Буџет 
Републике 

Српске

Буџет Брчко 
дистрикта 

БиХ

Усвојен документ
ПВ: не
ЦВ: да

Усвојен документ
ПВ: не
ЦВ: да

Усвојен документ
ПВ: не
ЦВ: да

Усвојен документ
ПВ: не
ЦВ: да
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5.0.5.

 
 

 
 

  
 

Израдити и усвојити консолидовани стратешки 
оквир за реформу управљања јавним 
финансијама за период до 2026. усклађен са 
Стратешким оквиром за реформу јавне управе, 
на начин да ће се:
- Обезбиједити експертна и техничка 
подршка за израду консолидованог 
стратешког оквира
- Формирати међувладин радни орган за 
израду консолидованог стратешког оквира
- Дефинисати и усагласити методолошки 
оквир за израду консолидованог 
стратешког оквира
- Дефинисати и усагласити механизми 
координације за израду, спровођење и 
праћење реализације консолидованог 
стратешког оквира
- Израдити и усагласити консолидовани 
стратешки документ за унапређење 
управљања јавним финансијама 
- Израдити и усагласити оперативни 
документ (акциони план) за унапређење 
управљања јавним финансијама
- Развити оквир за мониторинг и евалуацију
- Усвојити консолидовани стратешки оквир 
за реформу управљања јавним 
финансијама

I 2021. израда: Министарство 
финансија и трезора БиХ, 
Федерално министарство 
финансија, Министарство 
финансија Републике Српске, 
Дирекција за финансије Брчко 
дистрикт БиХ, PARCO, 
међувладин радни орган за 
израду консолидованог 
стратешког оквира

усвајање: Савјет министара БиХ, 
Влада Федерације БиХ, Влада и 
Скупштина Републике Српске, 
Влада Брчко дистрикта БиХ

Буџети 
институција 

БиХ, 
Федерације 

БиХ, 
Републике 
Српске и 

Брчко 
дистрикта 

БиХ

150.000 KM
ММФ и ЕК 

(SIGMA)

Усвојен документ
ПВ: не
ЦВ: да
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