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УВОД 

 

Програм рада Владе Федерације БиХ за 2017. годину рађен је на основу Програма 

рада Владе ФБиХ за мандатни период 2015 – 2018. године, Програма економских 

реформи ФБиХ 2017 – 2019., Реформске агенде за БиХ за период 2015 – 2018. 

коју су усвојиле све Владе у БиХ и годишњих планова рада федералних 

министарстава који су достављени на обраду Федералном заводу за 

програмирање развоја. 

Програм рада Владе Федерације БиХ за 2017. годину доноси се у складу са 

Пословником о раду Владе ФБиХ и Уредбом о планирању рада и извјештавању о 

раду  

Владе ФБиХ, федералних министарстава и институција, којом је прописан 

поступак планирања, те обрасци и временски оквир провођења процеса израде 

планова и извјештаја, коју је Влада ФБиХ донијела у 2014. години.  

Овом уредбом дефинише се обавеза свих федералних министарстава да доносе 

трогодишње стратешке планове, годишње планове рада и годишње извјештаје о 

раду. Уредбом се уређује поступак израде и усвајања планова и извјештаја о 

раду, укључујући основне кораке и методологију, којих ће се придржавати 

службеници федералних министарстава, у складу са својим правима и 

дужностима утврђеним Уставом, законима и другим прописима Федерације Босне 

и Херцеговине.  

Програмом рада Владе ФБиХ за 2017. годину дефинисани су стратешки циљеви, 

програми и активности које ће у овој години радити федерална министарства како 

би допринијела имплементацији зацртаних стратешких циљева. Прецизно су 

наведени носиоци активности, рокови извршења, мјере учинка за излазне 

(директне) резултате, очекивани годишњи резултати, те извори и износи 

средстава.  

Стратешки циљеви и програми које ће Влада имплементирати у 2017. години, 

везани су за даље усклађивање домаћег законодавства са законодавством ЕУ, 

очување макроекономске стабилности и јачање буџетске одговорности, економске 

реформе, изградњу и реконструкцију транспортне, енергетске и околишне 

инфраструктуре, наставак реформи правосуђа и јавне управе, здравства и 

социјалног сектора, борбу против корупције и организованог криминала, јачање 

сарадње с организацијама цивилног друштва, заштиту од дискриминације, те 

јачање регионалне сарадње и координације између кантона. 

Приоритети Владе ФБиХ у 2017. години ће бити усмјерени на пројекте 

интензивирања привредног развоја, јачања унутрашње друштвене стабилности 

Федерације БиХ и јачања владавине права, као и иницирање и провођење 

реформи усклађених са потребама Босне и Херцеговине, те у сарадњи са другим 

нивоима власти у БиХ, радити на евроатланским интеграцијама у циљу 

обезбјеђења дугорочно одрживог и стабилног система који ће ФБиХ учинити 

конкурентнијом. 
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ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА 
 

Законом о унутрашњим пословима Федерације БиХ („Службене новине 

Федерације БиХ“, број: 81/14) утврђена је организација, руковођење и 

надлежности Федералног министарства унутрашњих послова, укључујући и 

Федералну управу полиције, те међусобни односи Федералног министарства 

унутрашњих послова и Федералне управе полиције са кантоналним 

министарствима унутрашњих послова, као и друга питања од значаја за 

остваривање функција Федерације БиХ у области унутрашњих послова.  

 

У саставу Федералног министрства унутрашњих послова налази се Федерална 

управа полиције која обавља оперативне послове полиције из надлежности 

Федералног министарства унутрашњих послова.  

 

Унутрашњи послови из надлежности Федералног министарства унутрашњих 

послова су:  
 

 Спречавање и откривање кривичних дјела тероризма, међукантоналног 

криминала, стављање у промет опојних дрога и организованог криминала 

те проналажење, хватање учинилаца тих кривичних дјела и њихово 

привођење надлежним органима;  

 Осигурање одређених особа и зграда Федерације;  

 Школовање, стручно оспособљавање и усавршавање;  

 Стицање и престанак држављанства Федерације. 

 

Послови из заједничке надлежности Федерације и кантона су: провођење закона и 

других прописа о држављанству, лично име, матичне књиге и матични регистар, 

агенције и унутрашње службе за заштиту људи и имовине, инспекцијски надзор 

заштите од пожара, експлозивне материје, превоз опасних материја, послови 

детективске дјелатности, провођење одређених мјера и радњи које се односе на 

подручје насиља у породици у складу са законом, као и други послови одређени 

законима Федерације. 

Опис стратешких циљева, програма и активности у вези са конкретним 

стратешким циљем из плана рада за  2017. годину 

Стратешки циљ 1. „Побољшање безбједности друмског саобраћаја у ФБиХ“ 

У оквиру овог стратешког циља предвиђена је израда приједлога стратегије 

безбједности друмског саобраћаја на цестама ФБиХ 2016. - 2020. и акционог 

плана, што представља наставак активности из претходног периода, када је 

успјешно имплементирана стратегија „Полазне основе стратегије безбједности 

друмског саобраћаја у Федерацији БиХ 2008. - 2013.“, чија имплементација је 

имала за циљ да се број саобраћајних незгода и број настрадалих у Федерацији 
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БиХ на годишњем нивоу смањи за по 5%, односно на крају завршетка 

имплементације пројекта за 30%.  

Стратешки циљ 2. “Устројавање архивске и регистратурне грађе ФМУП-а” 

Планирано је сређивање и чување постојеће архивске грађе ФМУП-а као и 

припремне радње за успоставу електронске писарнице с циљем осавремењивања 

и функционалнијег канцеларијског пословања у Министарству. 

Сектор за правне послове   

Стратешки циљ 3. „Израда прописа из надлежности Федералног 

министарства унутрашњих послова“ 

Овај стратешки циљ је заснован на правном регулисању области набавке, 

ношења и држања оружја и муниције и области превоза опасних материја на 

територији Федерације БиХ и усклађивање са директивама Европске уније које 

регулишу та питања. Ова обавеза произилази из Споразума о придруживању 

Босне и Херцеговине Европској унији. Такође, кроз овај пројект се омогућује да се 

на јединствен начин у Федерацији БиХ уреди питање набавке, ношења и држања 

оружја и муниције, те превоза опасних материја, које је до сада било различито 

регулисано од кантона до кантона. Оба закона су у процедури доношења (Закон о 

набављању, ношењу и држању оружја и муниције је достављен од Комисије за 

безбједност Дома народа Парламента Федерације БиХ у Парламентарну 

процедуру а Закон о превозу опасних материја је прошао у форми Нацрта у 

Парламенту Федерације БиХ и у току је утврђивање Нацрта закона о превозу 

опасних материја).  

Стратешки циљ 4. „Успостављање матичног регистра“ 

Успостава Јединственог матичног регистра произилази из Закона о матичним 

књигама („Службене новине Федерације БиХ“ број 37/12 и 80/14). Све наведене 

активности произилазе из Мапе пута за процес придруживања Босне и 

Херцеговине Европској унији и везане су за либерализацију визног режима. 

Предложени трошкови по активностима су утврђени на основу потреба које су 

исказала стручна лица (државни службеници) који раде на ЈЦМР-у у ФМУП-а. 

Полицијска академија 

Стратешки циљ 5. „Школовање и стручно усавршавање полицијских 

службеника на Полицијској академији ФМУП-а“ 

Програм Основна обука 

Полицијска академија ФМУП-а, у оквиру своје основне дјелатности, проводи и 

реализује основну полицијску обуку за чин „полицајац“ и за чин „млађи инспектор“ 

на захтјев и према потребама полицијских агенција. На основу до сада исказаних 

потреба полицијских агенција у планираном периоду предвиђа се реализација 

основне полицијске обуке у пуном капацитету. 

Програм Стручно оспособљавање 



 

7 

 

У оквиру цјеловитог система полицијске обуке Полицијска академија ФМУП-а 

проводи стручно оспособљвање и усавршавање, тј. специјалистичке обуке за 

полицијске службенике и то у организацији Полицијске академије ФМУП-а, 

међународних организација и других институција. 

Полицијска академија ФМУП-а врши истраживање потреба за специјалистичком 

обуком те, у складу с тим, планира се реализација специјалистичких обука и 

курсева који могу на адекватан начин одговорити савременим сигурносним 

изазовима.  

У 2017. години, а на основу досадашње праксе и трендова развоја савременог и 

глобалног криминала у свијету  планира се заједничка реализација стручног 

оспособљавања и усавршавања полицијских службеника агенција за проведбу 

закона из Босне и Херцеговине, са  међународним организацијама, као и другим 

институцијама за проведбу закона у БиХ. 

Континуирано ће се радити на иновирању постојећих и изради нових наставних 

планова и програма специјалистичке обуке, који ће се тематски прилагодити 

савременим сигурносним изазовима и потребама полицијских агенција.  

У плану је предвиђена и реализација обуке у руковању и употреби ватреног оружја 

за полазнике свих видова обуке према наставном плану и програму из руковања и 

употребе ватреног оружја.                                    

Програм: Обука полазника за рад у агенцијама и унутрашњим службама за 

заштиту људи и имовине обухвата реализацију обуке за стјецање цертификата за 

обављање послова физичке и техничке заштите, те одговорна лица.  

Програм: Реализација обука у складу са стратешким планом и програмом Владе 

ФБиХ  

Полицијска академија ФМУП-а у оквиру својих надлежности планира организовати 

обуке из области борбе против корупције у оквиру основе полицијске обуке и 

организовањем специјалистичких курсева. 

Програм: Обнова инфраструктуре, опреме и побољшање услова за реализацију 

обуке 

Узимајући у обзир велики број полазника, дужину трајања и специфичност обуке 

потребно је осигурати услове за реализацију наставе и интернатски боравак 

кадета на Полицијској академији ФМУП-а. То подразумијева адекватне смјештајне 

капацитете, инфраструктуру (вода, струја, гријање, санитарни чворови), кабинети 

за реализацију наставе с одговарајућом опремом, фискултурне сале, спортска 

игралишта, кухиња са рестораном за исхрану кадета, успостава електронске 

библиотеке. Неопходно је континуирано текуће инвестиционо одржавање свих 

објеката Полицијске академије ФМУП-а, обнављање наставних учила и помагала, 

ради стварање бољих услова за реализацију квалитетног цјеловитог наставног 

процеса.  
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Приједлог програма рада Полицијске академије ФМУП-а за 2017. годину израђен 

је на основу исказаних потреба полицијских агенција за школовањем њихових 

кадрова, те је степен реализације годишњег програма условљен реализацијом 

конкурсних и других процедура од стране полицијских агенција. 

Основна дјелатност Полицијске академије ФМУП-а (школовање и стручно 

усавршавање) представљена је кроз оперативне циљеве 5.1. до 5.6.  и исказана 

бројчаним показатељима за 2017. годину. За квалитетнију реализацију основне 

дјелатности Полицијске академије ФМУП-а  и проведбу плана рада потребно је 

реализовати и оперативне циљеве  5.7. до 5.8 који представљају квалитативно 

побољшање обуке и исти овисе о материјално-финансијским средствима за 

њихову реализацију.  

 

 

Инспекторат за надзор рада агенција и унутрашњих служби за заштиту људи и 

имовине и заштите од пожара 

Стратешки циљ 6. „Унапређење и примјена правног оквира за дјеловање 

Инспектората у оквиру инспекцијских надзора у оквиру Законских 

овлаштења“ 

Инспекторат ће радити на анализи Закона о агенцијама и унутрашњим службама 

за заштиту људи и имовине и Закона о заштити од пожара и ватрогаству а све 

ради унапређења стања у области заштите људи и имовине и заштите од пожара 

у Федерацији БиХ, како би овај подсистем безбједности био што ефикаснији у 

систему безбједности Федерације БиХ, односно Босне и Херцеговине у цјелини. 

Инспекторат ће радити на усклађивању законске регулативе у области заштите 

људи и имовине и заштите од пожара у складу са досадашњим ефектима 

примјене наведених прописа и њиховом позитивном примјеном. 

Инспекторат ће радити на анализи и предузимању активности на доношењу 

подзаконских аката из области заштите људи и имовине и заштите од пожара те 

правилника који регулишу рад агенција као и поступање Инспектората ради 

унапређења стања у овој области. 

Инспекторат ће посебно интензивирати инспекцијске надзоре у правним лицима у 

власништву Федерације БиХ са аспекта заштите од пожара те инспекцијске 

надзоре у правним лицима која обављају послове са готовим новцем, 

вриједносним папирима и драгоцјеностима са аспекта заштите људи и имовине. 

У циљу испуњавања наведеног стратешког циља неопходно је осигурати 

адекватне кадровске, инфраструктурне и материјално-техничке претпоставке како 

би Инспекторат што ефикасније обављао своју надзорну и контролну функцију у 

субјектима из надлежности Федералног министарства унутрашњих послова. 
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Оперативни циљеви и активности по стратешким циљевима 

Стратешки циљ 1.: Побољшање безбједности друмског саобраћаја у ФБИХ 

Проведба закона из надлежности ФМУП-а, 
школовање,држављанства, иннспекцијски 
и административно-технички послови-
Програм 1 

ДОБ  

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 1.1. Осигурање услова за повећање безбједности у саобраћају на цестама у ФБиХ 

Буџет 500.000,00 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израђен приједлог документа Стратегије и Акционог 
плана  

Израђен приједлог документа Стратегије и Акционог плана 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.1.1. 
Израда приједлога документа “Стратегија 
безбједности  друмског саобраћаја на 
цестама ФБиХ 2016.-2020.” 

Други квартал 2017. 
године 

Кабинет министра Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

1.1.2. 
Израда Акционог плана за реализацију 
задатака из стратешког документа 

Други квартал 2017. 
године 

Кабинет министра Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Стратешки циљ 2.: Устројавање архивске и регистратурне грађе ФМУП-а 

Проведба закона из надлежности ФМУП-а, 
школовање,држављанства, инспекцијски и 
административно-технички послови-
Програм 1 

ДОБ  

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 2.1.: Сређивање и чување постојеће архивске грађе ФМУП-а и припремне радње за успоставу 
електронске писарнице 

Буџет 20.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.1.1. 
Сређивање и чување постојеће архивске 
грађе ФМУП-а 

ИВ квартал 2017. 
године 

Кабинет министра и Сектор 
за опште и заједничке 

послове 
Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.1.2. 
Припремне радње за успоставу електронске 
писарнице 

ИВ квартал 2017. 
године 

Кабинет министра и Сектор 
за опште и заједничке 

послове 
Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Стратешки циљ 3.: Израда прописа из надлежности ФМУП-а (навести назив и број програма из ДОБ-а) 
ДОБ  

ПЈИ  
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Остало  

Оперативни циљ 3.1.: Закон о набављању, ношењу и држању оружја и муниције 

Буџет 8.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  
Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Објављивање у Службеним новинама Федерације 
БиХ 

Објављивање у Службеним новинама Федерације БиХ 

  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.1.1. Израда подзаконских прописа 
Задњи квартал 

2017. године 
Сектор за правне послове  Не 

Буџет 

8.000,00 КМ (накнада за 
чланове радне групе која буде 

именована за израду 
подзаконских прописа) 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.2.: Закон о превозу опасних материја 

Буџет 8.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  
Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Објављивање у Службеним новинама Федерације 
БиХ 

Објављивање у Службеним новинама Федерације БиХ 

  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.2.1. Израда подзаконских прописа 
Задњи квартал 

2017. године 
Сектор за правне послове и 
Федерална управа полиције 

Не 

Буџет 

8.000,00 КМ (накнада за 
чланове радне групе која буде 

именована за израду 
подзаконских прописа) 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.3.: Закон о полицијским службеницима Федерације БиХ 

Буџет 10.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  
Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Објављивање у Службеним новинама Федерације 
БиХ 

Објављивање у Службеним новинама Федерације БиХ 
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Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.3.1. Израда подзаконских прописа 
 

Задњи квартал 
2017. године 

Сектор за правне послове и 
Федерална управа полиције 

Да 

Буџет 

10.000,00 КМ (накнада за 
чланове радне групе која буде 

именована за израду 
подзаконских прописа) 

ПЈИ  

Остало  

Стратешки циљ 4.: Имплементација закона о матичним књигама –
успостављање матичног регистра 

(навести назив и број програма из ДОБ-а) 

ДОБ  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 4.1.: Матични регистар 

Буџет 450.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  
Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Ажурирање матичних евиденција и дигитализација 
матичних књига 

Ажурирање матичних евиденција и дигитализација матичних књига 

  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

4.1.1. 

Напредно одржавање јединственог 
централног матичног регистра 
(имплементација и развој нових 
функционалности и набавка електронских 
(смарт) картица) 

Током цијеле 2017. 
године 

Сектор за правне послове Не 

Буџет 200.000,00 КМ 
ПЈИ  

Остало 
 

4.1.2. 
Хардвер и софтвер за резервни сервер 
Јединственог централног матичног регистра 
Федерације БиХ (Мостар) 

Током цијеле 2017. 
године 

 
Сектор за правне послове 

Не 

Буџет 250.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Стратешки циљ 5.: Школовање и стручно усавршавање полицијских 

службеника на Полицијској академији ФМУП-а  

Проведба закона из надлежности ФМУП-а, 
школовање,држављанства, иннспекцијски и  
административно-технички послови-Програм 
1 

ДОБ  

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 5.1.: Основна полицијска обука 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број полазника 600 
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Редни 
број 

Назив активности Рок извршења  Носилац 

Влада 
ФБиХ 
усваја  
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

5.1.1. 
Основна полицијска обука за чин 
“полицајац”  
(500 полазника x 5126,00КМ) 

2017.година Полицијска академија ФМУП-а Не 

Буџет 2.563.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

5.1.2. 
Основна полицијска обука за чин “млађи 
инспектор” (100 полазника x 3556,00КМ) 

2017. година Полицијска академија ФМУП-а Не 

Буџет 3.556.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 5.2.: Стручно оспособљавање 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број полазника 900 

  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

 

Носилац  
 

Влада 
ФБиХ 
усваја  
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

5.2.1. 

Курсеви у организацији Полицијске 
академије 
(10 курсева x30 полазникаx 26,00КМ x 3 
дана) 

2017. година Полицијска академија ФМУП-а Не 

Буџет 23,400КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

5.2.2. 

Курсеви у организацији међународних 
организација 
(10 курсева x30 полазникаx 26,00КМ x 3 
дана) 

2017. година Полицијска академија ФМУП-а Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
23.400КМ 

5.2.3. 
Обука у организацији других институција 
(10 курсева x30 полазникаx 26,00КМ x 3 
дана) 

2017. година Полицијска академија ФМУП-а Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 23.400КМ 

Оперативни циљ 5.3.: Обука кандидата за рад у агенцијама за заштиту људи и имовине 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број полазника 700 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

 

Носилац  
 

Влада 
ФБиХ 
усваја  
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

5.3.1. 
Физичка заштита 
(400 полазникаx500КМ) 

2017. година Полицијска академија ФМУП-а Не 

Буџет 200.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  
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5.3.2. 
Техничка заштита 
(50 полазникаx300КМ)  

2017. година Полицијска академија ФМУП-а Не 

Буџет 15.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

5.3.3. 
Одговорне особе 
(50 полазникаx500КМ) 

2017. година Полицијска академија ФМУП-а Не 

Буџет 25.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

5.3.4. 
Стручна обука 
(200 полазникаx20КМ) 

2017. година Полицијска академија ФМУП-а Не 

Буџет 4.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 5.4.: Обука у руковању и употреби ватреног оружја 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Број полазника 1200 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

 

Носилац  
 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

5.4.1. 

Реализација обуке у руковању и употреби 
ватреног оружја са извођењем бојевог 
гађања за полазнике основне полицијске 
обуке 

2017. год. Полицијска академија ФМУП-а Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

5.4.2. 

Реализација обуке у руковању и употреби 
ватреног оружја са извођењем бојевог 
гађања за припаднике агенција и 
унутрашњих служби за заштиту људи и 
имовине 

2017. год. Полицијска академија ФМУП-а Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

5.4.3. 

Реализација обуке у руковању и употреби 
ватреног оружја са извођењем бојевог 
гађања за припаднике других агенција за 
проведбу закона 

2017. год. Полицијска академија ФМУП-а Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 5.5.: Реализација обука са Стратешким планом и програмом Владе ФБиХ 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Број полазника 50 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

 

Носилац  
 

Влада 
ФБиХ 
усваја  

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

5.5.1. 

Реализација обука из области насиља у 
породици 
(у складу са Стратешким планом и 
програмом Владе ФБиХ 25 пол.x26КМx5 
дана) 

II квартал 2017. год. Полицијска академија ФМУП-а Не 

Буџет 3.250 КМ 

ПЈИ  

Остало 
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5.5.2. 

Реализација обука из области борбе 
против корупције (у складу са Стратешким 
планом и програмом Владе ФБиХ25 
пол.x26КМx5 дана) 

III квартал 2017.год. Полицијска академија ФМУП-а Не 

Буџет 3.250 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 5.6.: Проведба програма за младе 

Буџет 6.000,00 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Број учесника 100 

Редни 
број 

Назив активности Рок извршења  Носилац  

Влада 
ФБиХ 
усваја  

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

5.6.1. 
Обука из области превенције 
малољетничке деликвенције 

II квартал 2017. год. Полицијска академија ФМУП-а Не 

Буџет 2.500,00 

ПЈИ  

Остало  

5.6.2. 
Рјешавање проблема младих концептом 
рада полиције у заједници (РПЗ) 

III квартал 2017.год. Полицијска академија ФМУП-а Не 

Буџет 2.500,00 

ПЈИ  

Остало  

5.6.3. 
Дани отворених врата Полицијске 
академије 

IV квартал 2017. год. Полицијска академија ФМУП-а Не 

Буџет 1.000,00 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 5.7.: Учење на даљину (у оквиру ИПА пројекта ЕУ) 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Окончан Пројект успостављен систем I квартал 2017.године 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

 

Носилац 
 

Влада 
ФБиХ 
усваја  
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

5.7.1. 
Увођење система интернета, интранета и 
WИ-ФИ приступа 

I квартал 2017. год. 
 

Полицијска академија ФМУП-а Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

5.7.2. Примјена система учења на даљину I квартал 2017.год. Полицијска академија ФМУП-а Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

5.7.3. 
Опремање електронске библиотеке са 
кабинетом за стране језике 

I квартал 2017. год. Полицијска академија ФМУП-а Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 5.8.: Обнова инфраструктуре, опреме и побољшање услова за реализацију обуке 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  
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Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Обновљена инфраструктура, опрема и побољшањи 
услови за реализацију обуке 

Обновљена инфраструктура, опрема и побољшани услови за реализацију обуке 

Редни 
број 

Назив активности Рок извршења  Носилац  
Влада 
ФБиХ 
усваја  

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

5.8.1. Реконструкција “Ф” објекта II квартал 2017. год. 
Полицијска академија ФМУП-а 
Сектор за МАТ-ФИН послове 

Не 

Буџет 160.000КМ 

ПЈИ  

Остало  

5.8.2. 

Текуће одржавање објеката (фасада, 
олуци, санитарни чворови,и др.) 
Одржавање система гријања (топловод), 
електро, водоводне и канализационе 
инсталације 

Континуирано 
 

Полицијска академија ФМУП-а 
Сектор за МАТ-ФИН послове 
Сектор за опште и зај.посл. 

Не 
 

Буџет 58.000КМ (за цијели ФМУП) 

ПЈИ  

Остало 
 

5.8.3. 

Набавка радне одјеће по Инструкцији о 
обавези и начину кориштења, врсти, 
облику, набавци и роковима трајања 
радних униформи, донешен од стране 
Федералног министра унутрашњих 
послова под бројем 01-434 од 
05.10.2015.године (30комплета свечаних и 
30 комплета зимских униформи) 

I квартал 2017. год. 
Полицијска академија ФМУП-а 
Сектор за МАТ-ФИН послове 

Не 

Буџет  

ПЈИ   

Остало 

 

5.8.4. 
Доношење процедура о кућном реду у 
просторима Полицијске академије 

I квартал 2017. год 
Полицијска академија ФМУП-а 

Сектор за правне послове 
Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

5.8.5. 

Доношење процедура о дисциплинској и 
материјалној одговорности полазника 
основне обуке, специјалистичке обуке и 
других облика стручног оспособљавања и 
усавршавања у Полицијској академији 

I квартал 2017. год 
Полицијска академија ФМУП-а 

Сектор за правне послове 
Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

5.8.6. 

Доношење процедура о оцјењивању 
полазника основне, специјалистичке обуке 
и других облика стручног оспособљавања 
и усавршавања како је прописано у члану 
67. Закона о организацији органа управе 

I квартал 2017. год 
Полицијска академија ФМУП-а 

Сектор за правне послове 
Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

5.8.7. 

Усагласити стандарде за пријем 
полазника на школовање и стручно 
усавршавање кадрова на Полицијској 
академији Федералног министарства 
унутрашњих послова 

IV квартал 2017. год. 
Полицијска академија ФМУП-а 

 
Не 

Буџет 2.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

 

5.8.8. 

Доношење правилника о изради и 
штампању збирке прописа, коментара 
прописа и других стручних публикација за 
послове из надлежности Федералног 

III квартал 2017. год 
Полицијска академија ФМУП-а 

Сектор за правне послове 
Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
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министарства унутрашњих послова-
Федералног министарства унутарњих 
послова 

5.8.9. 
Активности на враћању полицијских 
овлаштења упосленицима Полицијске 
академије 

2017. година 
Полицијска академија ФМУП-а 

Сектор за правне послове 
Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

 

5.8.10. 

Активности на доношењу одлуке 
о одређивању радних мјеста државних 
службеника и намјештеника у 
Федералном министарству унутрашњих 
послова – Федералном министарству 
унутарњих послова на којима се обављају 
послови под посебним условима и 
одговорностима 

I квартал 2017. год. 
Полицијска академија ФМУП-а 

Сектор за правне послове 
Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

 

Стратешки циљ 6.: Унапређење и примјена правног оквира за дјеловање 
инспектората у оквиру инспекцијских надзора у оквиру законских 
овлаштења 

Проведба закона из надлежности ФМУП-а, 
школовање,држављанства, инспекцијски и 
административно-технички послови-Програм 
1 

ДОБ  

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 6.1.: Унапређење стања заштите људи и имовине и стања у области заштите од пожара. Подизање 

нивоа стручне оспособљености упосленика Инспектората ради квалитетнијег обављања послова из надлежности 
Инспектората. 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Потпунија примјена прописа из области заштите 
људи и имовине и заштите од пожара и виши ниво 
организованости носиоца активности на заштити 
људи и имовине и заштите од пожара 

Виши степен заштите људи и имовине и заштите од пожара 
Стручнији приступ инспекцијском надзору који ће допринијети побољшању стања у области заштите људи и 
имовине и заштите од пожара 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

 

Носилац  
 

Влада 
ФБиХ 
усваја  

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

6.1.1. 
Редовни,контролни и ванредни надзори 
агенција и унутрашњих служби за заштиту 
људи и имовине-180 надзора 

Континуирано Инспекторат Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

6.1.2. 
Редовни,контролни и ванредни надзори 
правних субјеката са аспекта примјене 
мјера заштите од пожара-260 надзора 

Континуирано Инспекторат Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

6.1.3. 
Организирање стручног усавршавања 
инспектора (присуство 
семинарима,сајмовима и слично). 

Континуирано Инспекторат Не 

Буџет 6.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 6.2.: Унифицирати инспекцијске надзоре који су Законом дати у надлежност ФМУП-а и КМУП-ова 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Јединствени приступ инспекцијском надзору у ФБиХ Унапређење инспекцијског надзора у ФМУП-у и КМУП-у као и побољшање стања у примјени Законских и 
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подзаконских прописа из области заштите људи и имовине и заштите од пожара 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

 

Носилац  
 

Влада 
ФБиХ 
усваја  

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

6.2.1. 

Одржавање заједничких састанака са  
КМУП-овима, агенцијама и унутрашњим 
службама за заштиту људи и имовине 
ради примјењивости и хармонизације  
Законских и подзаконских аката. 

Април/травањ-
Септембар/рујан 

2017. године 
Инспекторат Не 

Буџет 2.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

6.2.2. 
Координација активности са Сектором за 
правне послове на изради Законских и 
подзаконских аката. 

Током 2017. Инспекторат Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

 

 

План израде закона и подзаконскх аката по стратешким циљевима 

 

ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редни 
број 

Назив акта 
Планирани рок 

за припрему 
Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним наслијеђем 
ЕУ 

Разлози за 
доношење 

Стратешки циљ 3.: Израда прописа из надлежности ФМУП-а 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Израда подзаконских прописа по основу закона о 
набављању, ношењу и држању оружја и муниције 

Задњи квартал 
2017. године 

Федерално министарство унутрашњих 

послова 
Да 

Боље 
функционисање 
управе 

2.  
Израда подзаконских прописа по основу закона о 
превозу опасних материја 

Задњи квартал 
2017. године 

Федерално министарство унутрашњих 

послова 
Да 

Боље 
функционисање 
управе 

3. 
Израда подзаконских прописа по основу закона о 
полицијским службеницима ФБиХ 

Задњи квартал 
2017. године 

Федерално министарство унутрашњих 

послова 
Да 

Боље 
функционисање 
управе 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

- - - - - - 
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ФЕДЕРАЛНА УПРАВА ПОЛИЦИЈЕ 

 

Стратешки циљ 1.: Стварање сигурног окружења и одржавање стања јавне 

безбједности на највишем могућем нивоу 
 

У циљу остварења овог стратешког циља, Федерална управа полиције ће 

предузимати планске оперативне мјере и радње на спрјечавању и откривању 

кривичних дјела која имају обиљежје тероризма, организираног криминала, 

финансијског криминала, корупције, привредног криминала, међукантоналног 

криминала, производње и стављања у промет опојних дрога.  

Одржавање стања јавне безбједности на највишем могућем нивоу је од посебног 

значаја за грађане и друштво општенито,  јер представља претпоставку успјешног 

развоја друштва у цјелини и привредног  опоравка земље, те је неопходан 

јединствен став и заједничко дјеловање свих релевантних фактора. 

Одржавање стања јавне безбједности, као и спречавање, откривање и 

расвјетљавање кривичних дјела, грађани доживљавају  као најважнију полицијску 

задаћу. 

Програм откривања и расвјетљавања кривичних дјела, који су обухваћени 

Програмом рада за 2016. годину (у оквиру Стратешког циља 1.), подразумијевају 

све оне активности, мјере и радње које се предузимају у циљу откривања и 

расвјетљавања свих догађаја за које се сумња да имају елементе и обиљежја 

кривичног дјела, те проналазак особа које се доводе у везу са извршавањем 

кривичног дјела. 

Федерална управа полиције, у складу са својим надлежностима, има за циљ 

одржати ниво осигурања личности и објеката који се посебно осигуравају, а које 

одређује Влада Федерације Босне и Херцеговине и прописује начин њиховог 

осигурања. То захтјева одржавање спремности Федералне управе полиције за 

обављање ове врсте послова кроз континуирано улагање у материјалне и 

кадровске ресурсе. 

Овај стратешки циљ, односно програми, представљају сажетак низа стратешких 

докумената и акционих планова усвојених на државном нивоу, те стратешких 

докумената и акционих планова усвојених на нивоу Федерације БиХ, као и 

стратешких и акционих планова донесених на нивоу Федералног министарства 

унутрашњих послова/Федералне управе полиције. 

 

Стратешки циљ 2.: Институционални развој и јачање капацитета Федералне 

управе полиције 
 

Институционални развој и побољшање капацитета је кључни фактор за 

учинковито обављање основних послова и задатака полицијског органа. 

Сигурносни изазови у савременом друштву а посебно у нашој земљи, као земљи у 

транзицији, се по својој природи и карактеристикама веома брзо мијењају  и иду у 

корак са интензивним технолошким развојем који се биљежи у свим сферама 

друштва. Такво сигурносно окружење намеће држави обавезу континуираног 

улагања у развој полицијских капацитета, како у смислу кадровског јачања тако и у 
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смислу материјално техничког опремања, као императива у реализацији основне 

обавезе државе, да осигура владавину права и безбједности својих грађана. 

Програми дјеловања обухваћени овим стратешким циљем подразумијевају 

континуирана улагања у кадровско јачање Федералне управе полиције и јачање 

материјално–техничких капацитета. Како је наведено, нови сигурносни изазови са 

собом носе и обавезу континуираног образовања и усавршавања, посебно кроз 

специјалистичке обуке по линијама рада и подизања укупне технолошке и 

техничке инфраструктуре на виши ниво. 

Треба имати на уму да је примјена техничких достигнућа неопходност савременог 

доба и рада у праћењу криминалних група а посебно документирања и 

доказивања кривичне одговорности и заштите грађана. Поред тога, неопходно је и 

улагање у информатичке капацитете како би се омогућиле посебне истражне 

радње. 

 

Стратешки циљ 3.: Стварање претпоставки за унапређење сигурносног 

система на простору БиХ и његова интеграција у јединствени европски 

сигурносни простор  
 

У циљу стварања претпоставки за изградњу цјеловитог полицијског система на 

простору Федерације Босне и Херцеговине, увезујући полицијску структуру 

Федералне управе полиције Федералног министарства унутрашњих послова и 

Управа полиције Кантоналних министарстава унутрашњих послова, поред 

сарадње у оперативном полицијском раду, Федрална управа полиције организира 

и састанке координације директора Федралне управе полиције с полицијским 

комесарима кантоналних министарстава унутрашњих послова. 

На састанцима полицијских комесара и директора Федералне управе полиције 

редовно се разматрају и усвајају информације о стању безбједности на подручју 

Федерације Босне и Херцеговине (мјесечне и периодичне), као и друга питања у 

вези са радом полиције те предлажу и предузимају одговарајуће мјере и радње на 

побољшању рада у појединим областима. 

Овакав начин рада омогућава стварање претпоставки за ефикасније заједничко 

дјеловање цјелокупне полицијске структуре у Федерацији Босне и Херцеговине у 

борби против свих видова криминала, као и на другим подручјима у оквиру 

сектора безбједности, а посебно извршавање послова у сектору безбједности из 

надлежности Федерације БиХ и кантона, а такођер овај приступ представља битну 

одредницу изградње цјеловитог система безбједности у Федерацији Босне и 

Херцеговине. 
 

Задовољавајуће стање безбједности у току 2016. године у Федерацији БиХ 

резултат је континуитета организираног и професионалног рада полиције и других 

органа. 
 

Стварање претпоставки за унапређење сигурносног система на простору ФБиХ и 

БиХ треба посматрати и у ширем регионалном и међународном контексту. Босна и 

Херцеговина се опредијелила за европске интеграције као свој стратешки циљ. 

Једно од приоритетних подручја за наредни период је, према приоритетима који 
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су заједнички утврдиле власти Босне и Херцеговине и Европска комисија, што 

подразумијева и јачање полицијских структура у Босни и Херцеговини. То такођер 

подразумијева и улагања како би се испунили стандарди постављени у Европској 

унији у свим областима полицијског дјеловања.   
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Оперативни циљеви и активности по стратешким циљевима  

Стратешки циљ 1.: Стварање сигурног окружења и одржавање стања 

безбједности на највишем могућем нивоу 

140301 - Стварање сигурног окружења 
и одржавање стања безбједности на 
највишем могућем нивоу 

ДОБ 30.026.612 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.1.: Откривање и расвјетљавање кривичних дјела из надлежности ФУП-е 

Буџет 18.796.374 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Повећање укупног броја расвијетљених кривичних 
дјела 

443 

Повећање  броја откривених тежих и сложенијих  
кривичних дјела 

18 

Повећање броја пријављених извршилаца кривичних 
дјела 

526 

Број сати обуке и тренинга Специјалне полицијске 
јединице по пол. службенику 

1500 

Повећање броја вјештачених трагова  2679 

Редни 
број 

Назив активности 
 

Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.1.1. 

Предузимање мјера на откривању и 
расвјетљавању КД из надлежности ФУП-е, 
предузимање мјера на расписивању 
потрага те проналажењу и хватању 
починилаца кривичних дјела 

Континуирано 

Федерална истражна служба 
криминалистичке полиције, 

Сектор за подршку, ТУ 
Сарајево, ТУ Тузла, ТУ 

Мостар, Специјална 
полицијска јединица 

Не 

Буџет 17.035.701 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.1.2. 
Криминалистичка испитивања, 
истраживања и вјештачења 

Континуирано 
Центар за форензичка 

испитивања, вјештачења и 
истраживања 

Не 

Буџет 1.760.673 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.2: Заштита личности и објеката према утврђеном плану 

Буџет 11.230.238 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Квалитетна заштита личности и објеката Сви објекти и личности које штити Федерална управа полиције – заштићени 

 
 
 

Назив активности 
 

Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.2.1. Заштита личности у покрету континуирано 
Сектор униформисане 

полиције 
Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  
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1.2.2. Заштита по мјесту становања и рада континуирано 
Сектор униформисане 

полиције 
Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

1.2.3 Заштита објеката ФБиХ континуирано 
Сектор униформисане 

полиције 
Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Стратешки циљ 2.: Институционални развој и јачање капацитета 

федералне управе полиције 

140301 - Стварање сигурног окружења и 
одржавање стања безбједности на 
највишем могућем нивоу 

ДОБ 1.492.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 2.1.: Јачање кадровских капацитета 

Буџет 742.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Повећање броја службеника који су присуствовали 
обукама 

213 

Пријем нових кадрова 49  

Редни 
број 

Назив активности 
 

Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.1.1. Специјалистичке обуке континуирано Све организационе јединице Не 

Буџет 12.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.1.2. 
Редовна обука и тренинг полицијских 
службеника 

континуирано 
Специјална полицијска 

јединица 
Не 

Буџет 30.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.1.3. Пријем нових кадрова континуирано Све организационе јединице Не 

Буџет 700.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 2.2.: Јачање материјално – техничких капацитета 

Буџет 750.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Набављена опрема Опрема инсталирана и службеници обучени за рад 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.2.1. Електронска и фотографска опрема I квартал Све организационе јединице Не 

Буџет 25.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.2.2. Лабораторијска опрема III квартал 
Центар за форензичка 

испитивања, вјештачења и 
Не 

Буџет 50.000 КМ 

ПЈИ  
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истраживања Остало  

2.2.3. Обнављање возног парка II квартал Све организационе јединице Не 

Буџет 358.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.2.4. Опрема за пријенос података И гласа III квартал 
Сектор униформисане 

полиције 
Не 

Буџет 15.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.2.5. Набавка полицијске опреме II квартал 

Федерална истражна служба 
криминалистичке полиције, 

Сектор за подршку, ТУ 
Сарајево, ТУ Тузла, ТУ 

Мостар, 
Специјална полицијска 

јединица 
Сектор униформисане 

полиције 

Не 

Буџет 100.000 КМ 

ПЈИ  

Остало 

 

2.2.6. Рекреациона опрема IV квартал 

 
Специјална полицијска 

јединица 
 
 

Не 

Буџет 5.000 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

2.2.7. Војна опрема IV квартал 

Федерална истражна служба 
криминалистичке полиције, 

Сектор за подршку, ТУ 
Сарајево, ТУ Тузла, ТУ 

Мостар 
Специјална полицијска 

јединица 
Сектор униформисане 

полиције 

Не 

Буџет 80.000 КМ 

ПЈИ  

Остало 

 

2.2.8. 
Набавка информатичке и биротехничке 
опреме 

I квартал Све организационе јединице Не 

Буџет 55.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.2.9. Набавка канцеларијског намјештаја  II квартал Све организационе јединице Не 

Буџет 12.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.2.10. Стална средства у облику права IV квартал 

Сектор за подршку 
Центар за форензичка 

испитивања, вјештачења и 
истраживања 

Не 

Буџет 20.000 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

2.2.11. 
 
Инвестиционо одржавање зграда 
 

        III квартал  Све организационе јединице Не 

Буџет 30.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Стратешки циљ 3.: Стварање претпоставки за унапређење сигурносног 140301 - Стварање сигурног окружења и ДОБ 30.000 КМ 
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простора на простору БиХ и његова интеграција у јединствен европски 
сигурносни простор 

одржавање стања безбједности на 
највишем могућем  нивоу 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.1.: Унапређење сарадње и координације између полицијских агенција и тужилаштава 

Буџет 15.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број састанака на нивоу БиХ 4 

Број састанака координације на нивоу ФБиХ 12 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.1.1. 
Одржавање састанака координације 
директора полицијских агенција у БиХ И 
главног тужиоца Тужилаштва БиХ 

Континуирано Кабинет директора Не 

Буџет 5.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

3.1.2. 
Одржавање састанака директора ФУП-е И 
полицијских комесара КМУП-ова 

Континуирано Кабинет директора Не 

Буџет 10.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.2.: Успостава и унапређење сарадње на међународном нивоу 

Буџет 15.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Присуство стратешкој конференцији СЕПЦЕ-е 2 

Чланство и ЕНФСИ-у (учествовање на скупштини) 2 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.2.1. 
Развијање сарадње са сусједним државама, 
државама у регији и државама чланицама 
Европске уније 

Континуирано Све организационе јединице Не 

Буџет 5.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

3.2.2. 
Учествовање у активностима које 
организирају међународне сигурносне 
организације 

Континуирано Све организационе јединице Не 

Буџет 5.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

3.2.3. 
Развијање сарадње унутар Мреже 
европских форензичких института (ЕНФСИ) 

Континуирано 
Центар за форензичка 

испитивања, вјештачења И 
истраживања 

Не 

Буџет 5.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

 

 

Напомене:  
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Финансијски захтјев за 2017. годину у складу са Инструкцијама бр. 2 Федералног министарства финансија износио је 35.081.843 КМ, од чега се 3.533.231 КМ односило на 

Пројекат – Издаци за извршење судских пресуда и рјешења о извршењу. 
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План израде закона и подзаконскх аката по стратешким циљевима 

ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редни 
број 

Назив акта 
Планирани рок 

за припрему 
Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним наслијеђем 
ЕУ 

Разлози за 
доношење 

Стратешки циљ 1.: Стварање сигурног окружења и одржавање стања безбједности на највишем могућем нивоу 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
 
Закон о полицијским службеницима Федерације 
БиХ 

Јуни 
2017.године 

Федерална управа полиције  

Потреба да се 
поједине одредбе 
Закона прецизније 

регулишу 

2. 
Правилник о смјештају, чувању и поступању са 
привремено одузетим предметима 

Децембар 2017. 
Федерална управа полиције 

 

Усклађивање са 
новим Законом о 

полицијским 
службеницима 

ФБиХ 

3. 
Правилник о накнади штете која је причињена 
употребом туђег возила и комуникацијског 
средства 

Децембар 2017. 
Федерална управа полиције 

 

Усклађивање са 
новим Законом о 
полицијским 
службеницима 
ФБиХ 

4. 
Правилник о садржају и начину вођења 
евиденција о полицијским службеницима 

Децембар 2017. 
Федерална управа полиције 

 

Усклађивање са 
новим Законом о 
полицијским 
службеницима 
ФБиХ 

5. 
Правилник којим се утврђују критерији и 
процедуре за обављање здравствених прегледа 
полицијских службеника 

Децембар 2017. 
Федерална управа полиције 

 

Усклађивање са 
новим Законом о 
полицијским 
службеницима 
ФБиХ 

6. 

Правилник којим се уређује садржај и начин 
пружања правне и финансијске помоћи грађанину 
који је помогао полицијском службенику ако је 
против грађанина покренут судски поступак због 
активности која је везана за пружену помоћ 

Децембар 2017. 
Федерална управа полиције 

 

Усклађивање са 
новим Законом о 
полицијским 
службеницима 
ФБиХ 

7. 

Правилник којим се утврђује процедура која се 
мора слиједити у случају прекобројности 
полицијских службеника и процедура коју може 
слиједити полицијски орган у случају интерног или 
екстерног премјештаја полицијског службеника на 
упражњено радно мјесто 

Децембар 2017. 
Федерална управа полиције 

 

Усклађивање са 
новим Законом о 
полицијским 
службеницима 
ФБиХ 
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8. 
Правилник којим се прописују вођење евиденција 
о дисциплинским санкцијама изреченим 
полицијским службеницима 

Децембар 2017. 
Федерална управа полиције 

 

Усклађивање са 
новим Законом о 
полицијским 
службеницима 
ФБиХ 

9. 

Правилник којим се уређује организација, начин 
организирања и обављања послова на успостави 
јединственог, функционалног, информационог и 
информатичког система те свакодневног 
обавјештавања и статистичке обраде података по 
стандардизованој методологији и формирање 
заједничке базе података из области унутрашњих 
послова заснованој на електронској обради 
података 

Јуни 2017. 
Федерална управа полиције, 

 Федерално министарство унутрашњих 
послова 

 

Потреба да се 
успостави 
јединствен систем 
на нивоу ФБиХ 

10. 
Закон о експлозивним материјама Федерације 

БиХ 
Децембар 2017. 

Федерална управа полиције, 
 Федерално министарство унутрашњих 

послова 
 

Обавеза из Закона 
о унутрашњим 
пословима 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

- - - - - - 
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ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

 

Програмске активности Федералног министарства правде за 2017. годину 

одвијаће се у оквиру најважнијег Стратешког циља - Пружање доприноса у 

успостављању и одржавању ефикасног, ефективног и координираног 

система правде који је одговоран према свим грађанима БиХ и потпуно 

усклађен са ЕУ стандардима и најбољом праксом, гарантујући владавину 

права и 4 Оперативна циља, која су везана за надлежност и активности 

организационих јединица Министарства.  

Оперативни циљ 1.  - Осигурати благовремено извршавање послова из 

надлежности Федералног министарства правде - провешће се у слиједећим 

организационим јединицама: Кабинету министра, Служби за опште и заједничке 

послове, Служби за финансијске и рачуноводсвене послове, Заводу за јавну 

праву и Сектору за стратешка планирања, еу интеграције и управљање људским 

ресурсима. Циљ ће се реализовати путем праћења реализације планираних 

активности организационих јединица Министарства за потребе министра. У оквиру 

овог оперативног циља, одвијаће се и послови који се односе на фукционисање 

општих и заједничких послова за све организационе јединице Министарства, те 

одржавања стручних управних испита. Овај циљ се односи и на послове припреме 

и реализације Буџета Федералног министарства правде и казнено-поправних 

завода, и послова финансијске дјелатности Министарства и појединих 

финансијских послова за казнено-поправне заводе. У оквиру овог циља Завод за 

јавну управу радиће на унапређењу издавачке дјелатности, припрема мишљења 

из области функционисања органа управе у ФБИХ, те праћење примјене прописа 

о принципима јединица локалне самоуправе. Реализираће се послови који се 

односе ефикасну и ефективну припрему, координацију и провођење поступка 

усклађивања прописа из надлежности сектора правде у БиХ са правним 

наслијеђем ЕУ, чиме БиХ испуњава обавезе из Споразума о стабилизацији и 

придруживању, који је ступио на снагу у јуну 2015. године. Најкасније у првом 

кварталу 2017. године очекује се ступање на снагу Закона о развојном планирању 

и управљању развојем у ФБиХ. Ступање на снагу овог закона омогућиће припрему 

подзаконских аката из ове области Ово ће утицати на јачање капацитета за 

израду анализа и политика у сектору правде у БиХ. Поред ове значајне су и 

активности које се односе на развијање механизма координације у пословима ЕУ 

интеграција са надлежним институцијама БИХ, а нарочито са кантоналним 

министарствима правде, те припреме и реализације приоритетних пројеката 

финасираних од стране међународних организација. Значајне активности се 

очекују и у припреми докумената за пододборе и Извјештај о БиХ. Могући 

проблеми и ризици у реализацији овог оперативног циља могу се појавити у 

случају промјена динамике реализације цјелокупног Буџета ФБиХ, уколико закони 

из овог оперативног циља не добију подршку Парламента ФБиХ, а подзаконски 

акти  Владе ФБиХ, те уколико дође до ускраћивања међународне финансијске 

помоћи која може бити условљена другим приоритетнијим активностима (нпр. 

природне непогоде и сл.), односно неиспуњавањем услова које су прописале 



 

30 

 

међународне институције. Могући проблеми и ризици у реализацији овог циља 

могу се појавити и због недостатка људских капацитета у овим организационим 

јединицама. 

Оперативни циљ 2. -  Побољшање ефикасности и транспарентности јавне 

управе у ФБиХ  - активности у овом оперативном циљу реализоваће се у оквиру 

Сектора за управу и Управног инспектората. Активности се састоје од 

нормативних послова и других послова у оквиру области управе, инспекцијских 

прегледа и надлежног поступања у провођењу инспекцијског надзора. У овом 

оперативном циљу предвиђа се и израда законских прописа којим се унапређује 

систем управе у органима управе и функционисање органа управе у ФБиХ. Могући 

проблеми и ризици у реализацији овог оперативног циља могу се појавити уколико 

дође до проблема у реализацији Буџета ФБиХ, те недостатка људских капацитета 

у организационим јединицама Министарства, носиоцима ових активности. 

Оперативни циљ 3. - Праћење и надзор система извршења кривичних 

санкција у Федерацији БиХ - реализацијом овог оперативног циља осигурава се 

напредак у систему извршења кривичних санкција у ФБиХ и његово усклађивање 

са европским обавезама и стандардима. У 2017. години радиће се на провођењу 

процедура везано за ступање на снагу Закона о извршењу кривичних санкција. 

Остале активности усмјерене ће бити на даље развијање система кривичних 

санкција у Федерацији БиХ. Значајне ће се мјере предузимати и у оквиру ИПА 

пројеката реконструкције казнено-поправних завода у оквиру који ће се и повећати 

постојећи капацитети за извршење кривичних санкција. Потенцијални проблеми и 

ризици у реализацији могу се појавити уколико се закон не усвоји, што би 

аутоматски довело до потешкоћа у реализацији појединих активности. Такођер, 

реализација неких од планираних мјера овиси и о активностима институција на 

нивоу БиХ. Могући проблеми и ризици у реализацији овог оперативног циља могу 

се појавити и уколико дође до проблема у реализацији Буџета ФБиХ, те 

недостатка људских капацитета у Сектору за извршење кривичних санкција. 

Оперативни циљ 4. – Побољшање ефикасности и транспарентности у 

области правосуђа 

- сажетак приоритета у оквиру овог оперативног циља у 2017. години односи се на 

израду нових закона и измјенама и допунама закона. Реализацијом овог 

оперативног циља, обезбиједиће се побољшање стања у областима регистрације 

пословних субјеката, кривичног поступка, стечаја, рада нотара, вјештака итд. 

Такођер, учествоваће се и у активностима које се на нивоу институција БиХ 

реализују у оквиру Стратегије за сектор правде за период 2014-2018. године. 

Могући проблеми и ризици у реализацији овог оперативног циља могу се појавити 

уколико дође до проблема у реализацији Буџета ФБиХ, те недостатка људских 

капацитета у Сектору правосуђа, односно уколико планирани закони не буду 

усвојени од стране Парламента ФБиХ.   

У Програму рада Федералног министарства правде за 2017. годину предвиђене су 

активности које би требале довести до унапређења рада институција на свим 

нивоима у ФБиХ. Програм је конципиран на начин да се ради о активностима у 



 

31 

 

које су укључени представници различитих институција нпр. нотари, судски 

вјештаци, судови и сл. па се може сматрати да су процесу израде овог Програма 

консултовани: органи управе на свим нивоима, судови, нотари, казнено-поправни  

заводи, тужилаштва, надлежни сектори у институцијама на свим нивоима и др. 

Реализација појединих активности је у непосредној вези са реализацијом 

програмских активности надлежних институција на нивоу БиХ (нпр. Министарство 

правде БиХ, Дирекција за европске интеграције и сл.).  
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Оперативни циљеви и активности по стратешким циљевима  

Стратешки циљ 1.: Пружање доприноса у успостављању и одржавању 
ефикасног, ефективног и координираног система правде који је 
одговоран према свим грађанима БиХ и потпуно усклађен са ЕУ 
стандардима и најбољом праксом, гарантујући владавину права   

Програм 1- Нормативно правна дјелатност у 
области сектора правде у Ф БиХ Програм 2 - 
Регулисање рада јавне управе и провођење 
инспекцијског надзора Програм 3 - Праћење и 
надзор система извршења кривичних санкција 
Програм 4 -Управљање и координација 
послова из надлежности министарства 

ДОБ 4.424.138 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.: Осигурати благовремено управљање и координацију послова из надлежности Федералног 

министарства правде 

Буџет 1.403.167 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Материјали обједињени за Владу ФБиХ и Парламент 
ФБиХ 

35  материјала 

Праћење реализације послова из надлежности 
Федералног министарства правде 

Реализован Програм рада Федералног министарства правде за 2017. годину 

Рјешења израђена 80 рјешења 

Стручни управни испити организовани 20 испита 

Одређени пројекти за ИПА финансирање  6 Пројеката 

Закон ступио на снагу  1 закон 

Ступање на снагу Уредби из области функционисања 
органа управе у ФБиХ 

1 Уредба 

Стручно обрађени правилници и издата мишљења 10 правилника и 20 мишљења 

Израђен План за обуку 1 План 

Штампан и дистрибуиран часопис „Правна мисао“ 6x2 двоброј часописа 

Документи оквирног Буџета израђени 1 буџетска година 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.1. 
Распоређивање поште на организационе 
једнице Федералног министарства правде 

I, II, III, IV Кабинет министра Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.2. 

Координација послова из надлежности 
Федералног министарства правде са 
организационим јединицама Федералног 
министарства правде за потребе министра 

I, II, III, IV Кабинет министра Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.3. 
Обједињавање материјала за Владу ФБиХ 
и Парламент ФБиХ 

I, II, III, IV Кабинет министра Да 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.4. 
Прибављање материјала и информација о 
реализацији програмских и других задатака 

I,II, III, IV Кабинет министра Не 
Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  
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организационих јединица Федералног 
министарства правде за потребе министра Остало  

1.5. 
Извјештавање министра о динамици 
извршавања обавеза организационих 
јединица Федералног министарства правде 

I, II, III, IV Кабинет министра Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.6. 
Координација активности на осигурању 
јавности рада Федералног министарства 
правде 

I, II, II, IV Кабинет министра Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.7. 
Координација активности израде Плана 
интегритета Федералног министарства 
правде 

I, II, II, IV Кабинет министра Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.8. 
Ажурирање wеб странице Федералног 
министарства правде  

I, II, II, IV Кабинет министра Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.9. 
Вођење евиденције повјерљиве и строго 
повјерљиве поште Федералног 
министарства правде 

I, II, II, IV Кабинет министра Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.10. 

Одржавање техничке исправности возног 
парка у Федералном министарству правде и 
вођење свих потребних евиденција и 
осигуравање потребних докумената за 
кориштење возила у власништву 
Федералног министарства правде 

I, II, II, IV Кабинет министра Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.11. 

Израда анализа из радно правних односа, 
рјешења из радно-правног односа 
упослених у Федералном министарству 
правде, вођење евиденције и издавање 
увјерења из радног односа 

I, II, II, IV 
Служба за опште  

и заједничке послове 
Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.12. 

Провођење активности припреме и 
расписивања интерних, јавних конкурса и 
јавних огласа за попуну упражњених радних 
мјеста за државне службенике и 
немјештенике у Федералном министарству 
правде 

I, II, II, IV 
Служба за опште  

и заједничке послове 
Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.13. 
Израда интерних аката Федералног 
министарства правде из области радних 
односа и других општих послова 

I, II, II, IV 
Служба за опште и   

и заједничке послове 
Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.14. 
Организовање послова писарне (пријем, 
отпрема поште, архива и др.) и дактило 
бироа 

I, II, II, IV 
Служба за опште и   

и заједничке послове 
Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.15. 
Организовање полагања стручних управних 
испита за намјештенике ИВ и ВИ степен 
стручне спреме (израда рјешења о 

I, II, II, IV 
Служба за опште и   

и заједничке послове 
Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало  
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одобравању полагања испита, ослобађању 
од полагања и израда увјерења о 
положеним стручним испитима)  и вођење 
регистра за стручне управне испите 

1.16. 
Успостављање електронског регистра за 
стручне испите 

I, II, II, IV 
Служба за опште и   

и заједничке послове 
Не 

 
Буџет 

35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.17. 
Одржавање функционалности ИТ опреме и 
управљање рачунарском мрежом у 
Федералном министарству правде  

I, II, II, IV 
Служба за опште и   

и заједничке послове 
Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.18. 
Техничко одржавање wеб странице 
Федералног министарства правде  

I, II, II, IV 
Служба за опште и   

и заједничке послове 
Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.19. 
Вођење евиденција и база података за 
судске тумаче и вјештаке, комуникација са 
надлежним судовима  

I, II, II, IV 
Служба за опште и   

и заједничке послове 
Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.20. 

Припрема и израда документа оквирног 
буџета (ДОБ-а) за Федерално министарство 
правде и казнено-поправне заводе за 
период 2018-2020 

I 
Служба за финансијске и 
рачуноводствене послове 

Да 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.21. 
Израда буџета за Федерално министарство 
правде и казнено-поправне заводе 2018-
2020 са Буџетом за 2018.годину 

I, III 
Служба за финансијске и 
рачуноводствене послове 

Да 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.22. 

Планирање и извршавање буџета ФМП - 
динамичка разрада плана буџета по 
мјесецима и тромјесечјима; мјесечно и 
квартално извјештавање о реализацији 
буџета; израда мјесечних и тромјесечних 
планова трошења средстава према 
Федералном министарству финансија - 
Сектору за буџет.  

I, II, II, IV 
Служба за финансијске и 
рачуноводствене послове 

Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало 

 

1.23. 

Извјештавање (израда тромјесечних 
извјештаја о накнадама чланова комисија 
према Федералном министарству 
финансија - Федералном министарству 
финанција; израда информација о 
неизмиреним обавезама; мјесечно и 
квартално извјештавање о реализацији 
буџета).  

I, II, II, IV 
Служба за финансијске и 
рачуноводствене послове 

Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.24. 

Реализација послова кореспонденције 
према КПЗ-има и Федералном 
министарству финансија - Федералном 
министарству финанција (давање 

I, II, II, IV 
Служба за финансијске и 
рачуноводствене послове 

Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало  
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објашњења и тумачења на све упите и 
захтјеве приспјеле у Федерално 
министарство правде од стране казнено-
поправних завода и Федералног 
министарства финансија везано за 
финансијско пословање; прослијеђивање 
нових прописа и уредби, обавјештења и 
упута од стране Федералног министарства 
финансија у изворној форми путем фаx-а, а 
у циљу што потпунијег информисања 
казнено-поправних завода о насталим 
промјенама; успостава контаката са 
Федералним министарством финансија у 
циљу што успјешнијег превазилажења 
текуће проблематике произашле из 
свакодневне праксе у Федералном 
министарству правде и казнено-поправним 
заводима, као и израда финансијских 
правилника према смјерницама Федералног 
министарства финансија, а са освртом на 
препоруке Уреда за ревизију Федерације). 

1.25. 

Припрема и израда завршних рачуна за 
Федерално министарство правде и казнено-
поправне заводе (припремање и израда 
предбилансних радњи везаних за попис 
благајне, потраживања, обавеза, сталних 
средстава и залиха; отпис истих; израда 
елабората и завршних рачуна). 

I, IV 
Служба за финансијске и 
рачуноводствене послове 

Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.26. 

Провођење трезорског пословања (унос 
фактура, наруџбеница, обрада и унос свих 
података за плаће, израда образаца о 
порезима и достављање истих порезним 
испоставама, вођење помоћних књига КУФ, 
КИФ, сталних средстава, материјалног и 
потраживања, као и вођења благајничког 
пословања). 

I, II, II, IV 
Служба за финансијске и 
рачуноводствене послове 

Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.27. 

Послови везани за јавне набавке: припрема 
плана набавке, евидентирање кроз систем 
од стране Агенције за јавне набавке, 
праћење свих поступака јавних набавки, 
набавка потрошног материјала, сталних 
средстава и ситног инвентара за потребе 
Федералног министарства правде  

I, II, II, IV 
Служба за финансијске и 
рачуноводствене послове 

Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.28. 
Вођење евиденција о утрошку телефона 
(фиксних и мобилних), о утрошку горива и 

I, II, II, IV 
Служба за финансијске и 
рачуноводствене послове 

Не 
Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  
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репрезентације према интерним 
правилницима, као и евиденције о 
наруџбеницама 

Остало 
 

1.29. 

Стална израда анализа о утрошку 
средстава за Федерално министарство 
правде и казнено-поправне заводе, 
подношење извјештаја Влади Федерације 
Босне и Херцеговине и давање приједлога 
и отклањање недостатака за Федерално 
министарство правде и казнено-поправне 
заводе 

I, II, II, IV 
Служба за финансијске и 
рачуноводствене послове 

Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало 

 

1.30. 
Послови везани за интерну контролу путем 
Тима за интерну контролу 

I, II, II, IV 
Служба за финансијске и 
рачуноводствене послове 

Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.31. 

Измјена и допуна интерних аката у области 
текућих издатака (путни трошкови, 
репрезентација, телефонски трошкови и 
др.) 

I, II, II, IV 
Служба за финансијске и 
рачуноводствене послове 

Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ 
 

1.32. 
Оперативне активности везано за израду 
подзаконских аката из Закона о развојном 
планирању и управљању развојем у ФБИХ 

I, II, II, IV 

Сектор за стратешка 
планирања, европске 

интеграције и управљање 
људским ресурсима 

(ССПЕИУР) 

Да 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

1.33. 

Праћење извршења стратешких планова 
ФМП, акционих планова и других 
стратешких докумената Федералног 
министарства правде  

I, II, II, IV  ССПЕИУР Да 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

1.34. 

Координација активности везано за 
функционисање пододбора из надлежности 
ФМП, одржавање функционалног 
механизма размјене информација и 
координацију активности из области ЕУ 
интеграција између ФМП и кантоналних 
министарстава правде, са надлежним 
институцијама Владе ФБИХ и Савјета 
министара БиХ 

I, II, II, IV  ССПЕИУР Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало 

 

1.35. 

Активности у припреми ревидираног 
документа IPA II за период 2017–2020, те 
одржавање функционалног  механизма 
секторске сарадње при одређивању 
проритета и пројеката за финансирање из 
структуралних фондова и других облика 
донаторске помоћи  

I, II, II, IV  ССПЕИУР Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало 

 

1.36. Стварање претпоставки за усклађивање I, II, II, IV  ССПЕИУР Не Буџет 35.079  КМ 
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законодавства у ФБиХ са правним 
насљеђем ЕУ (дефинисане потребе и 
израђен план усклађивања)   

ПЈИ  

Остало 
 

1.37. 

Координација проведбе стратегија и 
политика европских интеграција из 
надлежности Федералног министарства 
правде 

I, II, II, IV  ССПЕИУР Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

1.38. 

Праћење и припрема прилога за извјештаје 
о напретку БиХ у процесима ЕУ интеграција 
из надлежности Федералног министарства 
правде  

I, II, II, IV  ССПЕИУР Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

1.39. 

Учешће у изради анализе проблема у 
области донаторске координације и 
комуникације у сектору правде у БиХ у 
складу са надлежностима свих нивоа 
власти у БиХ 

III, IV  ССПЕИУР Не 

Буџет 35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

1.40. 
Учешће у изради смјерница о методологији 
и начинима израде политика у сектору 
правде у БиХ  

III, IV  ССПЕИУР Не 

Буџет 
35.079  КМ 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 2.: Регулисање рада јавне управе и провођење инспекцијског надзора 

Буџет 544.100 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Ступање на снагу Закона из области управе 5 Закона 

Инспекцијски прегледи се проводе 150 прегледа 

Представке странака се подносе 400 представки 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.1. 
Преднацрт Закона о измјенама и допунама 
Закона о управном поступку 

III Сектор управе Да 

Буџет 25.909 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.2. 
Преднацрт Закона о измјенама и допунама 
Закона о удружењима и фондацијама 

I Сектор управе Да 

Буџет 25.909 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.3. 
Преднацрт Закона о измјенама и допунама 
Закона о намјештеницима  

IV Сектор управе Да 

Буџет 25.909 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.4. 
Приједлог Закона о измјенама и допунама 
Закона о федералним министарствима и 
другим тијелима јавне управе 

III Сектор управе Да 

Буџет 25.909 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.5. Преднацрт Закона о измјенама и допунама IV Сектор управе Да Буџет 25.909 КМ 
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Закона о електронском документу ПЈИ  

Остало  

2.6. Одржавање правосудних испита I, II, II, IV Сектор управе Не 

Буџет 25.909 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.7. 
Стручна обрада приједлога правилника и 
давање мишљења 

I, II, II, IV Завод за јавну управу Не 

Буџет 25.909 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.8. 
Праћење функционисања рада и 
утврђивање приједлога за побољшање 
система праћења рада службеника 

I, II, II, IV Завод за јавну управу Не 

Буџет 25.909 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.9. 
Проведба активности на прикупљању тема 
и области за обуку и израда Плана и 
програма обуке 

I, II, II, IV Завод за јавну управу Не 

Буџет 25.909 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.10. 
Поступање у складу са Законом о слободи 
приступа информацијама  

I, II, II, IV Завод за јавну управу Не 

Буџет 25.909 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.11. 
Уредба о општим смјерницама за вођење 
кадровске политике органа државне службе 
ФБиХ 

III Завод за јавну управу Да 

Буџет 25.909 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.12. Преднацрт Закона о јавним службеницима II Завод за јавну управу Да 

Буџет 25.909 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

2.13. 

Прикупљање, редакцијска обрада радова у 
складу са упутама за ауторе, обрачун 
ауторских картица, припрема и достава 
ауторских уговора 

I, II, II, IV Завод за јавну управу Не 

Буџет 25.909 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.14. 
Вођење регистра рецензената и 
унапређење поступка рецензије 

I, II, II, IV Завод за јавну управу Не 

Буџет 25.909 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.15. Одржавање сједница редакције I, II, II, IV Завод за јавну управу Не 

Буџет 12.880 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.16. 
Објављивање часописа у међународним 
базама података и објављивање на WЕB 
страници 

I, II, II, IV Завод за јавну управу Не 

Буџет 25.909 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.17. 
Вођење регистра претплатника и стварање 
предуслова за повећање броја 
претплатника 

I, II, II, IV Завод за јавну управу Не 

Буџет 25.909 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.18. Промоција часописа "Правна мисао" I, II, II, IV Завод за јавну управу Не 

Буџет 25.909 КМ 

ПЈИ  

Остало  
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2.19. 
Провођење инспекцијских прегледа, 
федералних, кантоналних и општинских 
органа управе у Федерацији БиХ 

I, II, II, IV Управни инспекторат Не 

Буџет 25.909 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.20. 
Провођење општих инспекцијских прегледа 
федералних и кантоналних органа управе у 
ФБиХ 

I, II, II, IV Управни инспекторат Не 

Буџет 25.909 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.21. 
Провођење активности управне инспекције 
по представкама странака 

I, II, II, IV Управни инспекторат Не 

Буџет 25.909 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.: Праћење и надзор система извршења кривичних санкција у Федерацији БиХ  

Буџет 2.014.450 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Закон о извршењу кривичних санкција ступио на снагу 1  Закон 

Службеници учествују на стручним семинарима и 
обукама у организацији Савјета Европе и других 
међународних организација и агенција 

20 стручних семинара и обука 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.1. 
Нацрт Закона о извршењу кривичних 
санкција у Федерацији БиХ 

III 
Сектор извршења  

кривичних санкција 
Да 

Буџет 34.938 КМ 

ПЈИ  

Остало  

3.2. 
Координација послова са федералним 
заводима за извршење кривичних санкција 
и кантоналним министарствима правде 

I, II, II, IV 
Сектор извршења  

кривичних санкција 
Не 

Буџет 34.938 КМ 

ПЈИ  

Остало  

3.3. 
Праћење реализације начина извршења 
кућног затвора са електронским надзором у 
Федерацији БиХ 

I, II, II, IV 
Сектор извршења  

кривичних санкција 
Не 

Буџет 1.700.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

3.4. 
Праћење реализације начина извршења 
рада за опште добро у Федерацији БиХ 

I, II, II, IV 
Сектор извршења  

кривичних санкција 
Не 

Буџет 34.938 КМ 

ПЈИ  

Остало  

3.5. 
Израда програма за поступања са рањивим 
категоријама затворске популације 

III 
Сектор извршења  

кривичних санкција 
Не 

Буџет 34.938 КМ 

ПЈИ  

Остало  

3.6. 

Учешће у проведби Споразума о оснивању 
јединствене установе (Соколац) за смјештај 
лица којима је изречена мјера обавезног 
психијатријског лијечења 

I 
Сектор извршења  

кривичних санкција 
Не 

Буџет 34.938 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

3.7. 
Учествовање на стручним семинарима и 
обукама у организацији Савјета Европе и 
других међународних организација и 

I, II, II, IV 
Сектор извршења  

кривичних санкција 
Не 

Буџет 34.938 КМ 

ПЈИ  

Остало  
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агенција 

3.8. 
Оперативно и статистичко прикупљање 
података у области извршења кривичних 
санкција у БиХ 

I, II, II, IV 
Сектор извршења  

кривичних санкција 
Не 

Буџет 34.938 КМ 

ПЈИ  

Остало  

3.9. 
Праћење реализације Оквирног плана за 
унапређење здравствене заштите заводске 
популације у ФБиХ  

I, II, II, IV 
Сектор извршења  

кривичних санкција 
Не 

Буџет 34.938 КМ 

ПЈИ  

Остало  

3.10. 
Стављање у функцију капацитета за 
осуђене особе у Бусовачи, Бихаћу, Зеници 

II, III 
Сектор извршења  

кривичних санкција 
Не 

Буџет 34.938 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 4: Побољшање ефикасности и транспарентности у области правосуђа 

Буџет 535.074 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат  

Закони ступили на снагу 10 Закона 

  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

4.1. 
Приједлог закона о измјенама и допунама 
закона о сузбијању корупције и 
организираног криминала 

I Сектор правосуђа Да 

Буџет 41.159 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.2. Преднацрт Закона о стечају  II Сектор правосуђа Да 

Буџет 41.159 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.3. Преднацрт Закона о нотарима I Сектор правосуђа Да 

Буџет 41.159 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.4. 
Нацрт закона о измјенама и допунама 
закона о прекршајима 

I Сектор правосуђа Да 

Буџет 41.159 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.5. 
Приједлог закона о измјенама и допунама 
закона о заштити од насиља у породици 

I Сектор правосуђа Да 

Буџет 41.159 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.6. Нацрт закона о кривичном поступку ФБиХ I Сектор правосуђа Да 

Буџет 41.159 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.7. 
Нацрт закона о измјенама и допунама 
закона о стварним правима  

III Сектор правосуђа Да 

Буџет 41.159 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.8. 
Нацрт закона о измјенама и допунама 
закона о извршном поступку 

II Сектор правосуђа Да 
Буџет 41.159 КМ 

ПЈИ  
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Остало  

4.9. 
Нацрт закона о измјенама и допунама 
закона о премјеру и катастру некретнина 

II Сектор правосуђа Да 

Буџет 41.159 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.10. 
Преднацрт Закона о измјенама и допунама 
закона о вјештацима 

IV Сектор правосуђа Да 

Буџет 41.159 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.11. Послови међународне правне помоћи I, II, II, IV Сектор правосуђа Не 

Буџет 41.159 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.12. 
Преднацрт закона о принципима бесплатне 
правне помоћи  

III Сектор правосуђа Да 

Буџет 41.159 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.13. 
Нацрт закона о заштити пријавитеља 
корупције 

III Сектор правосуђа Да 

Буџет 41.159 КМ 

ПЈИ  

Остало  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План израде закона и подзаконских аката по стратешким циљевима 

ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редни 
број 

Назив акта 
Планирани рок 

за припрему 
Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 

Разлози за 
доношење 
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наслијеђем ЕУ 

Стратешки циљ 1.: Пружити допринос јачању неовисног, одговорног дјелотворног,  професионалног и усклађеног система правде у Федерацији Босне и 

Херцеговине 
А. Прописи за које ће се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. Преднацрт Закона о јавним службеницима II Завод за јавну управу Не 
Законско уређење 
области 

2. 
Преднацрт Закона о измјенама и допунама Закона 
о управном поступку 

III Сектор управе Не 
Унапређење 
управног поступка 

3. 
Преднацрт Закона о измјенама и допунама Закона 
о удружењима и фондацијама 

I Сектор управе Не 
Унапређење 
области 

4. 
Преднацрт Закона о измјенама и допунама Закона 
о намјештеницима 

IV Сектор управе Не 
Усклађивање са 
другим законским 
прописима 

5. 
Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона 
о федералним министарствима и другим тијелима 
јавне управе 

III Сектор управе Не 
Усклађивање са 
другим законским 
прописима 

6. 
Преднацрт Закона о измјенама и допунама Закона 
о електронском документу 

IV Сектор управе Не 
Унапређење 
законског прописа  

7. 
Нацрт Закона о извршењу кривичних санкција у 
Федерацији БиХ 

II Сектор извршења кривичних санкција Не 

Усклађивање 
система кривичних 
санкција са ЕУ 
стандардима 

8. 
Приједлог закона о измјенама и допунама закона о 
сузбијању корупције и организираног криминала 

I Сектор правосуђа Не 
Унапређење 
постојећих 
рјешења 

9. Преднацрт Закона о стечају II Сектор правосуђа Не 

Прописивање 
нових 
унапријеђених 
рјешења у 
стечајном поступку 

10. Преднацрт Закона о нотарима I Сектор правосуђа Не 
Унапређење 
института 
нотаријата 

11. 
Нацрт закона о измјенама и допунама закона о 
прекршајима 

I Сектор правосуђа Не 
Реализација 
Реформске агенде 
Владе ФБиХ 

12. 
Приједлог закона о измјенама и допунама закона о 
заштити од насиља у породици 

I Сектор правосуђа Не 
Унапређење 
постојећих 
одредби 

13. Нацрт закона о кривичном поступку ФБиХ I Сектор правосуђа Не 
Унапређење 
кривичног поступка 

14. 
Нацрт закона о измјенама и допунама закона о 
стварним правима 

III Сектор правосуђа Не 
Унапређење 
појединих 
института и 



 

43 

 

усклађивање са 
другим законским 
прописима 

15. 
Нацрт закона о измјенама и допунама закона о 
извршном поступку 

II Сектор правосуђа Не 
Унапређење 
постојећих 
законских рјешења 

16. 
Нацрт закона о измјенама и допунама закона о 
премјеру и катастру некретнина 

II Сектор правосуђа Не 
Унапређење 
области 

17. 
Преднацрт Закона о измјенама и допунама закона 
о вјештацима 

IV Сектор правосуђа Не 
Унапређење 
области 

18. 
Преднацрт закона о принципима бесплатне правне 
помоћи 

III Сектор правосуђа Не 
Уређење области 
на нивоу ФБиХ 

19. Нацрт закона о заштити пријавитеља корупције III Сектор правосуђа Не Уређење области 

20. 
Уредба о општим смјерницама за вођење 
кадровске политике органа државне службе ФБиХ 

III Завод за јавну управу Не 

Регулисање 
питања вођења 
кадровске 
политике органа 
државне службе 
ФБиХ 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

- - - - - - 
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ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА/ФИНАНЦИЈА 

 

Федерално министарство финансија/финанција у складу са Законом о 

федералним министарствима и другим тијелима федералне управе обавља 

управне, стручне и друге послове из надлежности Федерације који се односе на 

порезни систем и порезну политику, праћење остваривања политике и мјера у 

области девизног система у складу са Уставом БиХ и Законом о Централној банци 

БиХ, кредитни и банковни систем, систем финансијског пословања (вриједносни 

папири и санација), обрачунски систем (рачуноводство, књиговодство и биланса), 

систем осигурања имовине и особа, систем пристојби, доприноса и других 

дажбина и игара на срећу, систем финансирања јавне потрошње, израду и 

извршење буџета Федерације и годишње обрачуне буџета Федерације, надзор 

над извршењем буџета, буџетска контрола одређених буџетских корисника, 

контрола остваривања буџета Федерације, трезорско пословање, управљање 

новчаним токовима, дневно праћење новчаних средстава, обавезе и потраживања 

и утврђивање динамике праћења и планирања осигурања недостајућих 

средстава, концентрацију финансијских средстава ради осигурања финансијског 

тржишта, управљање дугом и сервисирање унутрашњег и вањског дуга и друге 

послове утврђене законом. 

Приоритетни програми и активности који ће обиљежити рад Федералног 

министарства финансија/финанција у 2017. години су усмјерени на сљедеће 

стратешке циљеве: 

 Одржавање фискалне стабилности  

 Провођење реформи из области европских интеграција  

 Стварање повољнијег амбијента за пословање  

 Институционално јачање министарства  
 

Приоритетни програми и активности Федералног министарства 

финансија/финанција су усклађени са Реформском агендом, односно с Акцијским 

планом за имплементацију Реформске агенде како у погледу фискалних реформи 

тако и стварања услова за унапређење пословног амбијента и реформи у области 

финансијског система и јавних финансија. 

У циљу реализације стратешког циља одржавање фискалне стабилности 

наставља се провођење фискалних реформи које би, поред рационализације 

јавне потрошње, увођења фискалне дисциплине и веће фискалне 

транспарентности, требале резултирати и смањењем дефицита и успоравањем 

раста дуга, посебно вањског дуга.   

Смањење броја запослених за 150, односно са 7360 на 7210 запослених у Буџету 

за 2017. годину представља значајан корак у провођењу рестриктивне политике 

запошљавања у јавној управи, а кроз досљедну примјену Правилника о процедури 

за израду изјаве о фискалној процјени закона, других прописа и аката планирања 

на буџет, усвојеном 2016. године, омогућава се контрола будуће потрошње и 
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повећава транспарентност процеса доношења закона и других прописа Владе 

ФБиХ.    

Повећање приходовне стране Буџета ФБиХ би се требало постићи усвајањем 

нових прописа у области функционирања Порезне управе и Општег порезног 

закона који представља заједничку основу порезног система у Федерацији Босне и 

Херцеговине. 

Новим Законом о Порезној управи се омогућава стварање предуслова за бољу и 

ефикаснију порезну администрацију, јачање кадровских, техничких и финансијских 

капацитета Порезне управе Федерације БиХ с циљем постизања што већег 

ступња наплате пореза, доприноса и других јавних прихода, на начин да порезни 

обвезници задрже повјерење у порезни систем и порезну администрацију.  

Општим порезним законом се прописују односи између порезних обвезника и 

надлежног органа који примјењује прописе о обрачуну и уплати јавних прихода по 

федералним и кантоналним прописима, надлежности порезних тијела, порезне 

привилегије, правне одредбе порезне обавезе, порезни поступци, правни 

лијекови, административна сарадња. 

Повећање приходовне стране буџета ће се постићи и кроз проширење порезне   

основице дохотка од несамосталног и самосталног рада на начин да се смањи 

порезни терет на ниска примања, а повећа на висока примања у виду двије стопе, 

затим опорезивањем накнада (топли оброк, регрес) уз еквивалентно смањење 

оптерећења плаћа доношењем нових Закона о доприносима и Закона о порезу на 

доходак. 

У реализацији стратешког циља Провођење реформи из области европских 

интеграција ово Министарство ће и у наредној години радити на усклађивању 

правног оквира за функционирање финансијског тржишта с директивама Европске 

уније кроз нови Закон о банкама којим ће се проширити супервизорска овлаштења 

Агенције за банкарство (ФБА), осигурати провођење Баселских принципа II, 

унаприједити управљање кризом и рјешавање проблема везаних за мјере ране 

интервенције и санацију банака, уредити консолидирана супервизија, као и 

недовољно јасно дефиниране надлежности и одговорности органа управљања 

банком. Усвајањем Закона о банкама планирају се  уредити подручја која су се у 

пословању банка показала мањкавим, као што су јачање корпоративног 

управљања, боље интерно управљање ризицима, увођење додатних заштитних 

слојева капитала, супервизија и др. 

Усвајањем Закона о финансијском управљању и контроли (ФУК) у 2016. години, 

заокружен је законски оквир за успоставу ПИФЦ у Федерацији БиХ. У наредној 

години планира се донијети и подзаконска регулатива за ФУК кроз сет мјера, које 

се односе на усвајање регулативе за развој финансијског управљања и контроле и 

јачање капацитета за развој ФУК-а, јачање контрола у циљу осигурања фискалне 

одговорности, унапређење регулативе и методологије рада и учинка интерне 
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ревизије и јачање капацитета интерних ревизора, развој координацијске улоге 

ЦХЈ и јаче контроле над задуживањем свих нивоа власти у ФБиХ. 

Код реализације стратешког циља стварање повољнијег амбијента за 

пословање, у 2017. години очекује се усвајање и ступање на снагу Закона о 

рачуноводству и ревизији и Закона о регистру финансијских извјештаја као и сета 

правилника везаних за ове законе. 

Ова два закона требају омогућити стално унапређење система корпоративног 

финансијског извјештавања у Федерацији БиХ и унапређења ревизије 

финансијских извјештаја, што ће имати позитиван утицај на све привредне 

субјекте, државне органе и институције, као и на стране и домаће инвеститоре. 

Такођер, потреба за даљим усклађивањем домаћег законодавства с европским 

законодавством условила је израду новог Закона о рачуноводству и ревизији у 

Федерацији БиХ. 

Овај закон треба допринијети и бољој процјени будућих перформанси предузећа, 

омогућавајући инвеститорима да доносе добре инвестицијске одлуке, као и да 

смањи ризик од финансијских криза и њиховог негативног утјицаја на економију.   

Одлукама о емисији краткорочних и дугорочних вриједносних папира у ФБиХ 

стварају се претпоставке за провођење даљих активности на прикупљању 

средстава планираних Буџетом Ф БиХ за 2017. годину и његово неометано 

извршавање.   

Такођер се, као и сваке године, доноси Програм јавних инвестиција који 

представља трогодишњи документ који садржи преглед улагања у пројекте, с 

подацима о укупно потребним и утрошеним средствима, те средствима 

планираним за финансирање пројеката из буџета, кредита, донација и/или других 

извора. Сврха доношења Програма јавних инвестиција је да послужи Влади ФБиХ 

као основа за боље планирање и управљање средствима развоја те ствара 

претпоставке за приступ страним изворима финансирања.  

Институционалним јачањем Министарства, као четвртим стратешким циљем, 

настоје се ојачати капацитети Федералног министарства финансија/финанција у 

смислу бројности и стручности запослених како би што боље и успјешније 

одговорили изазовима који предстоје, како у одржавању фискалне и 

макроекономске стабилности, повећању раста, конкурентности и 

транспарентности тако и у приступању Босне и Херцеговине Европској унији. 
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Оперативни циљеви и активности по стратешким циљевима  

Стратешки циљ 1.: Одржавање фискалне стабилности у Федерацији БиХ   

Програм 1 – Управљање  јавним 
финансијама 
Програм 2 – Развој пословног амбијента у 
ФБиХ  

ДОБ 1.358.050.980,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
5.287.424 КМ 

Оперативни циљ 1.1.: Унапређење правног оквира у области јавних финансија 

Буџет 529.290,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израђен Буџет Федерације БиХ за 2018. годину  Утврђен Приједлог Буџета за 2018. годину од стране Владе ФБиХ 

Израђен Закон о извршавању Буџета за 2018. годину  Утврђен Закон од стране Владе ФБиХ 

Израђен Документ оквирног буџета 2018-2020.  Утврђен ДОБ од стране Владе ФБиХ  

Израђен Закон о дугу, задуживању и гаранцијама у 
ФБиХ 

Утврђен Закон од стране Владе ФБиХ 

Израђени подзаконски акти донесени на основу новог 
Закона о дугу 

Подзаконски акти усвојени од стране Владе и/или објављени у Службеним новинама ФБиХ 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.1.2. 
Израда Буџета за 2018. годину на основу 
прикупљених и обрађених података од свих 
буџетских корисника  

IV квартал  

Одсјек за израду и 
извршење буџета и 
управљање јавним 

расходима  

Да  

Буџет 249.960,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

1.1.3. 
Израда Закона о извршавању Буџета ФБиХ 
за 2018. годину 

IV квартал  

Одсјек за израду и 
извршење буџета и 
управљање јавним 

расходима 

Да  

Буџет 33.328,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

1.1.4. 
Израда ДОБ-а за 2018 - 2020. годину, на 
основуприкупљаних и обрађених података од 
свих буџетских корисника  

II квартал  

Одсјек за израду и 
извршење буџета и 
управљање јавним 

расходима  

Да 

Буџет 87.694,00 КМ  

ПЈИ  

Остало 
 

1.1.5. 
Израда Приједлога закона о дугу, 
задуживању и гаранцијама у ФБиХ 

III квартал  

Одсјек за задуживање и 
координацију средстава за 
развој, Одсјек за анализу и 

извјештавање, Одсјек за 
измирење дуга 

Да  

Буџет 66.656,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

1.1.6. 

Израда подзаконских аката донесених на 
основу Закона о дугу, задуживању и 
гаранцијама у ФБиХ који се односе на 
успостављање и управљање гаранцијским 
фондом, давање сагласности на задуживање 
и издавање гаранција, поступак издавања 

IV квартал 

Одсјек за задуживање и 
координацију средстава за 
развој, Одсјек за анализу и 

извјештавање, Одсјек за 
измирење дуга 

Да 
 

Буџет 33.328,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
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гаранција, управљање гаранцијама, те 
наплату потраживања 

1.1.7. 

Израда подзаконских аката донесених на 
основу Закона о дугу, задуживању и 
гаранцијама у ФБиХ који се односе на 
успостављање и управљање гаранцијским 
фондом, давање сагласности на задуживање 
и издавање гаранција, поступак издавања 
гаранција, управљање гаранцијама, те 
наплату потраживања 

IV квартал 

Одсјек за задуживање и 
координацију средстава за 
развој, Одсјек за анализу и 

извјештавање, Одсјек за 
измирење дуга 

Не 

Буџет 33.328,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 

 

1.1.8. 
Усклађивање постојећих уредби са законским 
прописима ЕУ  

IV квартал 
Одсјек за макроекономско 
планирање и координацију  

Не  

Буџет 24.996,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.2.: Ефикасно управљање јавним финансијама   

Буџет 40.321.644,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број Извјештаја о извршавању Буџета и степен 
његовог извршавања   

Усвојена 4 Извјештаја о извршавању Буџета од стране Владе ФБиХ  

Управљање новчаним токовима и извршење 
плаћања  

Извршена плаћања унесена у систем Трезора   

Број рјешења о поврату средстава донесених на 
основу рјешења контролних органа и захтјева 
странака и број извршених судских извршних 
рјешења   

Реализирана рјешења о поврату више или погрешно уплаћених средстава и рјешења о извршењу  

Број ријешених жалби изјављених на првостепена 
рјешења Порезне управе и Финансијске полиције 

Жалбе ријешене у законском року  

Креирање услова који омогућавају неометан рад 
апликације за трезорско пословање, централизиране 
обраде плаћа као и других софтвера који су у 
употреби у Министарству  

Успјешно подржане системске апликације у Министарству  

Број Одлука о прерасподјели из Буџета Федерације 
с једног буџетског корисника на другог  

Одлуке усвојене од стране Владе ФБиХ  

Број одлука о одобравању кориштења средстава 
Текући трансфери другим нивоима власти 

Одлуке усвојене од стране Владе ФБиХ  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.2.1. 

Израда Извјештаја о извршавању Буџета 
за 2016. и кварталних извјештаја за 2017. 
на основу података из Главне књиге 
Трезора   

Континуирано  
Одсјек за рачуноводствену 

методологију и вођење 
Главне књиге Трезора 

Да  

Буџет 199.968,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

1.2.2. 
Континуирано праћење унесених налога за 
исплату у систем Трезора, њихова 

Континуирано 
Одсјек за контролу и 

извршење Буџета  
  Не  

Буџет 491.872,00 КМ   

ПЈИ  
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контрола и извршење плаћања  Остало  

1.2.3. 
Уношење потребних података у трезорску 
апликацију и обрада плаћа за буџетске 
кориснике  

Континуирано 
Одсјек за централизирану 

обраду плаћа 
Не  

Буџет 249.238,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

1.2.4. 

Запримање, израда и извршење рјешења о 
поврату више или погрешно уплаћених 
средстава и судских извршних рјешења на 
нивоу Федерације БиХ  

Континуирано  
Одсјек за поврат више или 

погрешно уплаћених прихода 
и провођење судских одлука  

Не  

Буџет 
28.110.000,00 КМ                                   
+ +149.976,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.2.5. 
Припрема и израда приједлога рјешења на 
жалбе изјављене на првостепена рјешења 
Порезне управе и Финансијске полиције 

Континуирано 
Одсјек за другостепени 

порезно-управни поступак   
Не  

Буџет 399.936,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.2.6. 
Редовна контрола рада база података и 
одржавање рачунарске мреже 

Континуирано 
Одсјек за информационе 

технологије  
Не  

Буџет 238.452,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.2.7. Одржавање софтвера у Трезору Континуирано 
Одсјек за информационе 

технологије  
Не  

Буџет 432.000,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

1.2.8. 

Израда приједлога Одлука о 
прерасподјели из Буџета ФБиХ с једног 
буџетског корисника на другог према 
указаној потреби  

Квартално  
Одсјек за израду и извршење 
буџета и управљање јавним 

расходима 
Не  

Буџет 46.036,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.2.9. 
Израда Одлука о одобравању кориштења 
средстава Текући трансфери другим 
нивоима власти – Кантони   

Континуирано 
Одсјек за израду и извршење 
буџета и управљање јавним 

расходима 
Да  

Буџет 10.000.000,00 КМ + 4166,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.3.: Праћење, анализа, контрола и консолидација утрошка буџетских средстава 

Буџет 377.230,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број извјештаја о извршењу буџета и ванбуџетских 
фондова на свим ма власти у ФБиХ 

Припремљена 4 извјештаја и достављена Влади ФБиХ, Свјетској банци и Централној банци БиХ те осталим 
релевантним финансијским институцијама   

Број Одлука о издвајању средства из Текуће резерве 
Буџета ФБиХ  

Одлуке усвојене од стране Владе ФБиХ 

Број извјештаја о утрошку средстава из Текуће 
резерве Буџета ФБиХ  

Извјештаји достављени и разматрани на Влади ФБиХ  

Број мишљења на захтјев буџетских корисника на 
Законе, одлуке, правилнике и програме у погледу 
потребних финансијских средстава  

Мишљења на законске и подзаконске акте које усваја Влада ФБиХ дана у року 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.3.1. 
Израда консолидираног извјештаја о 
извршењу буџета Федерације БиХ, 
кантона, општина, градова и ванбуџетских 

Квартално  
Одсјек за консолидацију 

буџета и финансијско 
извјештавање 

Да  

Буџет 58.324,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  
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фондова те праћење потрошње свих нивоа 
власти у Федерацији 

1.3.2. 
Припрема Одлука о издвајању средстава 
из Текуће резерве на основу захтјева од 
буџетских корисника и Владе ФБиХ  

Континуирано 
Одсјек за израду и извршење 
буџета и управљање јавним 

расходима 
Да  

Буџет 33.328,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.3.3. 
Израда извјештаја о  утрошеним 
средствима   Текуће резерве Владе ФБиХ  

Квартално  
Одсјек за израду и извршење 
буџета и управљање јавним 

расходима 
Да  

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.3.4. 

Доношење мишљења на захтјев буџетских 
корисника на Законе, одлуке, правилнике и 
програме у погледу потребних 
финансијских средстава 

Континуирано 
Одсјек за израду и извршење 
буџета и управљање јавним 

расходима 
Не   

Буџет 199.968,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

1.3.5 
Праћење извршења Буџета кроз унос 
оперативних буџета 

Континуирано 
Одсјек за израду и извршење 
буџета и управљање јавним 

расходима 
Не   

Буџет 49.992,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

1.3.6 
Израда инструкција за буџетске кориснике 
у припреми приједлога кварталних и 
мјесечних оперативних планова  

Континуирано 
Одсјек за израду и извршење 
буџета и управљање јавним 

расходима 
Не   

Буџет 18.954,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.4.: Надзор над управљањем јавним средствима  

Буџет 249.984,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Успостављање буџетске инспекције  Запослен 1 буџетски инспектор 

Број обављених буџетских контрола  
Контрола примјене закона у области финансијског пословања, намјенског и законитог кориштења средстава од 
корисника буџетских средстава 

Планирање интерне ревизије  Одобрен Стратешки план Јединице за интерну ревизију   

Број интерних ревизија  Обављене ревизије у Федералном министарству финансија/финанција и код буџетских корисника  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.4.1. 

Провођење инспекцијског надзора 
законитости, благовремености и 
намјенског кориштења буџетских 
средстава којим се налажу мјере за 
отклањање утврђених незаконитости и 
неправилности  

Континуирано  Јединица за буџетски надзор  Не  

Буџет 60.000,00 КМ  

ПЈИ  

Остало 

 

1.4.2. 
Израда годишњег плана ревизије те 
утврђивање и процјена фактора ризика  

Континуирано Јединица за интерну ревизију  Не  

Буџет 30.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.4.3. 
Припрема и провођење 18 ревизија код 
буџетских корисника 

Континуирано Јединица за интерну ревизију  Не  

Буџет 99.984,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.4.4. Израда и достављање извјештаја Континуирано Јединица за интерну ревизију  Не  Буџет 60.000,00 КМ 
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ревидираним корисницима те праћење 
проведбе препорука 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.5.: Провођење активности из система државне помоћи  

Буџет 239.988,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број примљених захтјева за додјелу државне помоћи Достава мишљења с пратећом документацијом Савјету за државну помоћ БиХ у року  

Број усклађених програма са Законом и Уредбом  Програме ускладити у року  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.5.1. 
Обрада и достава приједлога за додјелу 
државне помоћи Савјету за државну помоћ 
БиХ  

Континуирано – 30 
дана по запримању 

захтјева 

Одсјек за макроекономско 
планирање и координацију 

Не  

Буџет 49.992,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

1.5.2. 

Усклађивање програма државне помоћи и 
појединачних државних програма са 
Законом о системима државне помоћи и 
Уредбом о намјени, критеријима и 
условима за додјелу државне помоћи у 
ФБиХ  

Континуирано  
Одсјек за макроекономско 
планирање и координацију 

Не  

Буџет 24.996,00 КМ  

ПЈИ  

Остало 

 

1.5.3. 
Текући трансфери Савјету за државну 
помоћ   

Континуирано 
Одсјек за макроекономско 
планирање и координацију 

Не  

Буџет 165.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.6.: Ефикасно управљање дугом  

Буџет 314.119,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израђена Стратегија за управљање дугом 2018. – 
2020 година 

Стратегија усвојена на Влади  

Израђена Информација о извршењу Стратегије за 
управљање дугом 2016.- 2018. година  

Влада Информацију примила к знању  

Израђен годишњи план позајмљивања за 2017. 
годину 

Објављен на wеб страници Федералног министарства финансија 

Број израђених Одлука о давању сагласности за 
прихваћање кредита за финансирање пројекта у 
Федерацији 

Одлуке усвојене од стране Владе ФБиХ 

Број потписаних Уговора о кредитима међународних 
финансијских институција и билатералних кредитора 
те подуговора с крајњим корисницима  

Потписани уговори о кредитима међународних финансијских институција, потписани супсидијарни уговори са БиХ и 
подуговори с крајњим дужником  

Број одлука о суфинансирању пројеката  Одлуке усвојене од стране Владе ФБиХ 

Број преговора о новим споразумима за 
финансирање развојних пројеката у ФБиХ   

Успјешно завршени преговори о новим споразумима 

Број мишљења на приједлоге нацрта међународних 
уговора и споразума и припрема мишљења и 

Мишљења издата у року  
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изјашњења по различитим документима 
међународних финансијских институција 

Број процесуираних налога за плаћање трошкова по 
пројектима у имплементацији  

Налози за плаћање трошкова унесени и плаћени у року  

Број даних одобрења, мишљења и изјашњења код 
задуживања  

Одобрења, мишљења и изјашњења дана у року  

Број издатих опомена крајњим корисницима за 
измирење обавеза према кредиторима 

Реализирана плаћања крајњих корисника послије послане опомене 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.6.1. 
Израда Стратегије за управљање дугом 
2018. – 2020. година 

ИИИ квартал  
Одсјек за анализу и 

извјештавање 
Да   

Буџет 70.822,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.6.2. 
Израда Одлука о давању сагласности за 
прихваћање кредита за финансирање 
пројеката у Федерацији 

Континуирано  
Одсјек за задуживање и 

координацију средстава за 
развој 

Да  

Буџет 24.996,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.6.3. 
Израда Информација уз Одлуке о давању 
сагласности за прихваћање кредита за 
финансирање пројеката у Федерацији 

Континуирано  
Одсјек за задуживање и 

координацију средстава за 
развој 

Да  

Буџет 24.996,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.6.4. 

Закључивање уговора о кредитима 
међународних финансијских институција и 
билатералних кредитора и закључивање 
подуговора са крајњим корисницима 

Континуирано  
Одсјек за задуживање и 

координацију средстава за 
развој 

Да  

Буџет 49.992,00 КМ  

ПЈИ  

Остало 
 

1.6.5. 
Израда Одлука о суфинансирању 
пројеката 

Континуирано  
Одсјек за задуживање и 

координацију средстава за 
развој 

Да  

Буџет 4.166,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

1.6.6. 

Суфинансирање пројеката од значаја за 
Федерацију, а који се финансирају из 
средстава међународних финансијских 
институција 

Континуирано  
Одсјек за задуживање и 

координацију средстава за 
развој 

Не   

Буџет 4.166,00 КМ  

ПЈИ  

Остало 
 

1.6.7. 
Учешће у преговорима о новим 
споразумима за финансирање развојних 
пројеката у ФБиХ 

Континуирано  
Одсјек за задуживање и 

координацију средстава за 
развој 

Не   

Буџет 18.333,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.6.8. 

Давање мишљења на приједлоге нацрта 
међународних уговора и споразума и 
припрема мишљења и изјашњења по 
различитим документима међународних 
финансијских институција 

Континуирано  
Одсјек за задуживање и 

координацију средстава за 
развој 

Не   

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

1.6.9. 
Одобравање плаћања трошкова по 
пројектима у имплементацији 

Континуирано  
Одсјек за задуживање и 

координацију средстава за 
развој 

Не   

Буџет 33.328,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.6.10. 
Давање претходних одобрења, мишљења 
и изјашњења код задуживања на основу  

Континуирано 
Одсјек за анализу и 

извјештавање  
Не 

Буџет 24.996,00 КМ 

ПЈИ  
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података који се ажурирају у базама 
података у Сектору за управљање дугом 

Остало 
 

1.6.11. 
Праћење, слање опомена и правовремено 
евидентирање измирења обавеза крајњих 
корисника према кредиторима 

Континуирано  Одсјек за измирење дуга Не  

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.6.12. Израда кварталних извјештаја о дугу Континуирано 
Одсјек за анализу и 

извјештавање 
Не  

Буџет 16.664,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

1.6.13. 
Израда годишњег плана позајмљивања за 
2017. годину 

И квартал 
Одсјек за анализу и 

извјештавање 
Не 

Буџет 8.332,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.7.: Сервисирање вањског и унутрашњег дуга 

Буџет 1.315.002.765,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Евидентирање и праћење унутрашњег и вањског 
дуга у ФБиХ   

Евидентиране промјене стања унутрашњег и вањског дуга у ФБиХ  

Израђена Информација о вањском и унутрашњем 
дугу са стањем на дан 31.12.2016.  

Информација разматрана на Влади ФБиХ  

Израђена Одлука о готовинским исплатама 
верифицираних тражбина по основи старе девизне 
штедње  

Одлука усвојена од стране Владе ФБиХ 

Број особа које су поднијеле захтјев за верификацију 
рачуна старе девизне штедње  

Верифицирани износ по основи рачуна старе девизне штедње на основу поднесених захтјева  

Број даних сагласности Министарству финансија и 
трезора за пријенос средстава Федерације БиХ за 
измирење обавеза по вањском дугу  

Износ извршених плаћања у законском року на основу сагласности за пријенос средстава како би се измириле 
обавезе по вањском дугу  

Износ обавеза Федерације БиХ из основе 
унутрашњег дуга 

Плаћене обавезе ФБиХ из основе унутрашњег дуга 

Број даних налога за пријенос средстава на 
намјенски рачун Регистра вриједносних папира као 
фискалног агента код емисије обвезница ФБиХ 

Плаћања реализирана у року  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.7.1. 
Израда Одлуке о готовинским исплатама 
верифицираних тражбина по основи 
рачуна старе девизне штедње  

I квартал  Одсјек за измирење дуга Да  

Буџет 16.664,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

1.7.2. 
Израда Одлуке о деветој емисији 
обвезница по основи рачуна старе девизне 
штедње  

I квартал  Одсјек за измирење дуга Да  

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.7.3. 
Континуирано праћење стања унутрашњег 
дуга у Федерацији БиХ и његово 

Континуирано  
Одсјек за анализу и 

извјештавање  
Не 

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  
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евидентирање Остало  

1.7.4. 
Израда Информације о унутрашњем и 
вањском дугу на основу података којима 
располаже Министарство  

II квартал 
Одсјек за анализу и 

извјештавање  
Да  

Буџет 41.660,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.7.5. 
Процјена и праћење унутрашњих обавеза 
ФБиХ и планирање потребних средстава 
за измирење  

Континуирано  
Одсјек за анализу и 

извјештавање  
Не 

Буџет 49.992,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.7.6. 
 

Праћење верификације обавеза из основе 
старе девизне штедње  

IV квартал 
 

Одсјек за измирење дуга,  
Комисија за стару девизну 

штедњу 

Не 
 

Буџет 33.328,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.7.7. 

Праћење обавеза по вањском дугу и 
правовремено давање сагласности 
Министарству финансија и трезора за 
измирење обавеза по вањском дугу  

Континуирано  Одсјек за измирење дуга Не  

Буџет 24.996,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

1.7.8. 
Плаћање обавеза Федерације БиХ из 
основе вањског дуга  

Континуирано  Одсјек за измирење дуга Не  

Буџет 
698.674.510,00 КМ  

+ 24.996,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.7.9. 
Израда Извјештаја о реализацији Плана 
отплате обавеза ФБиХ по вањском дугу и 
Плана прихода од крајњих корисника  

III квартал  Одсјек за измирење дуга Не  

Буџет 35.027,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.7.10. 
Процјена, праћење и планирање 
потребних средстава за измирење обавеза 
из основе унутрашњег дуга  

Континуирано  Одсјек за измирење дуга Не  

Буџет 37.494,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.7.11. 
Плаћање обавеза Федерације БиХ из 
основе унутрашњег дуга  

Континуирано  Одсјек за измирење дуга Не  

Буџет 
609.952.444,00 КМ  

+ 43.299,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.7.12. 
Давање налога за плаћање обавеза према 
фискалном агенту 

Континуирано  Одсјек за измирење дуга Не  

Буџет 26.695,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

1.7.13. 
Попуњавање протувриједносног фонда по 
пројекту 2КР  

Континуирано  Одсјек за измирење дуга Не  

Буџет 
6.000.000,00 КМ  

+ 8332,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.8.: Унапређење система доприноса  

Буџет 54.158,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израђен Закон о доприносима  Закон утврђен од стране Владе ФБиХ  

Израђен Правилник о начину обрачунавања и 
уплате доприноса 

Правилник усвојен и објављен у „Службеним новинама ФБиХ“  

Израђене Основице за обрачун доприноса Основнице објављење у „Службеним новинама ФБиХ“  
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одређених обвезника за 2018. годину 

Број мишљења, ставова и одговора на упите 
правних и физичких лица из области доприноса  

Мишљења, ставови и одговори дани у року  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.8.1. Израда Приједлога закона о доприносима       I квартал  

Одсјек за систем плаћа, 
доприносе за обавезна 
социјална осигурања и 
ванбуџетске фондове 

Да 

Буџет 20.830,00 КМ  

ПЈИ  

Остало 
 

1.8.2. 
Израда Правилника о начину 
обрачунавања и уплате доприноса, након 
усвајања Закона о доприносима  

IV квартал  

Одсјек за систем плаћа, 
доприносе за обавезна 
социјална осигурања и 
ванбуџетске фондове 

Не  

Буџет 12.498,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

1.8.3. 

Израда Основица за обрачун доприноса 
одређених обвезника за 2018. годину које 
су предуслов за исправно обрачунавање и 
плаћање доприноса за одређене 
категорије обвезника  

IV квартал  

Одсјек за систем плаћа, 
доприносе за обавезна 
социјална осигурања и 
ванбуџетске фондове 

Не  

Буџет 4166,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

1.8.4 
Давање ставова, одговора и мишљења из 
области доприноса на упите правних и 
физичких лица  

Континуирано  

Одсјек за систем плаћа, 
доприносе за обавезна 
социјална осигурања и 
ванбуџетске фондове 

Не  

Буџет 16.664,00 КМ  

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 1.9.: Доградња и унапређење порезног система  

Буџет 354.110,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израђен пречишћени текст Закона о 
административним таксама 

Закон утврђен од стране Владе ФБиХ 

Број закона везаних за унапређење порезног 
система 

Закони утврђени на Влади ФБиХ  

Број Правилника везаних за усвојене Законе  Након усвајања Закона Правилници објављени у Службеним новинама  

Број одржаних преговора за избјегавање двоструког 
опорезивања  

Потписани међународни уговори, споразуми или конвенције  

Број ставова, мишљења и одговора на упите 
физичких и правних лица везано за примјене Закона 

Мишљења и ставови дани у року  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.9.1. 
Израда пречишћеног Закона о 
административним таксама 

IV квартал Одсјек за порезну политику Да 

Буџет 24.996,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

1.9.2. Израда Приједлога општег порезног закона III квартал  Одсјек за порезну политику Да 
Буџет 29.162,00 КМ  

ПЈИ  



 

56 

 

Остало  

1.9.3. 
Израда Приједлога закона о Порезној 
управи 

III квартал  Одсјек за порезну политику Да 

Буџет 29.162,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.9.4. 
Израда Приједлога закона о порезу на 
доходак 

I квартал  Одсјек за порезну политику Да 

Буџет 29.162,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.9.5. 
Израда Правилника о примјени закона о 
порезу на доходак након усвајања Закона 
о порезу на доходак  

II квартал Одсјек за порезну политику Не  

Буџет 20.830,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

1.9.6. 

Израда Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних 
мјеста Порезне управе након усвајања 
Закона о Порезној управи  

III квартал  Одсјек за порезну политику Не   

Буџет 20.830,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.9.7. 
Израда Правилника о регистрацији и 
регистрима порезних обвезника након 
усвајања Општег порезног закона  

III квартал  Одсјек за порезну политику Не 

Буџет 20.830,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.9.8. 
Израда Правилника о порезном дугу након 
усвајања Општег порезног закона 

III квартал Одсјек за порезну политику Не  

Буџет 20.830,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.9.9. 
Израда Правилника о принудној наплати и 
одгођеном плаћању након усвајања 
Општег порезног закона 

IV квартал  Одсјек за порезну политику Не  

Буџет 20.830,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.9.10. 
Израда Правилника о издавању 
мишљења, ставова и инструкција  након 
усвајања Општег порезног закона 

IV квартал  Одсјек за порезну политику Не   

Буџет 20.830,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.9.11. 
Израда Правилника о порезним актима 
након усвајања Општег порезног закона 

IV квартал  Одсјек за порезну политику Не   

Буџет 20.830,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.9.12. 
Израда мишљења и ставова на упите 
правних и физичких лица на Законе из 
надлежности Одсјека за порезну политику   

Континуирано Одсјек за порезну политику Не   

Буџет 20.830,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.9.13. 
Праћење имплементације Закона о висини 
стопе затезне камате  

III и IV квартал Одсјек за порезну политику Не  

Буџет 20.830,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.9.14. 
Припрема и учествовање у преговорима за 
избјегавање двоструког опорезивања 

Континуирано Одсјек за порезну политику Не  

Буџет 20.830,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.9.15. 
Анализа ефеката примјене пореза на 
доходак 

Квартално   Одсјек за порезну политику Не   

Буџет 16.664,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

1.9.16. 
Анализа ефеката примјене пореза на 
добит 

  III, IV квартал  Одсјек за порезну политику Не   
Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  
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Остало  

Оперативни циљ 1.10.: Унапређење у управљању системом игара на срећу  

Буџет 77.584,00 КМ  

ПЈИ  

Остало 5.287.424 КМ 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број правилника о измјенама и допунама 
Правилника о примјени Закона о играма на срећу 

Усвојени Правилници и објављени у „Службеним новинама ФБиХ“ 

Број мишљења на упите физичких и правних лица и 
давање одговора на посланичка питања и 
иницијативе везаних за примјену Закона о играма на 
срећу 

Мишљења и одговори дати у року  

Број Одобрења за приређивање наградних игара Одобрења издата у року  

Број Одобрења за рад касина, аутомат клубова и 
кладионица 

Одобрења издата у року  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.10.1. 
Израда Правилника о измјенама и 
допунама Правилника о примјени Закона о 
играма на срећу  

I квартал  Одсјек за игре на срећу Не  

Буџет 8.332,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

1.10.2. 

Припрема и достављање Влади на 
усвајање Мишљења на годишњи извјештај 
о пословању са приједлогом расподјеле 
годишње добити Лутрије БиХ 

II квартал  Одсјек за игре на срећу Да  

Буџет 8.332,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

1.10.3. 
Израда мишљења на упите везане за 
примјену Закона о играма на срећу 

Континуирано  Одсјек за игре на срећу Не    

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.10.4. 
Издавање Одобрења за рад казина, 
аутомат клубова и кладионица на основу 
Закона о играма на срећу   

Континуирано  Одсјек за игре на срећу Не  

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.10.5. 
Издавање Рјешења о приређивању 
наградних игара на основу Закона о 
играма на срећу   

Континуирано  Одсјек за игре на срећу Не    

Буџет 27.592,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.10.6. 
Текући трансфери непрофитним 
организацијама -прикупљање прихода 
остварених од промета Лутрије БиХ 

IV квартал   Одсјек за игре на срећу Не    

Буџет  

ПЈИ  

Остало 5.287.424 КМ 

Оперативни циљ 1.11.: Унапређење у области фискалних система 

Буџет 121.840,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израђен нови Закон о фискалним системима и/или 
измјене и допуне Закона о фискалним системима 

Закон утврђен од стране Владе ФБиХ 

Број увјерења за пуштање у промет фискалних Увјерења издата у року  



 

58 

 

система 

Број уговора са овлаштеним 
произвођачима/заступницима фискалних система 

Издати уговори  

Број ставова, мишљења и одговора на упите 
физичких и правних лица везаних за примјену 
Закона 
о фискалним системима 

Ставови, мишљења и одговори дани у року  

Број одговора на посланичка питања и иницијативе 
везаних за примјену Закона о фискалним системима 

Одговорено у року на посланичка питања и иницијативе везане за примјену Закона  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.11.1. 
Израда Закона о измјенама Закона о 
фискалним системима и/или доношење 
Преднацрта новог Закона 

I квартал  
Одсјек за јавне приходе и 
фискалну координацију 

Да 

Буџет 27.592,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.11.2. Израда подзаконских аката II квартал  
Одсјек за јавне приходе и 
фискалну координацију  

Не  

Буџет 27.592,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.11.3. 
Издавање увјерења за пуштање у промет 
фискалних система 

Континуирано  
Одсјек за јавне приходе и 
фискалну координацију 

Не  

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.11.4. 
Потписивање уговора с овлаштеним 
произвођачима/заступницима фискалних 
система  

Континуирано  
Одсјек за јавне приходе и 
фискалну координацију 

Не  

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.11.5. 
Давање одговора и ставова и појашњења 
физичким и правним лицима везано за 
примјену Закона о фискалним системима   

Континуирано  
Одсјек за јавне приходе и 
фискалну координацију 

Не  

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.11.6. 
Давање одговора на посланичка питања и 
иницијативе везаних за примјену Закона о 
фискалним системима 

Континуирано  
Одсјек за јавне приходе и 
фискалну координацију 

Не  

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.12.:  Унапређење система расподјеле јавних прихода у ФБиХ 

Буџет 408.268,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израђен нови Закон о припадности јавних прихода Закон усвојен од стране Владе  

Број информација о оствареним и распоређеним 
јавним приходима у Федерацији БиХ 

Израђене кварталне информације и усвојене од стране Владе ФБиХ  

Број пројекција јавних прихода у Федерацији БиХ на 
годишњем и средњорочном нивоу 

Израђене пројекције јавних прихода у Федерацији БиХ на годишњем и средњорочном нивоу 

Израђен Правилник о начину уплате јавних прихода 
буџета и ванбуџетских фондова на територији 
Федерације БиХ 

Правилник објављен у Службеним новинама  

Израђена Упута о одређивању учешћа кантона, Упута објављена у Службеним новинама  
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јединица локалне самоуправе и надлежних 
кантоналних установа за цесте у приходима од 
индиректних пореза и начину распоређивања тих 
прихода за 2018. годину  

Број мишљења и одговора на упите физичких и 
правних лица, посланичких питања и иницијативе 
везане за примјену Закона о припадности јавних 
прихода у ФБиХ, те примјену прописа који регулирају 
непорезне приходе 

Мишљења и одговори дани у року  

Успостављен Регистар такси и накнада у 
Федерацији БиХ 

Преглед обавезних плаћања непорезних прихода у буџете  

Успостављен нови систем извјештавања о 
прикупљеним и распоређеним јавним приходима у 
Федерацији БиХ 

Потпуни извјештај и боља серија историјских података за пројицирање јавних прихода у Федерацији БиХ 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.12.1. 
Израда новог/нацрта Закона о 
припадности јавних прихода у ФБиХ  

II квартал 
Одсјек за јавне приходе и 
фискалну координацију 

Да  

Буџет 49.992,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

1.12.2. 

Израда модела расподјеле јавних прихода 
и анализа фискалног учинка на буџете у 
Федерацији и разматрање на Фискалном 
координационом тијелу Федерације БиХ 

II квартал 
Одсјек за јавне приходе и 
фискалну координацију 

Не   

Буџет 49.992,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

1.12.3. 

Израда Упуте о одређивању учешћа 
кантона, јединица локалне самоуправе и 
надлежних кантоналних установа за цесте 
у приходима од индиректних пореза и 
начину распоређивања тих прихода за 
2018. годину 

III и IV квартал  
Одсјек за јавне приходе и 
фискалну координацију 

Не  

Буџет 24.996,00 КМ  

ПЈИ  

Остало 

 

1.12.4. 
Израда Информације о оствареним и 
распоређеним приходима на основи 
података од свих нивоа власти  

Квартално 
Одсјек за јавне приходе и 
фискалну координацију 

Да  

Буџет 24.996,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.12.5. 
Израда пројекција јавних прихода у 
Федерацији БиХ на годишњем и 
средњорочном нивоу 

Континуирано 
Одсјек за јавне приходе и 
фискалну координацију 

Не   

Буџет 24.996,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.12.6. 
Израда дијела материјала за Програм 
економских реформи 2018-2020.  

IV квартал 
Одсјек за јавне приходе и 
фискалну координацију 

Да    

Буџет 20.830,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

1.12.7. 
Израда Поглавља 3. Документа оквирног 
буџета за 2018-2020  

II квартал 
Одсјек за јавне приходе и 
фискалну координацију 

Да    

Буџет 29.162,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

1.12.8. Израда пројекција прихода за планирање Континуирано Одсјек за јавне приходе и Не   Буџет 24.996,00 КМ 
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новчаних токова  фискалну координацију ПЈИ  

Остало  

1.12.9. 
Анализа непорезних прихода у циљу 
повећања ефикасности у њиховом 
управљању   

Континуирано 
Одсјек за јавне приходе и 
фискалну координацију 

Не   

Буџет 24.996,00 КМ 
ПЈИ  

Остало  

1.12.10 
Израда Регистра такси и накнада у 
Федерацији БиХ 

I квартал 
Одсјек за јавне приходе и 
фискалну координацију 

Да   

Буџет 49.992,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.12.11 

Израда Правилника о начину уплате јавних 
прихода буџета и ванбуџетских фондова 
на територији Федерације БиХ са 
измјенама и допунама 

Континуирано 
Одсјек за јавне приходе и 
фискалну координацију 

Не   

Буџет 16.664,00 КМ  

ПЈИ  

Остало 
 

1.12.12 
Израда Правилника о извјештавању о 
прикупљеним и распоређеним јавним 
приходима у Федерацији БиХ 

IV квартал 
Одсјек за јавне приходе и 
фискалну координацију 

Не   

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.12.13 

Креирање новог система извјештавања о 
прикупљеним и распоређеним јавним 
приходима и тестна примјена образаца и 
алата за извјештавање 

IV квартал 
Одсјек за јавне приходе и 
фискалну координацију 

Не   

Буџет 24.996,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

1.12.14 
Израда мишљења и ставова на упите 
правих и физичких лица из надлежности 
Одсјека 

Континуирано 
Одсјек за јавне приходе и 
фискалну координацију 

Не   

Буџет 24.996,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Стратешки циљ 2.: Провођење реформи у области европских интеграција  
Програм 1 – Управљање  јавним финансијама 
Програм 2 – Развој пословног амбијента у 
ФБиХ  

ДОБ 604.908,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 2.1.: Развијање правног оквира за област финансијског управљања и контроле (ФУК) и интерне 
ревизије 

Буџет 79.154,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израђена подзаконска регулатива за ФУК  Објављена подзаконска регулатива за ФУК у Службеним новинама ФБиХ  

Израђена Методологија о измјенама и допунама 
Методологије рада интерне ревизије 

Објављена Методологија  

Израђене измјене и допуне Правилника из интерне 
ревизије 

Објављене измјене и допуне два правилника из интерне ревизије 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.1.1. 

Израда Приручника за ФУК са 
Смјерницама за провођење процеса 
управљања  
ризицима код корисника јавних средстава 

I квартал 
Централна хармонизацијска 

јединица   
Не  

Буџет 24.996,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

2.1.2. 
Израда измјена и допуна Правилника о 
критеријима за успостављање интерне 

III квартал  
Централна хармонизацијска 

јединица   
Не  

Буџет 24.996,00 КМ 

ПЈИ  
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ревизије и Правилника о условима за 
обављање послова интерне ревизије 

Остало  

2.1.3. 
Израда измјене и допуне Методологије 
рада интерне ревизије 

III квартал 
Централна хармонизацијска 

јединица   
Не 

Буџет 29.162,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 2.2.: Цертифицирање интерних ревизора у јавном сектору  

Буџет 41.660,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број организираних полагања испита за овлаштеног 
интерног ревизора за јавни сектор 

Одржана два полагања испита и поновно полагање испита (по потреби) 

Број издатих цертификата интерним ревизорима за 
јавни сектор 

Издато 50 цертификата интерним ревизорима за јавни сектор 

Успостављен Регистар цертифицираних овлаштених 
интерних ревизора за јавни сектор у Федерацији 

Регистрирани имаоци цертификата овлаштени интерни ревизор за јавни сектор у Федерацији 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.2.1. 
Организирање полагања испита за 
стјецање цертификата овлаштеног 
интерног ревизора за јавни сектор 

III квартал  
Централна хармонизацијска 

јединица   
Не  

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.2.2. 
Издавање цертификата интерним 
ревизорима за јавни сектор 

III квартал 
Централна хармонизацијска 

јединица   
Не  

Буџет 8.332,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.2.3. 

Евидентирање издатих цертификата у 
Регистар цертифицираних овлаштених 
интерних ревизора за јавни сектор у 
Федерацији 

III квартал 
Централна хармонизацијска 

јединица   
Не  

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 2.3.: Израда информација и евиденција из области јавне интерне финансијске контроле   

Буџет 70.822,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Сачињен Консолидирани годишњи извјештај 
интерне ревизије за 2016. годину 

Извјештај усвојен на Влади ФБиХ 

Израђена информација из области интерне ревизије Прихваћена информација на Влади ФБиХ 

Израђена мишљења на правилнике о унутрашњој 
организацији у дијелу који се односи на интерну 
ревизију Дата мишљења свим обвезницима који су успоставили јединицу интерне ревизије и обратили се ЦХЈ 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.3.1. 
Израда Консолидираног годишњег 
извјештаја интерне ревизије за 2016. 

II квартал  
Централна хармонизацијска 

јединица   
Да  

Буџет 37.494,00 КМ 

ПЈИ  
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годину Остало  

2.3.2. 
Израда информације о стању у области 
јавних интерних финансијских контрола  

IV квартал  
Централна хармонизацијска 

јединица   
Не  

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.3.3. 
Давање мишљења на правилнике о 
унутрашњој организацији у дијелу који се 
односи на интерну ревизију 

Континуирано  
Централна хармонизацијска 

јединица 
Не 

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 2.4.: Обуке из области ПИФЦ  

Буџет 33.328,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Број проведених обука из области финансијског 
управљања и контроле 

Проведено 2 обуке из области финансијског управљања и контроле 

Број обучених полазника на обукама из области ФУК Обучено 40 полазника на обукама из области финансијског управљања и контроле 

Број проведених обука из области интерне ревизије Проведено 5 обука из области интерне ревизије 

Број обучених полазника на обукама из области 
интерне ревизије 

Обучено 60 полазника на обукама из области интерне ревизије 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.4.1. 
Провођење обука и радионица из области 
финансијског управљања и контроле  

IV квартал 
Централна хармонизацијска 
јединица са експертима ИПА 

пројекта 
Не  

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.4.2. 
Провођење обука и радионица из области 
интерне ревизије 

IV квартал 
Централна хармонизацијска 
јединица са експертима ИПА 

пројекта 
Не 

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 2.5.: Провођење Стратегије ПИФЦ 2015-2018. 

Буџет 100.822,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Једнообразно класифицирана радна мјеста и 
коефицијенти за плаће интерних ревизора 

Усвојене измјене Закона о плаћама са уграђеним додатком од 20% за запослене у интерној ревизији 

Реализација семинара и радионица за интерне 
ревизоре и координаторе за ФУК 

Проведена 4 семинара/обуке из области интерне ревизије и финансијског управљања и контроле  
Обучено 60 полазника на обукама из области интерне ревизије и финансијског управљања и контроле 

Припремљене Смјернице за процјену квалитета 
рада интерне ревизије 

Усвојене Смјернице за процјену квалитета рада интерне ревизије  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 
 

2.5.1. 

Анализа стања и иницијатива за адекватно 
организацијско позиционирање интерне 
ревизије и позиционирање професије 
интерне ревизије (категоризација, опис 

I квартал 2017. 
Централна хармонизацијска 

јединица  
Не  

Буџет 16.664,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  
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послова, плаће). 

2.5.2. 
Израда Смјерница за процјену квалитета 
рада ИР од стране ЦХЈ 

I квартал 2017. 
Централна хармонизацијска 

јединица  
Не  

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.5.3. 
Развој програма обуке и организација 
семинара и радионица за интерне 
ревизоре 

IV квартал 2017. 

Централна хармонизацијска 
јединица са експертима ИПА 

пројекта  и пријављеним 
предавачима 

Не  

Буџет 20.830,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

2.5.4. 

Јачање сарадње са носиоцима 
реформских процеса на изради 
законских/подзаконских прописа и мјера за 
унапређење система 

IV квартал 2017. 
Централна хармонизацијска 
јединица, Сектор за буџет и 

Сектор за трезор 
Не  

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.5.5. 
Трансфер за финансирање 
Координацијског одбора ЦХЈ  

III квартал 
Централна хармонизацијска 

јединица 
Не 

Буџет 30.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 2.6.: Унапређење правног оквира за развој финансијског тржишта 

Буџет 279.122,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број израђених закона из области финансијског 
тржишта  

10 закона утврђено на Влади ФБиХ 

Израђена Уредба о измјенама и допунама Уредбе о 
критеријима и начину вођења надзора над 
пословањем Развојне банке  

 
Уредба усвојена и објављена у „Службеним новинама ФБиХ“ 

 Израђена Одлука о измјенама и допунама Одлуке о 
изношењу стране готовине и чекова 

 
Одлука усвојена и објављена у „Службеним новинама ФБиХ“ 

Број рјешења и потврда Рјешења и потврде издате у року  

Број стручних мишљења, ставова  и одговора Мишљења, ставови и одговори дани у року  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.6.1. 
Израда Приједлога закона о измјенама и 
допунама Закона о леасингу 

I квартал  
Одсјек за банкарски и 
небанкарски сектор и 
девизно пословање 

Да  

Буџет 24.996,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

2.6.2. Израда Приједлога закона о банкама I квартал  
Одсјек за банкарски и 
небанкарски сектор и 
девизно пословање 

Да  

Буџет 24.996,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.6.3. 
Израда Приједлога закона о измјенама и 
допунама Закона о инвестицијским 
фондовима 

I квартал 
Одсјек за банкарски и 
небанкарски сектор и 
девизно пословање 

Да  

Буџет 20.830,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

2.6.4. 
Израда Приједлога закона о измјенама и 
допунама Закона о тржишту вриједносних 
папира 

I квартал 
Одсјек за банкарски и 
небанкарски сектор и 
девизно пословање 

Да  

Буџет 20.830,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  
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2.6.5. 
Израда Приједлога закона о Агенцији за 
банкарство 

I квартал 
Одсјек за банкарски и 
небанкарски сектор и 
девизно пословање 

Да  

Буџет 20.830,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

2.6.6. 
Израда Приједлога закона о измјенама и 
допунама Закона о Развојној банци 

I квартал 
Одсјек за банкарски и 
небанкарски сектор и 
девизно пословање 

Да  

Буџет 16.664,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

2.6.7. 
Израда Нацрта закона о микрокредитним 
организацијама 

I квартал 
Одсјек за банкарски и 
небанкарски сектор и 
девизно пословање 

Да  

Буџет 24.996,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

2.6.8. 
Израда Нацрта закона о посредовању у 
осигурању 

II квартал 
Одсјек за банкарски и 
небанкарски сектор и 
девизно пословање 

Да  

Буџет 24.996,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.6.9 . 
Израда Нацрта закона о осигурању од 
одговорности моторних возила 

III квартал 
Одсјек за банкарски и 
небанкарски сектор и 
девизно пословање 

Да  

Буџет 24.996,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.6.10. 
Израда Нацрта закона о измјенама и 
допунама Закона о девизном пословању 
 

III квартал 
Одсјек за банкарски и 
небанкарски сектор и 
девизно пословање 

Да  

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.6.11. 

Израда Уредбе о измјенама и допунама 
Уредбе о критеријима и начину вођења 
надзора над пословањем Развојне банке 
  

II квартал 
Одсјек за банкарски и 
небанкарски сектор и 
девизно пословање 

Да   

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

2.6.12. 
Израда Одлуке о измјенама и допунама 
Одлуке о изношењу стране готовине и 
чекова 

II квартал 
Одсјек за банкарски и 
небанкарски сектор и 
девизно пословање 

Да   

Буџет 8.332,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

2.6.13. 
Издавање и евидентирање рјешења и 
потврда из области финансијског тржишта   

Континуирано  
Одсјек за банкарски и 
небанкарски сектор и 
девизно пословање 

Не  

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.6.14. 
Издавање стручних мишљења, ставова и 
одговора из области финансијског 
тржишта  

Континуирано  
Одсјек за банкарски и 
небанкарски сектор и 
девизно пословање 

Не  

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Стратешки циљ 3.: Стварање повољнијег амбијената за пословање  
Програм 1 – Управљање  јавним финансијама 
Програм 2 – Развој пословног амбијента у 
ФБиХ  

ДОБ 579.066,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.1.: Унапређење правног оквира за пословање привредног сектора 

Буџет 245.794,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израђен Приједлог закона о рачуноводству и 
ревизији  

Закон утврђен од стране Владе 

Израђен Приједлог закона о регистру финансијских 
извјештаја 

Закон утврђен од стране Владе 

Израђени Упута и Правилници везани за Закон о Усвојени Правилници и Упута и објављени у „Службеним новинама ФБиХ“ 
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рачуноводству и ревизији у Федерацији БиХ 

Израђен Правилник везан за Закон о регистру 
финансијских извјештаја  

Усвојен Правилник и објављен у „Службеним новинама ФБиХ“ 

Број лиценци за овлаштене ревизоре и ревизорска 
друштва 

Лиценце за овлаштене ревизоре и ревизорска друштва издате у року  

Број Објашњења о изради полугодишњих и 
годишњих финансијских извјештаја 

Објављена 2 Објашњења о изради полугодишњих и годишњих финансијских извјештаја на wеб страници 
Министарства  

Број стручних мишљења, ставова и одговора 
правним и физичким лицима 

Мишљења, ставови и одговори дани у року 

Израђен Приједлог Закона о рачуноводству и 
ревизији  

Закон усвојен од стране Владе 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.1.1. 
Израда Приједлога закона о рачуноводству 
и ревизији 

I квартал  
Одсјек за финансијско 

пословање, рачуноводство и 
ревизију 

Да  

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

3.1.2. 
Израда Приједлога закона о регистру 
финансијских извјештаја  
 

I квартал 
Одсјек за финансијско 

пословање, рачуноводство и 
ревизију 

Да  

Буџет 12.498,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

3.1.3. 

Израда Правилника о поступку запримања 
документације у Регистар финансијских 
извјештаја, провјери потпуности и точности 
документације и начину вођења Регистра 

I квартал  
Одсјек за финансијско 

пословање, рачуноводство и 
ревизију 

Не Буџет 12.498,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

3.1.4. 

Израда Упуте којом се дају смјернице за 
примјену Међународних рачуноводствених 
стандарда за мала и средња предузећа 
(МСФИ за МСП) 

II квартал 
Одсјек за финансијско 

пословање, рачуноводство и 
ревизију 

Не Буџет 8.332,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

3.1.5. 
Израда Правилника о контном оквиру, 
садржају конта и примјени контног оквира 
за привредна друштва   

II квартал 
Одсјек за финансијско 

пословање, рачуноводство и 
ревизију 

Не Буџет 12.498,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

3.1.6. 
Израда Правилника о садржају и форми 
образаца финансијских извјештаја за 
привредна друштва 

II квартал 
Одсјек за финансијско 

пословање, рачуноводство и 
ревизију 

Не Буџет 12.498,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

3.1.7. 
Израда Правилника о контном оквиру, 
садржају конта и примјени контног оквира 
за банке и друге финансијске организације  

II квартал  
Одсјек за финансијско 

пословање, рачуноводство и 
ревизију 

Не Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

3.1.8. 
Израда Правилника о садржају и форми 
финансијских извјештаја за банке и друге 
финансијске организације 

II квартал 
Одсјек за финансијско 

пословање, рачуноводство и 
ревизију 

Не Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

3.1.9. 
Израда Правилника о примјени контног 
оквира за друштва за осигурање и 
реосигурање 

II квартал  
Одсјек за финансијско 

пословање, рачуноводство и 
ревизију 

Не Буџет 12.498,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  
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3.1.10. 
Израда Правилника о садржају и форми 
финансијских извјештаја друштава за 
осигурање 

II квартал  
Одсјек за финансијско 

пословање, рачуноводство и 
ревизију 

Не Буџет 12.498,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

3.1.11. 

Израда Правилника о контном оквиру, 
садржају рачуна о контном оквиру и 
садржају и форми финансијских извјештаја 
за инвестицијске фондове 

II квартал  
Одсјек за финансијско 

пословање, рачуноводство и 
ревизију  

Не 

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

3.1.12. 
Израда Правилника о садржају и форми 
образаца извјештаја о промјенама на 
капиталу 

II квартал  
Одсјек за финансијско 

пословање, рачуноводство и 
ревизију 

Не 

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

3.1.13. 
Израда правилника о условима и 
правилима консолидације годишњих 
финансијских извјештаја  

II квартал  
Одсјек за финансијско 

пословање, рачуноводство и 
ревизију 

Не 

Буџет 12.498,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

3.1.14. 

Израда Правилника о вођењу Регистра 
правних особа и подузетника за пружање 
књиговодствених и рачуноводствених 
услуга 

II квартал  
Одсјек за финансијско 

пословање, рачуноводство и 
ревизију 

Не 

Буџет 12.498,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

3.1.15. 

Израда Правилника о условима и начину 
издавања, обнављања и одузимања 
лиценци овлаштеним ревизорима и 
друштвима за ревизију  

II квартал  
Одсјек за финансијско 

пословање, рачуноводство и 
ревизију 

Не 

Буџет 12.498,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

3.1.16. 
Издавања лиценци на основу захтјева 
ревизора и ревизорских друштава  

Континуирано 
Одсјек за финансијско 

пословање, рачуноводство и 
ревизију 

Не  

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

3.1.15. 
Објашњење о изради годишњих 
финансијских извјештаја 

годишње 
Одсјек за финансијско 

пословање, рачуноводство и 
ревизију 

Не  

Буџет 8.332,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

3.1.16. 
Издавање стручних мишљења, ставова  и 
одговора из области рачуноводства и 
ревизије 

Континуирано 
Одсјек за финансијско 

пословање, рачуноводство и 
ревизију 

Не 

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.2.: Развијање тржишта капитала 

Буџет 166.640,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израђена Одлука о задужењу Федерације путем 
емисије трезорских записа Федерације БиХ у 2017. 
години 

Одлука усвојена на Влади ФБиХ  

Израђена Одлука о задужењу Федерације путем 
емисије дугорочних вриједносних папира/обвезница 
Федерације БиХ у 2017. години 

Одлука усвојена на Влади ФБиХ 

Израђен календар аукција по кварталима за 2017. 
годину  

Објављена 4 календара на wеб страници Министарства   

Реализирани Уговори са бурзом, Регистром Потписани Уговори са бурзом, Регистром вриједносних папира, агентима емисија, банком депозитаром 
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вриједносних папира, агентима емисија, банком 
депозитаром за емисије ТЗ и обвезнице у 2017. 
години 

Отварање привремених депозитних рачуна за ТЗ и 
обвезнице 

Отворени депозитни рачуни  

Број јавних позива за учествовање на аукцијама 
краткорочних и дугорочних вриједносних папира  
Федерације Босне и Херцеговине 

Јавни позиви објављени на wеб страници Министарства  

Број аукција ТЗ и обвезница у складу са календаром Одржане аукције ТЗ и обвезница у складу са календаром  

Регистрација издатих вриједносних папира, 
припрема документације, регистрација и пријенос 
средстава на депозитни рачун ЈРТ 

Регистрирани вриједносни папири и износ пренесених средстава на ЈРТ  

Број информација о настанку дуга путем емисије 
вриједносних папира 

Информације достављене Влади ФБиХ након емисије вриједносних папира  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.2.1. 
Израда Одлука о задужењу Федерације 
путем емисије трезорских записа 
Федерације БиХ у 2017. години 

Континуирано    
Одсјек за задуживање и 

координацију средстава за 
развој 

Да  

Буџет 8.332,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

3.2.2. 

Израда Одлуке о задужењу Федерације 
путем емисије дугорочних вриједносних 
папира/обвезница Федерације БиХ у 2017. 
години 

Континуирано  
Одсјек за задуживање и 

координацију средстава за 
развој 

Да  

Буџет 8.332,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

3.2.3. 
Израда календара планираних аукција по 
кварталима за 2017. годину 

Квартално  
Одсјек за задуживање и 

координацију средстава за 
развој 

Не  

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

3.2.4. 

Усаглашавање и потписивање Уговора са 
бурзом (САСЕ), Регистром вриједносних 
папира (РВП), агентима емисија (брокери), 
банком депозитаром (банке) за емисије  
трезорских записа и обвезнице у 2017. 
години 

I квартал  
Одсјек за задуживање и 

координацију средстава за 
развој 

Не   

Буџет 16.664,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 

 

3.2.5. 
На основу планираних аукција отварање 
привремених депозитних рачуна за 
трезорске записе и обвезнице 

I квартал  
Одсјек за задуживање и 

координацију средстава за 
развој 

Не  

Буџет 4.166,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

3.2.6. 
Припрема и објава јавних позива за 
учествовање на аукцијама краткорочних и 
дугорочних вриједносних папира ФБиХ  

Континуирано  
Одсјек за задуживање и 

координацију средстава за 
развој 

Не  

Буџет 4.166,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

3.2.7. 
Припрема и одржавање аукција трезорских 
записа и обвезница у складу са 
календаром 

Континуирано  
Одсјек за задуживање и 

координацију средстава за 
развој 

Не  

Буџет 58.324,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

3.2.8. 
Регистрирање аукција по ИСИН коду и 
износ пренесених средстава на ЈРТ  

Континуирано  
Одсјек за задуживање и 

координацију средстава за 
Не  

Буџет 24.996,00 КМ 

ПЈИ  
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развој Остало  

3.2.9. 
Припрема информација о настанку дуга 
путем емисије вриједносних папира  

Континуирано  
Одсјек за задуживање и 

координацију средстава за 
развој 

Да  

Буџет 24.996,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.3.: Припрема и праћење реализације Програма јавних инвестиција  

Буџет 166.632,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израђен Програм јавних инвестиција 2018-2020. Програм јавних инвестиција усвојен на Влади  

Израђена Информација о утрошку средстава у 2016. 
години за реализацију пројеката укључених у ПЈИ 
2016 -2018. 

Информација усвојена на Влади  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.3.1. 
Припрема и израда Програма јавних 
инвестиција 2018-2020.  

IV квартал  
Одсјек за анализу и 

извјештавање 
Да  

Буџет 91.644,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

3.3.2. 

Припрема и израда Информације о 
утрошку средстава у 2016. години за 
реализацију пројеката укључених у ПЈИ 
2016 -2018. 

II квартал  
Одсјек за анализу и 

извјештавање 
Да  

Буџет 49.992,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

3.3.3. 
Административне активности за Комисију 
за Програм јавних инвестиција ФБиХ 

Континуирано 
Одсјек за анализу и 

извјештавање 
Да  

Буџет 16.664,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

3.3.4. 
Праћење утрошка средстава за 
реализацију пројеката укључених у ПЈИ 
кроз унос у ПИМИС систем  

Квартално  
Одсјек за анализу и 

извјештавање 
Не   

Буџет 8.332,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

Стратешки циљ 4.: Институционално јачање министарства   
Програм 1. – Управљање  јавним 
финансијама 

ДОБ 1.873.868,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 4.1.: Координација рада сектора унутар Министарства  

Буџет 354.110,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Урађен Извјештај о извршењу Плана рада 
Министарства за 2016. годину   

Прихваћен Извјештај о извршењу и након усвајања објављен на wеб страници Министарства  

Урађен План рада Министарства за период 2018.-
2020. 

Одобрен План рада  

Урађен План рада Министарства за 2018. годину 
Одобрен План рада, упућен према Федералном заводу за програмирање развоја и објављен на wеб страници 
Министарства 

Број захтјева који се односе на Закон о слободи 
приступа информацијама  

На све захтјеве одговорено у законском року  
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Број приопштења за јавност  Објављења приопштења  

Број одговора на новинарске упите   Дани одговори у року  

Израђени Извјештаји из области ЕУ интеграција и 
других извјештаја по захтјеву институција  

Одобрени Извјештаји  

Ажурирана wеб страница  Редовито ажурирана wеб страница и осигуравање транспарентности  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

4.1.1. 
Координација сектора и израда Извјештаја 
о извршењу Плана рада Министарства за 
2016. годину   

I квартал  Кабинет министра  Да  

Буџет 24.996,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.1.2. 
Координација сектора и израда 
трогодишњег плана Министарства за 
период 2018 – 2020.  

IV квартал Кабинет министра  Не   

Буџет 24.996,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.1.3. 
Координација сектора и израда Плана 
Министарства за 2018. годину  

IV квартал Кабинет министра  Да  

Буџет 29.162,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

4.1.4. 

Израда Рјешења у складу са Законом о 
слободи приступа информацијама у 
сарадњи са свим секторима у 
Министарству   

Континуирано  Кабинет министра Не  

Буџет 8.332,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

4.1.5. 
Израда приопштења за јавност везано за 
актуалности у Министарству   

Континуирано  Кабинет министра Не  

Буџет 24.996,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.1.6. Давање одговора на новинарске упите  Континуирано  Кабинет министра Не  

Буџет 29.162,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.1.7. 

Израда консолидираних извјештаја на 
захтјев ЕУ институција и других 
институција из државе/ентитета из 
надлежности Министарства  

Континуирано  
Кабинет министра и сви 

сектори  
Не  

Буџет 49.992,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

4.1.8. 
Координација и усмјеравање рада у 
Министарству  

Континуирано  Кабинет министра Не  

Буџет 49.992,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.1.9. 
Израда докумената за потребе министра 
из надлежности Министарства  

Континуирано  
Кабинет министра и сви 

сектори  
Не  

Буџет 62.490,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

4.1.10. 

Повећање транспарентности рада кроз 
редовиту објаву докумената и активности 
из надлежности Министарства на wеб 
страници  

Континуирано  
Кабинет министра и сви 

сектори  
Не  

Буџет 49.992,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 4.2.: Кадровска политика 
Буџет 415.707,00 КМ  

ПЈИ  
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Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број обука у Министарству  Одржане обуке  

Број анализа потреба новог запошљавања  Урађене анализе  

Број израђених Рјешења из радних односа  Урађена Рјешења у законском року  

Број одговора, стручних мишљења, анализа, 
изјашњења  

Одговори, стручна мишљења, анализе, изјашњења дана у законском року  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

4.2.1. Стручно усавршавање запослених  Континуирано  Сви сектори  Не  

Буџет 58.324,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

4.2.2. Израда анализа за новим запошљавањем   Континуирано 
Одсјек за опште правне 

послове 
Не  

Буџет 49.992,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.2.3. Израда рјешења из радних односа  Континуирано 
Одсјек за опште правне 

послове 
Не  

Буџет 58.324,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.2.4. Провођење процедура запошљавања  Континуирано 
Одсјек за опште правне 

послове 
Да   

Буџет 58.324,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.2.5. 
Израда општих аката који се односе на 
радно-правни статус запосленика ФМФ-а 

Континуирано 
Одсјек за опште правне 

послове 
Не  

Буџет 58.324,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.2.6. 
Припрема аката у поступку именовања из 
надлежности ФМФ-а  

Континуирано 
Одсјек за опште правне 

послове 
Да   

Буџет 24.996,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.2.7. 
Достављање података, одговора и 
изјашњења Федералном 
правобранилаштву 

Континуирано 
Одсјек за опште правне 

послове 
Не  

Буџет 49.992,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.2.8. Заступање у радним споровима  Континуирано 
Одсјек за опште правне 

послове 
Не  

Буџет 24.996,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.2.9. 

Достављање одговора и изјашњења 
судовима из области радно-правних 
односа државних службеника и 
намјештеника  

Континуирано 
Одсјек за опште правне 

послове 
Не  

Буџет 32.235,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 4.3.: Оперативно функционирање Министарства  

Буџет 1.104.051,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израђен завршни рачун Министарства за 2016. Урађен завршни рачун 
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Израђен финансијски план Министарства за 2018.   Усвојен Финансијски план Министарства  

Израђен буџет Министарства за 2018. Усвојен Буџет Министарства 

Осигурана средстава за реализацију Одлука Владе у 
погледу текућих и капиталних трансфера 

Утрошена средства за реализацију Одлука Владе у погледу текућих и капиталних трансфера 

Обрачун плаћа, накнада које имају карактер личнних 
примања, издатака који немају карактер 
материјалних трошкова 

Обрачунате плаће и накнаде  

Број запримљених аката у Министарству, њихово 
развођење и распоређивање  

Достављена сигнирана пошта секторима    

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

4.3.1. 
Израда годишњих, кварталних и мјесечних 
рачуноводствених извјештаја 

Континуирано  
Одсјек за финансијско-

материјалне и 
рачуноводствене послове  

Не  

Буџет 81.252,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.3.2. 
Праћење реализације уговора и покретање 
процедура набавки 

Континуирано  
Одсјек за финансијско-

материјалне и 
рачуноводствене послове  

Не  

Буџет 58.324,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.3.3. 
Формална, материјална и рачунска 
контрола финансијско-рачуноводствене 
документације 

Континуирано  
Одсјек за финансијско-

материјалне и 
рачуноводствене послове  

Не  

Буџет 58.324,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.3.4. 
Израда ДОБ-а и годишњег буџета, 
оперативног буџета, праћење извршења 
буџета министарства 

Континуирано  
Одсјек за буџетско 

рачуноводство 
 

Не  

Буџет 116.648,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.3.5. 
Реализација одлука Владе и финансијских 
налога из сектора Министарства  

Континуирано  
Одсјек за финансијско-

материјалне и 
рачуноводствене послове  

Не  

Буџет 58.324,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.3.6. 
Редовна мјесечна обрада плаћа 
запослених и накнада које немају карактер 
плаћа   

Континуирано 
Одсјек за финансијско-

материјалне и 
рачуноводствене послове 

Не  

Буџет 81.252,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.3.7. 
Запримање, развођење и распоређивање 
аката по секторима 

Континуирано Писарница Не  

Буџет 227.920,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.3.8. Провођење набавки и јавних набавки  Континуирано 
Одсјек за финансијско-

материјалне и 
рачуноводствене послове 

Не  

Буџет 8.332,00 КМ     

ПЈИ  

Остало  

4.3.9. 
Остале административне активности 
неопходне за функционирање 
Министарства   

Континуирано 
Кабинет министра и сви 
сектори у Министарству   

Не  

Буџет 363.683,00 КМ   

ПЈИ  

Остало  

4.3.10. 
Годишњи попис средстава и њихових 
извора у Министарству  

Континуирано 
Одсјек за финансијско-

материјалне и 
рачуноводствене послове 

Не  

Буџет 4.166,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  
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4.3.11. 
Вођење помоћних евиденција о 
федералним управним биљезима  

Континуирано 
Одсјек за финансијско-

материјалне и 
рачуноводствене послове 

Не  

Буџет 24.996,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.3.12. 
Утврђивање и контрола цијена по 
испостављеним фактурама у односу на 
уговорене цијене утврђене по тендеру  

Континуирано 
Одсјек за финансијско-

материјалне и 
рачуноводствене послове 

Не  

Буџет 20.830,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  
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План израде закона и подзаконскх аката по стратешким циљевима 

ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редни 
број 

Назив акта 
Планирани рок 

за припрему 
Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за 
доношење 

Стратешки циљ 1.: Одржавање фискалне стабилности у Федерацији БиХ 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. Буџет за 2018. годину IV квартал  ФМФ Не  

Осигурање 
средстава за 
финансирање 
послова, функција и 
програма рада 
Федерације БиХ 

2. Закон о извршавању Буџета ФБиХ за 2018. годину IV квартал  ФМФ Не  
Утврђује се начин 
извршавања 
усвојеног Буџета 

3. ДОП-а за 2018 - 2020. годину II квартал ФМФ Не  

Представља 
прелиминарни 
Нацрт буџета 
Федерације БиХ за 
2018. годину те 
садржи 
прелиминарне 
пројекције буџета 
за 2019. и 2020. 
годину 

4. Закон о дугу, задуживању и гаранцијама у ФБиХ III квартал ФМФ Не  

Увођење нових 
фискалних 
правила, јачање 
контроле над 
задуживањем 
нижих нивоа 
власти, повећање 
јавних инвестиција 
и усклађивање с 
прописима 
Европске уније 

5. 
Одлука о прерасподјели из Буџета ФБиХ с једног 
буџетског корисника на другог према указаној 
потреби 

Континуирано  ФМФ Не  

Осигурање 
недостајућих 
средстава 
буџетским 
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корисницима у 
оквиру укупно 
одобрених 
средства у Буџету 

6. 
Одлука о одобравању кориштења средстава 
Текући трансфери другим нивоима власти – 
Кантони   

Континуирано  ФМФ Не  

Утврђивање 
динамике дознаке 
планираних 
средства у Буџету 
за ове намјене  по 
корисницима 

7. 
Одлука о издвајању средстава из Текуће резерве 
на основу захтјева од буџетских корисника и 
Владе ФБиХ 

Континуирано  ФМФ Не  

Распоређивање 
средства Текуће 
резерве по 
корисницима и 
намјенама 

8. 
Одлука о давању сагласности за прихваћање 
кредита за финансирање пројеката у Федерацији 

Континуирано  ФМФ Не  

Давање 
сагласности за 
прихваћање 
кредита за 
финансирање 
пројекта у 
Федерацији 

9. Одлука о суфинансирању пројеката Континуирано  ФМФ Не  

Давање 
сагласности за 
суфинансирање 
пројеката у ФБиХ 

10. 
Одлука о готовинским исплатама верифицираних 
тражбина по основи старе девизне штедње 

I квартал ФМФ Не  

Законом је 
утврђено да се 
након извршене 
верификације 
исплаћује 
максималан 
готовински износ од 
1.000,00 КМ или 
укупан износ 
потраживања до 
1.000,00 КМ 

11. 
Одлуке о деветој емисији обвезница по основи 
рачуна старе девизне штедње 

I квартал ФМФ Не  

Верифициране 
обавезе по основи 
рачуна старе 
девизне штедње 
које нису исплаћене 
у готовини, 
измирују се путем 
обвезница. 
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Предвиђено да се 
обавезе по основи 
рачуна старе 
девизне штедње 
који су 
верифицирани до 
31.12. 2014. измире 
до 30.9. 2018. 

12. Приједлог закона о доприносима       I квартал ФМФ Не 

Смањење сиве 
економије, 
смањење стопа 
доприноса, 
уједначавање 
обухвата основице 
на нивоу БиХ (са 
РС), обухват свих 
обавезних 
осигурања за 
разлику од 
постојећег закона  

13. 
Правилник о начину обрачунавања и уплате 
доприноса 

IV квартал ФМФ Не 

Подзаконски акт за 
појашњење 
одредби Закона о 
доприносима  

14. 
Пречишћени текст Закона о административним 
таксама  

IV квартал  ФМФ Не 

С обзиром да је 
било доста измјена 
изворног закона 
приступиће се 
изради 
пречишћеног текста 
Закона  

15. Приједлог закона о порезу на доходак I квартал  ФМФ Не  

Проширење 
порезне основице 
кроз опорезивање 
накнада из радног 
односа које немају 
карактер плаће, те 
увођење 
прогресивних стопа 
код опорезивања 
дохотка с циљем 
равноправније 
расподјеле 
порезног терета 
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16. Приједлог закона о порезној управи III квартал  ФМФ Не  

Стварање 
предуслова за нову 
и бољу 
организацију 
порезне 
администрације;  те 
јачање кадровских, 
техничких и 
финансијских 
капацитета 
Порезне управе Ф 
БиХ у циљу 
побољшања њеног 
рада и ефикасности 

17. Општи порезни закон III квартал ФМФ Не  

Прописивање 
транспарентних, 
економичних и 
једноставних 
порезних 
процедура односно 
поступака у самој 
Порезној управи Ф 
БиХ 

18. Правилник о примјени Закона о порезу на доходак II квартал  ФМФ Не  

Проведбени пропис 
за појашњење 
одредаба Закона о 
порезу на доходак 

19. 
Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Порезне управе 

III квартал ФМФ Не  

Подзаконски акт 
који појашњава 
одредбе Закона о 
Порезној управи 

20. 
Правилник о регистрацији и регистрима порезних 
обвезника 

III квартал ФМФ Не  

Прописивање 
процедура, начина 
и рокова 
одређивања ЈИБ-а, 
садржај и начин 
вођења порезних 
обвезника 

21. Правилник о порезном дугу III квартал ФМФ Не  

Прописивање 
методологије 
наплате порезног 
дуга од правних и 
физичких лица 

22. 
Правилник о принудној наплати и одгођеном 
плаћању 

IV квартал ФМФ Не  
Прописивање 
начина отписа 
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порезног дуга из 
порезно-дужничког 
односа 

23. 
Правилник о издавању мишљења, ставова и 
инструкција 

IV квартал ФМФ Не  

Уређивање 
процедура, начина 
и накнада за  
издавање ставова и 
мишљења 

24. Правилник о порезним актима IV квартал ФМФ Не  

Уређивање 
процедура, начина, 
садржаја и облика 
порезних аката 

25. 
Правилник о измјенама и допунама Правилника о 
примјени Закона о играма на срећу 

I квартал ФМФ Не  

Подзаконски акт 
који појашњава 
одредбе Закона о 
играма на срећу 

26. 
Закон о измјенама Закона о фискалним системима 
и/или доношење Преднацрта новог Закона 

I квартал  ФМФ Не  

Појачан 
инспекцијски 
надзор и 
усаглашавање с 
новим Законом о 
прекршајима у 
ФБиХ и 
побољшање 
постојећих 
законских рјешења. 
Унапређење 
области фискалних 
система 

27. 
Приједлог Закона о припадности јавних прихода у 
ФБиХ 

II квартал ФМФ Не  

Побољшање 
система вертикалне 
и хоризонталне 
наплате јавних 
прихода 

29. 
Правилник о начину уплате јавних прихода буџета 
и ванбуџетских фондова на територији 
Федерације БиХ 

Континуирано ФМФ Не  
Доноси се 
приликом промјена 
елемената уплате  

30.  
Правилник о извјештавању о прикупљеним и 
распоређеним јавним приходима у Федерацији 
БиХ 

IV квартал ФМФ Не  
Унапређење 
система 
извјештавања  

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

- - - - - - 

Стратешки циљ 2.: Провођење реформи у области европских интеграција 
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А. Прописи за које ће се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Измјене и допуне Правилника о критеријима за 
успостављање интерне ревизије 

III квартал ФМФ Не  

Испуњавање 
услова из 
Споразума о 
стабилизацији и 
придруживању 

2. 
Измјене и допуне Правилника о условима за 
обављање послова интерне ревизије 

III квартал ФМФ Не  

Испуњавање 
услова из 
Споразума о 
стабилизацији и 
придруживању 

3. 
Измјене и допуне Методологије рада интерне 
ревизије 

III квартал  ФМФ Не 

Испуњавање 
услова из 
Споразума о 
стабилизацији и 
придруживању 

4. 
Израда Преднацрта закона о измјенама и 
допунама Закона о леасингу 

I квартал ФМФ Не  

Циљ је да се стане 
у крај 
недозвољеном 
обављању послова  
оперативног 
леасинга у пракси  

5. 
Уредба о измјенама и допунама Уредбе о 
критеријима и начину вођења надзора над 
пословањем Развојне банке 

II квартал ФМФ Не  

Усклађивање с 
Измјенама и 
допунама Закона о 
Развојној банци 

6. 
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о 
изношењу стране готовине и чекова 

II квартал ФМФ Не  

Усаглашавање с 
државним Законом 
о спрјечавању 
прања новца и 
финансирању 
терористичких 
активности  

7. 
Приједлога закона о измјенама и допунама Закона 
о Развојној банци 

I квартал  ФМФ Не  

Стварање правне 
основе за 
стабилност и даљи 
развој банке у циљу 
финансијске обнове 
и развоја привреде  

8. 
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона 
о инвестицијским фондовима 

I квартал ФМФ Не  

Хармонизација 
система 
спрјечавања прања 
новца и 
финансирања 
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тероризма са 
стандардима и 
препорукама        
ФАТФ-а 
Прописивање 
строжих услова за 
власничке и 
управљачке 
структуре за 
управљање 
инвестицијским 
фондовима 

9. 
Приједлог закона о измјенама и допунама Закона 
о тржишту вриједносних папира 

I квартал ФМФ Не   

Хармонизација 
система 
спрјечавања прања 
новца и 
финансирања 
тероризма са 
стандардима и 
препорукама     
ФАТФ-а. 
Измјена важеће 
регулативе за 
овлаштене 
учеснике на 
тржишту 
вриједносних 
папира  

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

1.  Приједлог закона о банкама I квартал ФМФ Да  

Унапређење 
банкарског сектора, 
заштита и 
одржавање 
финансијске 
стабилности 

2. Приједлог закона о Агенцији за банкарство I квартал ФМФ Да  

Агенција би поред 
улоге супервизора 
била и надлежно 
тијело за санацију 
банака; Усклађују 
се овласти Агенције 
са овластима 
прописаним 
базелским 
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принципима и са 
овластима 
проистеклим из ЕУ 
директива, као и с 
овластима 
прописаним у 
новом Закону о 
банкама и Закону о 
факторингу 

3. Нацрт закона о микрокредитним организацијама I квартал ФМФ Да  
Унапређење 
микрокредитног 
система  

4. Нацрт закона о посредовању у осигурању II квартал ФМФ Да  

Омогућавање 
банкама и поштама 
да раде послове 
посредовања у 
осигурању  

5. 
Нацрт закона о осигурању од одговорности 
моторних возила 

III квартал ФМФ Да  

С обзиром да се 
тржиште развијало 
од 2005. године, 
када је усвојен 
постојећи закон, те 
су уочене 
мањкавости у 
његовој примјени, 
приступиће се 
изради новог 
Закона  

6.  
Израда Нацрта закона о измјенама и допунама 
Закона о девизном пословању 

III квартал ФМФ Да  

Свеобухватно 
регулирање 
девизног тржишта 
који се стално 
мијења те 
отклањање уочених 
недостатка 
приликом примјене 
постојећег Закона  

Стратешки циљ 3.: Стварање повољнијег амбијената за пословање 

А. Прописи за које ће се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Одлука о задужењу Федерације путем емисије 
трезорских записа Федерације БиХ у 2017. години 

I квартал ФМФ Не  

Прикупљање 
средстава за 
финансирање 
издатака утврђених 
Буџетом Ф БиХ за 
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2017. годину 

2. 
Одлука о задужењу Федерације путем емисије 
дугорочних вриједносних папира/обвезница 
Федерације БиХ у 2017. години 

I квартал ФМФ Не  

Ствара се 
претпоставка за 
провођење даљих 
активности на 
прикупљању 
средстава 
планираних 
Буџетом Ф БиХ за 
2017. годину. 

3. 

Правилник о поступку запримања документације у 
Регистар финансијских извјештаја, провјери 
потпуности и точности документације и начину 
вођења Регистра 

I квартал ФМФ Не  

Подзаконски акт 
који појашњава 
одредбе Закона о 
регистру 
финансијских 
извјештаја  

4. 
Правилник о контном оквиру, садржају конта и 
примјени контног оквира за привредна друштва 

II квартал ФМФ Не  

Подзаконски акт 
који појашњава 
одредбе Закона о 
рачуноводству и 
ревизији 

5. 
Правилник о садржају и форми образаца 
финансијских извјештаја за привредна друштва 

II квартал ФМФ Не  

Подзаконски акт 
који појашњава 
одредбе Закона о 
рачуноводству и 
ревизији 

6. 
Израда Правилник о контном оквиру, садржају 
конта и примјени контног оквира за банке и друге 
финансијске организације 

II квартал ФМФ Не  

Подзаконски акт 
који појашњава 
одредбе Закона о 
рачуноводству и 
ревизији 

7. 
Правилник о садржају и форми финансијских 
извјештаја за банке и друге финансијске 
организације 

II квартал ФМФ Не  

Подзаконски акт 
који појашњава 
одредбе Закона о 
рачуноводству и 
ревизији 

8. 
Правилник о примјени контног оквира за друштва 
за осигурање и реосигурање 

II квартал ФМФ Не  

Подзаконски акт 
који појашњава 
одредбе Закона о 
рачуноводству и 
ревизији 

9. 
Правилник о садржају и форми финансијских 
извјештаја друштава за осигурање 

II квартал ФМФ Не  
Подзаконски акт 
који појашњава 
одредбе Закона о 



 

82 

 

рачуноводству и 
ревизији 

10. 
Правилник о контном оквиру, садржају рачуна о 
контном оквиру и садржају и форми финансијских 
извјештаја за инвестицијске фондове 

II квартал ФМФ Не  

Подзаконски акт 
који појашњава 
одредбе Закона о 
рачуноводству и 
ревизији 

11. 

Правилник о садржају и форми образаца 
извјештаја о промјенама на капиталу 

II квартал ФМФ Не  

Подзаконски акт 
који појашњава 
одредбе Закона о 
рачуноводству и 
ревизији 

12. 
Правилник о условима и правилима 
консолидације годишњих финансијских извјештаја 

II квартал ФМФ Не  

Подзаконски акт 
који појашњава 
одредбе Закона о 
рачуноводству и 
ревизији 

13. 
Правилника о вођењу Регистра правних особа и 
подузетника за пружање књиговодствених и 
рачуноводствених услуга 

II квартал ФМФ Не  

Подзаконски акт 
који појашњава 
одредбе Закона о 
рачуноводству и 
ревизији 

14. 
Правилника о условима и начину издавања, 
обнављања и одузимања лиценци овлаштеним 
ревизорима и друштвима за ревизију 

II квартал ФМФ Не  

Подзаконски акт 
који појашњава 
одредбе Закона о 
рачуноводству и 
ревизији 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. Приједлог закона о рачуноводству и ревизији I квартал ФМФ  Да  

Омогућавање 
унапређења 
система 
корпоративног 
финансијског 
извјештавања у 
ФБиХ и 
унапређења 
ревизије 
финансијских 
извјештаја 

2. 
Приједлог закона о регистру финансијских 
извјештаја  

I квартал ФМФ  Да  

Стварање правних 
претпоставки за 
подизање нивоа 
квалитете 
финансијског 
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извјештавања и 
усклађивање с 
најбољом 
међународном 
праксом 
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ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГИЈЕ, РУДАРСТВА И ИНДУСТРИЈЕ 

 

Федерално министарство енергије, рударства и индустрије обавља управне, 

стручне и друге послове утврђене законом који се односе на остваривање 

надлежности Федерације у областима енергије, рударства, геолошких 

истраживања и индустрије (осим прехрамбене индустрије), праћење 

привређивања и економског положаја привредних субјеката и координација и 

имплементација пројеката од значаја за Федерацију у областима за које је 

надлежно; креирање енергетске политике и геолошких истраживања и друге 

послове утврђене законом. 

У саставу Федералног министарства енергије, рударства и индустрије су: Завод за 

мјеритељство и Федерална дирекција за намјенску индустрију. 

Завод за мјеритељство врши стручне и организационе послове из области 

мјеритељства у Федерацији; доноси техничке прописе о верификацији мјерила; 

врши испитивање и верификацију мјерила; оснива одговарајуће центре за 

верификацију и надзор мјерила; учествује у остваривању, чувању, одржавању и 

употреби еталона и референтних материјала; обавља еталонирање и сљедивост 

еталона и референтних материјала, води одговарајуће регистре на подручју 

Федерације; врши мјеритељски надзор над употребом мјерила и означавањем 

пакованих производа; врши непосредну контролу предмета од племенитих метала 

и њихово жигосање; сарађује са одговарајућим институцијама у Босни и 

Херцеговини и обавља и друге послове из области мјеритељства који нису у 

надлежности институција Босне и Херцеговине. 

Федерална дирекција за намјенску индустрију врши стручне и друге послове и са 

њима повезане управне послове из надлежности Федерације који се односе на: 

планирање, координирање, истраживање и развој, производњу, ремонт, промет, 

испитивање, верификацију, контролу квалитета, стандардизацију и метрологију 

наоружања и војне опреме; праћење стања из области производње наоружања и 

војне опреме (НВО); учествовање у припреми закона, других прописа и општих 

аката у овој области; учествовање у управљању предузећима за производњу НВО 

на територији Федерације, независно о крајњем кориснику; учествовање у 

планирању, уговарању, координацији и контроли у области развоја НВО; 

планирање, одобравање односно вршење послова у вези са прометом и 

транспортом средстава НВО и полупроизводима и сировинама за производњу 

НВО и у сарадњи са осталим надлежним министарствима издаје потребну 

пратећу документацију; организовање и надзирање система за осигурање 

квалитета произвођача средстава НВО; дефинисање политике и прописа везаних 

за процедуре и надлежности у пословима мјеритељства у функцији специфичних 

потреба намјенске индустрије Федерације; вршење надзора и успостављање 

система безбједности и заштите и развоја производње, промета и ремонта НВО; 

организовање и реализовање научно-техничке сарадње са другима земљама у 

пословима везаним за промет, развој, контролу квалитета, стандардизацију и 

производњу средстава НВО. 
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Стратешки циљ 1.: „Стварање уређеног амбијента за ефикасно 

функционисање и развој електро-енергетског сектора, гасног сектора и 

сектора  нафтних деривата у складу са ЕУ легислативом, Уговором о 

успостави Енергетске заједнице земаља ЈИЕ и Стратешким планом и 

програмом  развоја енергетског сектора Федерације БиХ.“  

Документи који се тренутно налазе у парламентарној процедури, а значајни су за 

даљи рад Сектора енергије па самим тиме и за Федерално министарство 

енергије, рударства и индустрије су: Приједлог Закона о енергијској ефикасности у 

Федерацији Босне и Херцеговине – прослијеђен Дому народа Парламента 

Федерације Босне и Херцеговине на разматрање и усвајање, (Закон је, након што 

је приошао форму нацрта у Парламенту Федерације Босне и Херцеговине прошао 

шест обављених јавних расправа, усвојен од стране Владе Федерације Босне и 

Херцеговине на 119. сједници од 12.06.2014. године, Представнички дом 

Парламента Федерације Босне и Херцеговине усвојио је исти на својој 32. 

редовној сједници од 10.09.2014. године); Програм преструктурирања 

електроенергетског сектора – прослијеђен Дому народа Парламента Федерације 

Босне и Херцеговине на разматрање и усвајање, (Одобрен на 31. сједници 

Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине од 

25.07.2014.године);  

У 2017. години планирано је и усвајање Закона о гасу Федерације БиХ који је 

усвојен од стране Представничког дома Парламента ФБИХ и очекује се његово 

усвајање од стране Дома народа Парламента ФБиХ. Поред наведеног, на основу 

Споразума о отклањању озбиљног и дуготрајног прекршаја Уговора о Енергетској 

Заједници у гасном сектору закљученог између ресорних ентитетских министара, 

министра спољне трговине и економских односа БиХ, Директора Секретаријата 

Енергетске Заједнице уз присуство генералног директора за енергетику Европске 

Комисије, те Акционог плана који је саставни дио Споразума, планирано је 

усвајање Закона о енергији на државном нивоу до 31.03.2017. године, као и 

хармонизирање ентитетских Закона о гасу са Трећим енергетским пакетом и 

њихово усвајање до 01.07.2017. године. Такођер, наведено подразумијева и 

хармонизацију ентитетских закона о електричној енергији, како са Трећим 

енергетским пакетом, тако и са горе наведеним Законом о енергији на државном 

нивоу.   

Остали планирани документи и континуирани послови у овом сектору су: Израда 

Закона о енергији Федерације Босне и Херцеговине и припадајућих му 

подзаконских и других пратећих аката; Израда преосталих подзаконских и других 

пратећих аката који проистичу из Закона о електричној енергији и Закона о 

кориштењу ОИЕиЕК у Федерацији Босне и Херцеговине; Активности везане за 

утврђивање квалитете течних нафтних горива; Издавање енергетских дозвола; 

Билансирање енергетских потреба Федерацији Босне и Херцеговине; Управни и 

административни надзор везан за функционирање енергетског сектора; 
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Усаглашавање са захтјевима ацqуис-ом, СПП и ЕУ-партнерства укључујући и 

активности на реализацији и кориштењу ИПА фондова.  

Ризици у реализацији остварења циљева овога сектора у планској 2017. години: 

Уколико се Закони и документи који се налазе у поодмаклој парламентарној 

процедури не усвоје, нарушиће се претпоставка за испуњење, Уговором о 

успостави Енергетске заједнице, међународно преузетих обавеза, као и даље 

активности овог сектора у области европских интеграција. 

Стратешки циљ 2.: „Осигурање амбијента у складу са ЕУ легислативом који 

ће осигурати рационалну и сигурну експлоатацију природних богатстава и 

обезбиједити висок степен истражености лежишта минералних сировина у 

Федерацији Босне и Херцеговине – све у складу са одрживим развојем.“ 

Реализација Закона о финансијској консолидацији рудника угља у Федерацији 

Босне и Херцеговине према обрачунатим а неуплаћеним јавним приходима у 

периоду 2009. до 2015. године („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 81/08, 

109/12 и 5/14) јесте у потпуности реализиран али од стране Владе Федерације 

Босне и Херцеговине, али не и од кантона. 

Радиће се на реализацији Акционог плана преструктурирања и модернизације 

рудника угља у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације 

БиХ“, број 42/04). Ажурирање важећег Акционог плана ће се извршити уз 

усаглашавања истог са Акционим планом за преструктурирања 

електроенергетског сектора у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене 

новине Федерације БиХ“, број 31/05) и реализације одредби Одлуке о доношењу 

Програма преструктурирања електроенергетског сектора у Федерацији Босне и 

Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 20/14), а што се посебно 

односи на корпоратизацију у смислу раздвајања дјелатности производње, 

дистрибуције и снабдијевања електричном енергијом. 

Важан планирани пројект у Сектору рударства је Пројект истраживања нафте и 

плина на подручју Федерације Босне и Херцеговине. Остали планирани послови 

поменутог сектора су: Интензивирати активности на избору стручног консултанта 

– правне особе као за потребе Владе Федерацији Босне и Херцеговине у поступку 

додјеле уговора о концесији за истраживање и експлоатацију нафте и плина од 

стратешког интереса за Федерацију Босне и Херцеговине.  

Основни циљ програмираних нафтно-геолошких истраживања јесте да се 

дефинитивно утврди постојање економски интересантних лежишта нафте и плина, 

геолошки састав и структура Земљине коре на истражним просторима и утврди 

постојање присуства осталих минералних сировина и геотермалне енергије 

значајне за развој привреде у Федерацији Босне и Херцеговине.  

Стратешки циљ 3.: „Унапређење амбијента за производњу и повећање 

степена извозне оријентације индустријске производње.“ 

Обим индустријске производње биљежи раст у 2015. години за 2,2% у односу на 

исти период претходне године. Детаљнија анализа индустријске производње 
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показује да производња у прерађивачкој индустрији има највећи удио у укупној 

индустријској производњи. За унапређење конкурентности индустријског сектора 

потребне су инвестиције и свјежи капитал. Тренутно стање, посебно у металном и 

електросектору, није задовољавајуће, због великог броја привредних друштава са 

блокираним рачунима, друштвима у стечају са не извјесном будућношћу. 

У 2017. години се очекује позитиван тренд раста производње у прерађивачкој 

индустрији који би требао бити попраћен поступним повећањем броја запослених. 

Значајан допринос јачању прерађивачке индустрије би требале дати и конкретне 

мјере и законска рјешења које су већ подузете или их треба подузети с циљем 

унапређења пословног окружења.  

Како би се одржао раст индустријске производње у 2017. години дефинисан је 

Стратешки циљ 3. Унутар тог циља дефинисани су сљедећи оперативни циљеви: 

Израда стратегија у складу са Пројектом: Развој индустријске политике у 

Федерацији Босне и Херцеговине; Припрема сета законских и подзаконских аката 

за осигурање одрживог индустријског развоја; Уређење области индустријске 

дјелатности у сврху унапређења пословног амбијента у Федерацији Босне и 

Херцеговине; Мониторинг  у привредним друштвима из области индустрије из 

надлежности Министарства; Подстиц производњи кроз трајни револвинг фонд и 

додјелу грант средстава; Контрола утрошка средстава по објављеним 

програмима; Уређење области мјеритељства и области племенитих метала у 

Федерацији Босне и Херцеговине. 

Преузимање директива ЕУ у законодавство БиХ је тренутно у застоју због 

неучествовања чланова експертних тимова из Републике Српске и њихово 

преузимање и даље ће зависити о политичкој клими у БиХ.   

Стратешки циљ 4.: „Стварање ефикасног система у складу са ЕУ 

легислативом који ће обезбиједити одрживи развој и повећање извоза 

намјенске индустрије у Федерацији Босне и Херцеговине.“ 

Стратешки циљеви намјенске индустрије Федерације Босне и Херцеговине и 

активности овог Министарства садржани су између осталог, у Стратегији развоја 

намјенске индустрије у Федерацији Босне и Херцеговине за период 2012. – 2022. 

године као и у Акционим плану за имплементацију поменуте Стратегије. 

У 2017. години планира се кроз четири оперативна циља започети и у великој 

мјери успјети остварити зацртани стратешки циљ. Оперативни циљеви су: 

Реализација Акционог плана за имплементацију Стратегије развоја намјенске 

индустрије у ФБиХ, Надзор у привредним друштвима из области намјенске 

индустрије у којима овлаштења по основу државног капитала врши Влада 

Федерације Босне и Херцеговине; Контрола и надзор, на основу Закона о 

производњи и промету НВО-а у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене 

новине Федерације БиХ“, број 79/07), у свим привредним друштвима 

регистрованим за производњу и промет НВО-а; Стварање бољег амбијента за 

убрзање процеса докапитализације и приватизације НИ у Федерацији БиХ; 

Рјешавање питања вишкова остале покретне војне имовине пријашњег МО ФБиХ. 



 

88 

 

Реализацијом ових активности цијенимо да ће се повећати производња и извоз 

средстава НВО на ино-тржиште. 

Остали планирани послови Федералне дирекције за намјенску индустрију су: 

Осигурати  финансијску подршку уговореним извозним пословима, путем Развојне 

банке Федерацији Босне и Херцеговине или неке друге банке у Федерацији Босне 

и Херцеговине, Започети консолидацију/реструктурирање привредних друштава 

намјенске индустрије; Побољшати услове пословања у привредним друштвима 

намјенске индустрије стварајући претпоставке да се уредно плаћају обавезе по 

основу  доприноса за здравствено и пензијско/мировинско и инвалидско 

осигурање, као и друге обавезе које отежавају пословање. 

Посебан значај даће се еколошкој компоненти у смислу обезбјеђења околишних 

дозвола за постојеће технолошке процесе, те успостави и опремању 

одговарајућих испитних полигона. 

Припремне активности на изради текста новог Закона о производњи, ремонту, 

развоју и промету НВО у Федерацији Босне и Херцеговине, који ће бити усклађен 

са законима на нивоу БиХ.  

Ризици у реализацији остварења циљева у намјенској индустрији огледају се у 

неиспуњавању потписаних уговора, добивању кредитних средстава од банака, као 

и геополитчки развој ширег окружења. 

Стратешки циљ 5.: „Повећање степена институционалног уређења 

Министарства по питању људских и материјалних ресурса у складу са 

реформом јавне управе.“ 

Имајући у виду људске и материјалне ресурсе Министарства, те знајући да ће се 

провести реформа јавне управе, Министарство је зацртало стратешки циљ којег 

мисли реализовати преко пет оперативних циљева и то: Побољшање 

комуникације Министарства; Унапређење система обуке и усавршавања кадрова 

кроз континуирану едукацију; Послови везани за буџет; Програм неформалног 

образовања и програм волонтирања; Успоставити функције и ојачати капацитете 

за стратешко планирање и анализу јавних политика. 

Кроз ове активности извршиће се Анализа постојећег стања по питању ИТ 

капацитета Министарства; Израдиће се план развоја софтверских капацитета 

Министарства / сектора (електронска интерна комуникација – емаил, календар, 

лиценц. софтвера и др.); Успоставиће се база података привредних друштава из 

дјелокруга рада Министарства у ФБиХ; Увешће се секторско и међусекторско 

умрежавање; Успоставиће се база прописа и подзаконских аката из дјелокруга 

рада Министарства у Федерацији Босне и Херцеговине; доградиће се ГИС 

софтвер или набавити нови; Урадиће се анализа досадашњих искустава у 

односима с јавношћу; Израдиће се приједлог Стратегије комуникације са јавношћу 

и израдиће се и одржаваће се wеб страница. С тим у вези, радиће се на изради 

периодичних информација, плана обуке итд. 
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У складу са повећаним обимом послова и задатака а по основу усвојених 

законских прописа, планира се запошљавање додатних кадрова посебно у 

секторима енергије и рударства. 

Министарство ће подржати развој рада с младима и партиципативних структура у 

образовању, а и сарадњу између виших и нижих нивоа власти. 

Министарство ће према законским и подзаконским прописима примити у радни 

однос волонтере на стручно оспособљавање за самосталан рад без заснивања 

радног односа а према Плану волонтирања. 

Ризици у реализацији остварења овога циља огледају се у помањкању средстава 

за Министарство додијељених путем Буџета Федерацији Босне и Херцеговине за 

2017. годину.  
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Оперативни циљеви и активности по стратешким циљевима  

Стратешки циљ 1.: Стварање уређеног амбијента за ефикасно 
функционисање и развој електроенергетског сектора, гасног сектора и 
сектора нафтних деривата у складу са ЕУ легислативом, Уговором о 
успостави Енергетске заједнице земаља ЈИЕ и Стратешким планом и 
програмом развоја енергетског сектора Федерације БиХ 

(навести назив и број програма из ДОБ-а) 

ДОБ  

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 1.1.: Израда Закона, подзаконских и других пратећих аката везаних за Закон о енергији и Закон о 
енергетској ефикасности 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат  

Израда преднацрта прописа 1 

Израда подзаконских прописа 1 

Број израђених упоредних приказа усклађености 1 

Створени капацитети за успостављање регулатора успостављен регулатор 

Континуиран процес координације усклађивања 
правног система ФБиХ са ацqуис-ом и успостављена 
функционална сарадња са институцијама 

континуиран процес 

Број релевантних субјеката везаних за консултације 
при изради прописа 

6-20 

Број консултованих ОЦД 3 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.1.1. Израда преднацрта Закона о енергији III квартал СЕ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

1.1.2. 
Успостава Агенције за енергијску ефикасност 
ФБиХ 

IV квартал Влада ФБиХ/ФМЕРИ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

1.1.3. 
Активности на изради Енергетске стратегије 
Федерације БиХ за период 2015-2035 са 
пројекциијом на 2050.г. 

I-IV квартал ФМЕРИ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

1.1.5. 
Израда и реализација Програма заштите 
социјално угрожених категорија купаца у 
области енергије 

IV квартал Међуресорно Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

1.1.6. 
Израда дијела подзаконских прописа који 
проистичу из Закона о енергијској 
ефикасности 

IV квартал СЕ Да/не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.2.: Израда подзаконских и других пратећих аката који проистичу из Закона о електричној енергији и 
Закона о кориштењу ОИЕиЕК у ФБиХ, укључујући хармонизацију Закона о електричној енергији у ФБиХ са Законом о 

Буџет  

ПЈИ  
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енергији на државном нивоу и Трећим енергетским пакетом Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат  

Број преосталих подзаконских аката 3 

Континуирано ажурирање АПОЕФ-а 1 

Број релевантних субјеката везаних за консултације 
при изради прописа 

7 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.2.1. 
Израда Правилника и других проведбених 
прописа који проистичу из Закона о ОИЕиЕК 

III/IV квартал СЕ/ФЕРК Да/не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

1.2.2. 
Израда Правилника и других проведбених 
прописа који проистичу из Закона о 
електричној енергији 

III/IV квартал СЕ Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

1.2.3. 
Израда Упутства о поступку одобрења 
изградње нових ел.енерг. објеката и поступка 
јавног надметања за изградњу 

III квартал СЕ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

1.2.4. 
Хармонизација важећих прописа са Трећим 
енергетским пакетом 

II квартал СЕ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

1.2.5. Ажурирање АПОЕФ-а IV квартал СЕ/ФЕРК/Оператор за ОИЕ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.3.: Израда закона, подзаконских и других пратећих аката о природном гасу, укључујући хармонизацију 
Закона о гасу у ФБиХ са Законом о енергији на државном нивоу и Трећим енергетским пакетом 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број израђених приједлога правилника и других 
прописа 

1 

Број израђених упоредних приказа усклађености 1 

Број урађених извјештаја 1 

Број релевантних субјеката везаних за консултације 
при изради прописа 

2 

Број консултованих ОЦД 1 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.3.1. Учешће у изради Закона о гасу БиХ 
I квартал и даље по 

потреби континуирано 
СЕ Да 

Буџет  

ПЈИ  
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Остало  

1.3.2. 
Координација и праћење активности 
(везаних за стресс тест) о безбједности 
снабдијевања природним гасом 

Континуирано СЕ Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

 
1.3.3. 

Израда хармонизираног Закона о гасу 
ФБиХ са Трећим енергетским пакетом  

II/III квартал СЕ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

1.3.4. 
Израда приједлога правилника и других 
прописа који проистичу из Закона о гасу 
ФБиХ 

Након доношења Закона 
о гасу 

СЕ Да/не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.4.: Регулаторни надзор сектора гасне привреде 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број израђених подзаконских аката и других прописа 1 

Број издатих лиценци По захтјеву и на wеб страници Министарства постоји регистар 

Број релевантних субјеката везаних за консултације 
при изради прописа 

7 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.4.1. 
Извјештавање у складу са потписаним 
Уговором о оснивању Енергетске 
заједнице ЈИЕ 

Континуирано СЕ Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

1.4.2. 

Издавање лиценци за обављање 
енергетске дјелатности у сектору гасне 
привреде у складу са Уредбом о 
организацији и регулацији сектора гасне 
привреде 

Континуирано до 
доношења Закона о 

гасу ФБиХ 
СЕ Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 1.5.: Праћење реализације и Управни надзор над провођењем Закона о нафтним дериватима у ФБиХ 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број израђених подзаконских аката и других прописа 3 

Број издатих лиценци по захтјеву и на wеб страници Министарства постоји регистар 

Број релевантних субјеката везаних за консултације 
при изради прописа 

7 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 
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1.5.1. 
Израда дијела подзаконских аката и других 
прописа који произилазе из Закона о 
нафтним дериватима у ФБиХ 

И - ИВ квартал-
континуиранио 

СЕ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.6.: Мониторинг квалитета течних нафтних горива 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број израђених и објављених правилника 2 

Број релевантних субјеката везаних за консултације 
при изради правилника 

7 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.6.1. 
Израда правилника о квалитети течних 
нафтних горива 

I/III квартал СЕ Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.7.: Израда/ажурирање Програма преструктурирања и праћење извршења процеса преструктурирања 

електроенергетског сектора у складу са Законом о електричној енергији у ФБиХ, ЕУ легислативом и Уговорм о успостави 
Енергетске заједнице земаља ЈИЕ 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број ажурираних извјештаја 2 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.7.1. 
Израда/ажурирање, праћење проведбе 
акционог плана преструктурирања 
ел.енергетског сектора и извјештавање 

Континуирано СЕ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

1.7.2. 

Израда и  праћење проведбе акционог 
плана преструктурирања гасног сектора и 
извјештавање, након доношења Закона о 
гасу ФБиХ 

Континуирано СЕ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 1.8.: Израда потребне законске регулативе за опрему под притиском 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број консултованих релевантних субјеклата 3 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 
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1.8.1. 
Израда Закона о опреми под притиском у 
ФБиХ 

II квартал СЕ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.9.: Израда потребне законске регулативе којом ће се регулисати услови и поступак производње, 

трговине, складиштења и кориштења биогорива у транспорту, као и друга питања у вези производње и кориштења 
биогорива 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израда преднацрта прописа 1 

Број консултованих релевантних субјеката 6 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.9.1. Израда Закона о биогориву у ФБИХ IV квартал СЕ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

1.9.2. 

Ажурирање и праћење реализације важеће 
Уредбе о врстама, садржају и квалитети 
биогорива у горивима за моторна возила, а 
која ће се примјењивати до доношења 
Закона из тачке 1.9.1 

I квартал СЕ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 1.10.: Билансирање енергетских потреба у ФБиХ 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број израђених, усвојених и објављених биланса  1 

Број израђених извјештаја 2 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.10.1. 
Израда Биланса Енергетских потреба 
ФБиХ и одређивање краткорочних и 
дугорочних мјера за остваривање Биланса  

IV квартал СЕ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

1.10.2. 
Праћење и извјештавање извршења 
Биланса 

I и III квартал СЕ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.11.: Управни и административни надзор везан за функционисање енергетског сектора 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број издатих енергетских дозвола Сходно потпуним захтјевима 
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Број израђених усвојених извјештаја По потреби 

Број издатих лиценци Сходно потпуним захтјевима 

Број уписаних енергетских дозвола Сходно потпуним захтјевима 

Број припремљених саооћења за јавност Сходно потпуним захтјевима 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.11.1. Вођење регистра енергетских дозвола Континуирано СЕ Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

1.11.2. 
Издавање енергетских дозвола за 
изградњу постројења за које је 
Министарство надлежно 

Континуирано СЕ Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

1.11.3. 
Израда кварталних извјештаја о 
пројектима у имплементацији из домена 
сектора енергије 

Континуирано СЕ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

1.11.4. 

Припрема приједлога за програм јавних 
инвестиција и пројеката из области 
енергије, анализа и евалуација те израда 
Извјештаја о имплементацији 

Континуирано СЕ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

1.11.5. 
 

Издавање Рјешење и Сагласности по 
основу правилника проистеклих из Закона 
о ел.енергији у ФБиХ  

Континуирано СЕ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

1.11.6. 

Праћење, анализа и извјештавање о 
пословању друштава из области енергије а 
који су у надлежности Министарства 
(финансијски извјештаји) 

Континуирано СЕ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 1.12.: Усаглашавање са захтјевима ацqуес, СПП и ЕУ партнерства укључујући и активности на 
реализацији и кориштењу ИПА фондова 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израда преднацрта прописа 1 

Израда подзаконских прописа 3 

Број израђених упоредних приказа усклађености 1 

Створени капацитети за успостављање регулатора Успостављен регулатор 

Континуиран процес координације усклађивања 
правног система ФБиХ са ацqуис-ом и успостављена 
функционална сарадња са институцијама 

1 

Број релевантних субјеката везаних за консултације 
при изради прописа 

6-20 

Број консултованих ОЦД 5 
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Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.12.1. 

Усаглашавање са захтјевима ацqуиес, 
СПП и ЕУ партнерства укључујући и 
активности на реализацији и кориштењу 
ИПА фондова 

У континуитету СЕ Да/не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 1.13.: Активности у Парламенту Федерације Босне и Херцеговине 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број припремљених саопштења за јавност По поднесеном захтјеву 

Број одговора на посланичка питања По поднесеном захтјеву 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.13.1. 
Праћење закона и других аката који се 
налазе у парламентарној процедури 

Континуирано СЕ Да/не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Стратешки циљ 2.: Осигурање амбијента у складу са ЕУ легислативом који 
ће осигурати рационалну и сигурну експлоатацију природних богатстава и 
обезбиједити висок степен истражености лежишта минералних сировина у 
Федерацији Босне и Херцеговине – све у складу са одрживим развојем 

(навести назив и број програма из ДОБ-а) 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 2.1.: Уређење области рударске и геолошке дјелатности у ФБиХ у сврху постизања одрживе 
експлоатације    минералних сировина 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израда преднацрта закона 2 

Израда других  подзаконских прописа 9 

Број релевантних субјеката везаних за консултације 
при изради преднацрта закона и правилника 

10-12 субјеката  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.1.1. 
Преднацрт закона о измјенама и допунама 
Закона о рударству Федерације Босне и 
Херцеговине 

III  квартал СР Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.1.2. 
Преднацрт  закон о измјенама и допунама 
Закона о геолошким истраживањима 
Федерације Босне и Херцеговине 

IV  квартал СР Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  
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2.1.3. 

Правилник о начину и условима додјеле 
одобрења за вршење геолошких 
истраживања од интереса за ФБиХ 

III квартал СР Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.1.4. 

Правилник о садржини, начину израде и 
ревизији програма и пројекта геолошких 
истраживања и начину израде извјештаја о 
извршеним геолошким истраживањима 

III квартал СР Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

2.1.5. 

Правилник о садржини, начину израде 
елабората о извршеним геолошким  
истраживањима и поступку вршења 
ревизије елабората 

I квартал СР Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

2.1.6. 
Правилник о садржини, изради и ревизији 
пројектне документације за истраживање 
нафте и плина 

IV квартал СР Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.1.7. 

Правилник о обављању периодичних 
прегледа оруђа за рад и уређаја и 
испитивању физичких, кемијских и 
биолошких утицаја и издавању 
одговарајућих исправа у рударству 

IV квартал СР Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

2.1.8. 

Правилник о условима које морају 
испуњавати привредна друштва за 
обављање региистриране дјелатности у 
области рударства 

IV квартал СР Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

2.1.9. 

Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о катастру одобрених 
експлоатационих поља те о начину вођења 
збирке исправа и пописа привредних 
друштава којима су издате дозволе за 
експлоатацију минералних сировина 

IV квартал СР Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 

 

2.1.10. 
Правилник о измјени Правилника о 
полагању стручног испита за одређене 
послове у области рударства 

IV квартал СР Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

Оперативни циљ 2.2.: Акциони план преструктурирања и модернизације рудника угља ФБиХ 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број сачињених информација         1 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 

Влада 
ФБиХ 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 
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дио) усваја 
(Да/Не) 

2.2.1. 
Информација о реализацији Акционог 
плана преструктурирања и модернизације 
РУ ФБиХ 

II квартал СР Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.2.2. 
Активности на синхронизацији Акционог 
плана са Програмом преструктурирања 
електроенергетског сектора 

континуирано у 
овисности од стечених 

увјкета 
СР Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 2.3.: Истраживање нафте и плина на подручју ФБиХ 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израда одлука 2 

Број потписаних и закључених уговора 1 

Број израђених акционих планова 1 

Број израђених извјештаја 1 

Број правилника 1 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.3.1. 
Формирање стручног Одбора за 
истраживање и експлоатацију нафте и 
плина у Федерацији БиХ 

I квартал СР Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Остало  

2.3.2. 

Приједлог Одлуке о покретању актвиности 
за додјелу концесије за истраживање и 
експлоатацију нафте и плина на простору 
Федерације БиХ 

I квартал СР Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

2.3.3. 

Израда одлуке о покретању јавне набавке 
избора правног лица као стручног 
консултанта за потребе Владе Федерације 
БиХ 

II квартал СР Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

2.3.4. 

Формирање комисије за израду тендерске 
документације за избор правног лица као 
стручног консултанта за потребе Владе Ф 
БиХ 

II квартал СР Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

2.3.5. 
Израда тендерске документације за избор 
правног лица као стручног консултанта за 
потребе Владе Ф БиХ 

II квартал  Комисија Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.3.6. 
Провођење тендерске процедуре и избор 
правног лица као стручног консултанта за 

III квартал СР/Комисија Да 
Буџет  

ПЈИ  



 

99 

 

потребе Владе Федерације  БиХ Остало  

2.3.7. 
Израда Одлуке о избору правног лица као 
стручног консултанта 

IV квартал СР Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.3.8. 
Припрема уговора и потписивање уговора  
са консултантом 

IV квартал СР/Влада Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.3.9. 

Израда одлуке о покретању поступка 
избора нафтне компаније за преговарање 
са Владом Федерације БиХ и склапање 
уговора за концесију за истраживање и 
експлоатацију нафте и плина на простору 
Федерације БиХ 

IV квартал СР Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 

 

2.3.10. 

Формирање стручне комисије за израду 
тендерске документације за избор нафтне 
компанијама за преговарање са Владом Ф 
БиХ и склапање уговора за концесију за 
истраживање и експлоатацију нафте и 
плина на простору Федерације БиХ 

IV квартал СР Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 

 

2.3.11. 

Израда тендерске документације за Јавни 
позива нафтним компанијама за 
изражавање интереса за преговарање са 
владом Федерације БиХ и склапање 
уговора за концесију за истраживање и 
експлоатацију нафте и плина на простору 
Федерације БиХ. 

IV квартал Консултант/Комисија Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 

 

Оперативни циљ 2.4.: Вођење управних поступака  за додјела права на геолошка истраживања и експлоатацију 

минералних сировина, рјешавање жалби и учешће у управним споровима (УП/И, УП/ИИ и тужбе) 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број пристиглих захтјева У складу са потребама привредних друштава 

Број ријешених захтјева У складу са бројем запримљених захтјева 

Број нових података унесених у базу У складу са достављеним подацима 

Број израђених извјештаја У складу са тражењем 

Број одговора на тужбе и жалбе У складу са бројем поднесених жалби и тужби 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

Оперативни циљ 2.5.: Ревизија резерви угљева у Федерацији БиХ 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  
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Број пројектних задатака 1 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.5.1. 
Израда пројектног задатка ревизије 
резерви угљева у Федерацији БиХ 

II квартал  СР/ФЗГ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.5.2. 

Формирање комисије за израду тендерске 
документације за пружање услуге израде 
Студије ревизије угљева у Федерацији БиХ 
са препорукама. 

III квартал СР Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

2.5.3. 

Припрема тендерске документације за 
расписивање јавног позива за пружање 
услуге израде Студије ревизије угљева у 
Федерацији БиХ са препорукама. 

IV квартал Комисија Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

Стратешки циљ 3.: Унапређење амбијента за производњу и повећање 

степена извозне оријентације индустријске производње 
(навести назив и број програма из ДОБ-а) 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.1.: Израда стратегија у складу са Пројектом: Развој индустријске политике у Федерацији Босне и 
Херцеговине 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број усвојених законских и подзаконских аката 0 

Број докумената везаних за израду  4 

Број релевантних субјеката везаних за консултације 
при изради прописа 

55 

Број састанака са релевантним учесницима при 
изради прописа 

20 

Број састанака интерне групе за израду стратегија 20 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.1.1. 
Израда Стратегије развоја металне и 
електро индустрије у ФБиХ за период  
2015. – 2025. година 

I квартал 
 

СИ/ ПК ФБиХ 
Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

3.1.2. 
Израда Акционог плана развоја металне и 
електро индустрије у ФБиХ за период  
2015. – 2025. година 

II квартал СИ/ ПК ФБиХ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

3.1.3. 
Израда Стратегије развоја дрвне 
индустрије у ФБиХ  

II квартал СИ/ПК ФБиХ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  



 

101 

 

3.1.4. 
Израда Акционог плана развоја дрвне 
индустрије у ФБиХ  

IV квартал СИ/ПК ФБиХ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

3.1.5. 
Израда Стратегије развоја индустрије 
грађевинског материјала и неметала у 
ФБиХ 

II квартал СИ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

3.1.6. 
Израда Акционог плана развоја индустрије 
грађевинског материјала и неметала у 
ФБиХ 

IV квартал СИ/ПК ФБиХ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

3.1.7. 
Мониторинг и имплементација у складу са 
акционим планом ИТОКО ФБиХ 2013-2018 

IV квартал СИ/ПК ФБиХ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

Оперативни циљ 3.2.: Припрема сета законских и подзаконских аката за осигуравање одрживог индустријског развоја 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број израђених закона и других прописа (преднацрт, 
нацрт) 

1 

Број докумената везаних за израду прописа 1 

Број израђених упоредних приказа усклађености 1 

Број релевантних субјеката везаних за консултације 
при изради прописа 

15 

Број састанака са релевантним учесницима при 
изради прописа 

9 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.2.1. 
Преднацрт Закона о измјенама и допунама 
Закона о привредним друштвима у 
Федерацији БиХ  

II квартал 
СПЕиОП/ 
ФМЕРИ 

Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

3.2.2. 
Преднацрт закона о измјенама и допунама 
Закона о јавним предузећима у ФБиХ 

III квартал 
СПЕиОП/ 
ФМЕРИ 

Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

3.2.3. 
Уредба о едукацији чланова надзорних 
одбора и управа у привредним друштвима 
са учешћем државног капитала 

III квартал 
СПЕиОП/ 
ФМЕРИ 

Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

3.2.4. Правилник о условима које морају  ФМУП и ФМЕРИ Не Буџет  
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испуњавати правна лица која обављају 
контролу исправности, сервисирање и 
одржавање апарата, као и о садржају и 
начину полагања стручног испита за лица 
која лично (непосредно) обављају послове 
испитивања, сервисирања и одржавања 
апарата 

II квартал ПЈИ  

Остало 

 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

Оперативни циљ 3.3.: Уређење области индустријске дјелатности у сврху унапређења пословног амбијента у ФБиХ 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број урађених материјала 3 

Број издатих овлаштења континуирано 

Број издатих одобрења континуирано 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.3.1. 

Израда одговарајућих материјала којима 
се врши информисање надлежних органа 
о стању и проблемима у области 
индустрије и предлагање мјера ради 
утврђивања привредне политике и 
одређених питања којима се осигурава 
њихово извршење / Извјештаји, 
информације и остали материјали 

IV квартал СИ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 

 

3.3.2. 

Давање овлаштења привредним 
друштвима који врше испитивање и 
функционалност активних система 
заштите од пожара 

IV квартал  СИ Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

3.3.3. 

Давање одобрења по захтјеву кантоналних 
министарстава привреде за издавање 
Рјешења о давању сагласности за 
обављање дјелатности резања дрвета 

Континуирано СИ Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 3.4.: Мониторинг  над привредним друштвима  из надлежности Министарства  

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број одржаних скупштина привредних друштава 8 
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Број израђених извјештаја о пословању привредних 
друштава 

4 

Редни 
број 

Назив активности Рок извршења  Носилац  
Влада 
ФБиХ 
усваја  

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.4.1. 
Учешће у раду скупштина привредних 
друштава  

IV квартал СИ Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

3.4.2. 

Израда годишњег извјештаја о пословању 
привредних друштава из надлежности 
Министарства 

IV квартал  СИ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

Оперативни циљ 3.5.: Подстиц производњи кроз трајни револвинг фонд и додјелу грант средстава 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број потписаних уговора континуирано 

Број пристиглих пријава 40 

Број донесених рјешења о додјели средстава континуирано  

3.5.1. 

Израда Програма за додјелу кредитних 
средстава према критеријима и 
подкритеријима за расподјелу/ Програм 
утрошка средстава из трајног револвинг 
фонда за 2017. годину  

I квартал СИ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

3.5.2. 
Расписивање Јавног позива по 
објављеном Програму за текућу годину  

II квартал СИ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

3.5.3. 

Израда приједлога ранг листе 
потенцијалних корисника који испуњавају 
услове Јавног позива / Урађена ранг листа 
потенцијалних корисника 

континуирано СИ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

3.5.4. 
Доношење рјешења за додјелу кредитних 
средстава / Рјешења о додјели средстава 

континуирано СИ Да Буџет 
 

3.5.5. 
Израда Програма за додјелу грант  
средстава према критеријима за расподјелу/  

континуирано СИ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

3.5.6. 
Расписивање Јавног позива по објављеном 
Програму за текућу годину 

континуирано СИ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

3.5.7. Доношење Одлуке/рјешења за додјелу континуирано СИ Да Буџет  



 

104 

 

грант  средстава ПЈИ  

Остало  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

Оперативни циљ 3.6: Контрола утрошка средстава по објављеним програмима 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број урађених извјештаја о утрошеним средствима 6 

Број одржаних конференција или саопштења за 
јавност 

4 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.6.1. 

Мониторинг програма за додјелу 
средстава у 2017/ Извјештаји о утрошку 
средства у 2015. и 2016. год. 

I-IV квартал СИ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

3.6.2. 
Ефекти утрошених средстава / Извјештаји 
о ефектима утрошених средстава у 2014., 
2015. и 2016. години 

I-IV квартал СИ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.7.: Уређење области мјеритељства и области племенитих метала у ФБиХ  

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број израђених закона и других прописа ( нацрт) 1 

Број докумената везаних за израду прописа 5 

Број релевантних субјеката везаних за консултације 
при изради прописа 

1 

Број одржаних састанака, издатих рјешења и 
прекршајних налога 

Минимално 2 састанка, 10-15  рјешења и прекршајних налога 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.7.1. 
Нацрт закона о измјена и допуна Закона о 
мјеритељству у ФБиХ  

II квартал ЗЗМ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

3.7.2. 
Израда подзаконских аката везаних за 
Закон о мјеритељству у ФБиХ 

IV квартал ЗЗМ Не 
Буџет  

ПЈИ  
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Остало  

Стратешки циљ 4.: Стварање ефикасног система у складу са ЕУ 
легислативом који ће обезбиједити одрживи развој и повећање извоза 
намјенске индустрије у Ф БиХ 

(навести назив и број програма из ДОБ-а) 

ДОБ  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 4.1.: Реализација Акционог плана за имплементацију Стратегије развоја намјенске индустрије у ФБиХ 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број докумената везаних за израду прописа 2 

Број израђених упоредних приказа усклађености 3 

Број релевантних субјеката везаних за консултације 
при изради прописа 

5 

Број извјештаја о имплементацији Акционог плана 16 

Број извјештаја привредних друштава из области 
пословања, производње, развоја, промета и 
безбједности 

52 

Број издатих мишљења 9 

Континуиран процес координације усклађивања 
правног система ФБиХ са ацqуис-ом 

1 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

4.1.1. 

Припремне активности на изради новог 
Закона о производњи, ремонту, развоју и 
промету НВО, усклађеног са Законима на 
нивоу БиХ   

IV квартал ФДНИ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

4.1.2. 

Припремне активности на изради новог 
Упутства о процедури издавања 
сагласности Владе ФБиХ правним лицима 
за обављање дјелатности производње и 
ремонта НВО и начину вођења евиденције 
у централном регистру, након доношења 
новог закона 

IV квартал ФДНИ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 

 

4.1.3. 

Припремне активности на изради новог 
Упутства о процедури издавања претходне 
сагласности правним и физичким лицима 
прије регистрације за промет НВО, након 
доношења новог закона 

IV квартал ФДНИ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

4.1.4. 
Контрола имплементације Акционог плана 
у складу са стратегијом развоја НИ у ФБиХ 
2012-2022. година 

II квартал ФДНИ Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

4.1.5. Праћење и анализирање рада привредних континуирано ФДНИ Не Буџет  
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друштава намјенске индустрије ПЈИ  

Остало  

4.1.6. 

Давање мишљења у склопу редовног 
поступка за издавање сагласности за 
обављање производње, развоја и промета 
НВО 

IV квартал ФДНИ Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

4.1.7. 
Учешће у раду радних група за 
преузимање ЕУ директива у области НИ у 
Федерацији БиХ 

IV квартал ФДНИ Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 4.2.: Мониторинг/надзор у привредним друштвима у области НИ у којима овлаштење по основу 

државног капитала врши Влада ФБиХ 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број одржаних скупштина привредних друштава 18 

Број припремљених и усвојених извјештаја 1 

Изјашњење, на доказе по тужбама, пресудама и 
захтјевима за стечај запосленика у ПДНИ 

500 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

4.2.1. 
Одржавање и учешће на скупштинама 
привредних друштава 

IV квартал ПДНИ, ФМЕРИ/ФДНИ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

4.2.2. Сачињавање годишњег извјештаја IV квартал ФМЕРИ/ФДНИ Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

4.2.3. 
Изјашњење, на доказе по тужбама, 
пресудама и захтјевима за стечај 
запосленика у ПДНИ 

континуирано 
Федерално 

правобранилаштво 
IV, ФМЕРИ/ФДНИ 

Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 4.3.: Контрола и надзор, на основу Закона о производњи и промету НВО у ФБиХ („Сл.новине Федерације 

БиХ“ број (79/07) 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Редовна контрола и надзор 34 

Ванредна контрола и надзор 8 

Заједничка контрола и надзор са МВТЕО БиХ по 
потреби 

3 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 
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4.3.1. Редовна контрола и надзор IV квартал ФДН Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

4.3.2. Ванредна контрола и надзор по потреби ФДН Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остал  

4.3.3. 
Заједничка контрола и надзор са МВТЕО 
БиХ по потреби 

по потреби ФДН Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 4.4.: Стварање бољег амбијента за убрзање процеса докапитализације и приватизације НИ у ФБиХ 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Докапитализација ПДНИ са већинским учешћем 
државног капитала за износ уплаћених средстава 
„Ирачки дуг“ и за вриједност некретнина које нису 
ушле у почетни биланс 

2 

Приватизација ПС „Витезит“ д.о.о. до износа 49% и 
других ПДНИ за износ извршене докапитализације 

2 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

4.4.1. 

Активности везане за докапитализацију 
ПДНИ са већинским учешћем државног 
капитала за износ уплаћених средстава 
„Ирачки дуг“ и за вриједност некретнина 
које нису ушле у почетни биланс 

континуирано до 
завршетка процеса 

ПДНИ, Агенција за 
приватизацију у ФБиХ, 
ФМЕРИ/ФДНИ 

Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

4.4.2. 
Приватизација ПС „Витезит“ д.о.о. до 
износа 49% и других ПДНИ за износ 
извршене докапитализације 

IV квартал 
Агенција за приватизацију 
у ФБиХ, ФМЕРИ/ФДНИ 

Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 4.5.: Рјешавање питања вишкова остале покретне војне имовине пријашњег МО Ф БиХ 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број састанака радних тијела 42 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

4.5.1. 
Рјешавање питања вишкова остале 
покретне војне имовине пријашњег ФМО 

континуирано 
МО БиХ, Комисија за  
Рјешавање питања 
вишкова остале покретне 

Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  
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војне имовине пријашњег 
ФМО 

Стратешки циљ 5.: Повећање степена институционалног уређења 
министарства по питању људских и материјалних ресурса у складу са 
реформом јавне управе 

(навести назив и број програма из ДОБ-а) 

ДОБ  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 5.1.: Побољшање комуникације Министарства 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број посјета на Wеб страници 40 000 

Број састанака интерне групе за израду Стратегије 2 

Број купљених лиценци 3 

Број израђених апликација за интерну употребу 3 

Број релевантних субјеката везаних за консултације 
при изради Стратегије 

3 

Број израђених стратегија 1 

Број састанака интерне групе за израду Стратегије 5 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

5.1.1. 
Успоставити базу података привредних 
друштава из дјелокруга рада ФМЕРИ у 
ФБиХ 

III квартал 
(СЕ, СР, СИ, ФДНИ)  

носилац СИ 
Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

5.1.2. 
Успоставити базу прописа и подзаконских 
аката из дјелокруга рада ФМЕРИ у ФБиХ 

III квартал Кабинет министра Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

5.1.3. 
Доградња ГИС софтвера или набавка 
новог 

IV квартал СР и СИ Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

5.1.4. 
Анализа досадашњих искустава у 
односима с јавношћу 

I квартал 
Кабинет министра  

(СЕ,СР,СИ) 
Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

5.1.5. 
Израда Приједлога Стратегије 
комуникације са јавношћу 

II квартал 
Кабинет министра 

 
Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 5.2.: Унапређење система обуке и усавршавања кадрова кроз континуирану едукацију 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број учесника на организованим обукама 35 

Број одржаних обука 10-12 
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Оперативни циљ 5.3.: Послови везани за буџет 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број сачињених докумената у вези буџета, захтјеви, 
анализе, извјештаји, информације о утрошку буџета, 
обрачунатих плата, обрада улазних фактура, 
благајничких извјештаја 

По потреби континуирано 

Оперативни циљ 5.4.: Програм волонтирања 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број примљених волонтера 3-5 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

5.4.1. Проведба плана пријема волонтера II квартал СПФИОП  Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 5.5.: Успоставити функције и ојачати капацитете за стратешко планирање и анализу јавних политика 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број извјештаја 4 

Број едукација 2 

Оперативни циљ 5.6.: Интерна ревизија у пословним процесима 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број интерних ревизија 4 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

5.6.1. 
Континуиране појединачне, циљане, 
ревизије радних процеса у Министарству 

континуирано 
Интерни 
ревизор 

Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  
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План израде закона и подзаконских аката по стратешким циљевима 
 

ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редни 
број 

Назив акта 
Планирани рок 

за припрему 
Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за 
доношење 

Стратешки циљ 1.: Стварање уређеног амбијента за ефикасно функционисање и развој електроенергетског сектора, гасног сектора и сектора нафтних деривата 
у складу са ЕУ легислативом, Уговором о успостави Енергетске заједнице земаља ЈИЕ и Стратешким планом и програмом развоја енергетског сектора Федерације 
БиХ 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 
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1. Преднацрт Закона о енергији III квартал СЕ/ФМЕРИ Да 

Уређење питања 
која су везана за 
енергију 
општенито 

2. 
Подзаконски прописи који проистичу из Закона о 
енергијској ефикасности 

IV квартал СЕ/ФМЕРИ Да/не  

3. Закон о гасу I квартал СЕ/ФМЕРИ Да  

4. 
Закон о гасу ФБиХ хармонизиран са Трећим 
енергетским пакетом 

II/III квартал СЕ/ФМЕРИ Да  

5. 
Подзаконски акти и други прописи који произлазе 
из Закона о нафтним дериватима у ФБиХ 

I-IV квартал СЕ/ФМЕРИ Да  

6. Закон о опреми под притиском у ФБиХ II квартал СЕ/ФМЕРИ Да  

7. Закон о биогориву у ФБиХ IV квартал СЕ/ФМЕРИ Да  

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

- - - - - - 

Стратешки циљ 2.: Обезбјеђење амбијента у складу са ЕУ легислативом који ће осигурати рационалну и сигурну експлоатацију природних богатстава и 
обезбиједити висок степен истражености лежишта минералних сировина у Федерацији Босне и Херцеговине – све у складу са одрживим развојем 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Преднацрт закона о измјенама и допунама Закона 
о рударству ФБиХ 

II квартал СР/ФМЕРИ Да 
Уређење области 
рударства 

2. 
Преднацрт закона о измјенама и допунама Закона 
о геолошким истраживањима  Ф БиХ 

IV квартал СР/ФМЕРИ  Уређење области 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

Стратешки циљ 3.: Унапређење амбијента за производњу и повећање степена извозне оријентације индустријске производње 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

5. 
Нацрт закона о измјена и допуна Закона о 
мјеритељству у ФБиХ 

II квартал ЗЗМ/ФМЕРИ Да Потребне измјене 

6. 
Подзаконски акти везани за Закон о мјеритељству 
у ФБиХ 

IV квартал ЗЗМ Не  

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Преднацрт закона о измјенама и допунама Закона 
о јавним предузећима у Ф БиХ 

III квартал СПФиОП/ФМЕРИ Да 

Иновација 
рјешења у закону 
и усклађивање са 
законодавством 
ЕУ 

Стратешки циљ 4.: Стварање ефикасног система у складу са ЕУ легислативом који ће обезбиједити одрживи развој и повећање извоза намјенске индустрије у ФБиХ 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Пипремне активности на изради новог Закона о 
производњи, ремонту, развоју и промету НВО, 
усклађеног са Законима на нивоу БиХ 

IV квартал ФДНИ/ФМЕРИ Да 
Усклађивање са 
државним законом 
ако се исти донесе 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

- - - - - - 
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Агенда:  
acquis – acquis communautaire, ЕУ легислатива 
АПОЕФ – Акциони план за обновљиве изворе енергије 
БиХ – Босна и Херцеговина 
ДОБ – документ оквирног буџета 
ЕУ легислатива – легислатива Европске уније 
ФБиХ – Федерација Босне и Херцеговине 
ФДНИ – Федерална дирекција за намјенску индустрију 
ФЕРК – Регулаторна комисија за енергију 
ФМЕРИ/Министарство – Федерално министарство енергије, рударства и индустрије 
ФМУП – Федерално министарство унутрашњих послова 
ФЗГ – Федерални завод за геологију 
ЈИЕ – Југоисточна Европа 
ЛПГ – течни нафтни гас 
НИ – намјенска индустрија 
НО – надзорни одбор 
ОЦД – организација цивилног друштва 
ОИЕиЕК – обновљиви извори енергије и енергетске ефикасности 
ПД - привредна друштва 
ПДНИ - привредна друштва намјенске индустрије 
ПК ФБиХ – Привредна/Господарска комора Федерације Босне и Херцеговине 
ППМ – предмети од племенитих метала 
СЕ – Сектор енергије 
СИ – Сектор индустрије 
СПФиОП – Сектор за правне, финансијске и опште послове 
СПП – стратешко планирање 
СР – Сектор рударства 
УП – управни поступак 
ЗЗМ – Завод за мјеритељство 
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ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ПРОМЕТА И КОМУНИКАЦИЈА 

 

Најважнији циљеви и активности из годишњег плана рада ФМПиК за 2017. годину су: 
 

 Унапређивање одржавања, заштите реконструкције и изградње цестовне инфраструктуре 

 Управно рјешавање 

 Активности у циљу оспособљавања пловног пута рјеке. Саве и одржавање жељезничке инфрастуктуре и суфинансирање 

путничког и комбинираног промета/саобраћаја путем јавних жељезничких компанија 

 Потицати  изградњу приоритетних прометних праваца 

 Унаприједити  управљање цестовним прометом роба и путника и Унаприједити технички преглед возила 

 Унаприједити управљање зракопловном инфраструктуром 

 Повећање обима и квалитета водног и жељезничког промета у ФБиХ 

 Усклађивање законодавства у сектору промета и комуникација са прописима ЕУ 

 Мониторинг и унапређење рада авиопревозника у ФБиХ у складу са стратешким документима 

 Имплементација Оквира интероперабилности са циљем успостављања еУслуга и функцијама Г2Г, Г2Б и Г2Ц мрежа 

 Усаглашавање постојећег законодавног оквира у сектору поштанских услуга на нивоу БиХ са потребама компанија на 

нашем тржишту као и примјена одредаба Европских директива из ове области 

 Обука и стручно усавршавање и оспособљавање  запослених за вршење послова у областима дефинисаним у Стратегији 

за РЈУ 

 Планирање и израда буџета/буџета министарства и Буџетска подршка програмима из Годишњег плана рада кроз 

извршавање буџета/буџета 

 Израда прописа (закона, подзаконских и других аката).  

 

Приликом израде плана рада министарство се водило дјелокругом својих надлежности, а сви сектори унутар министарства су 

доставили податке о планираним циљевима и активностима.  

Ризици за остваривање планираних активности су: могућност недовољних финансијских средстава неопходних за реализацију 

планираних послова, евентуалне изванредне околности узроковане природним или другим непогодама.  

Субјекти који су конзултирани приликом израде годишњег плана: сви сектори унутар министарства у складу за описом послова 

сектора према важећем Правилнику о унутрашњој систематизацији.  
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Оперативни циљеви и активности по стратешким циљевима  

Стратешки циљ 1.: Одржавање постојеће и изградња нове транспортне 
инфраструктуре којима се осигурава укључивање у регионалне и 
међународне транспортне мреже 

1. Цестовна инфраструктура - 180105 
2. Жељезнички, водни И комбиновани 
промет – 180101 
3. Планирање, управљањ пројектима И 
координација средстава за развој – 180102 
4. Цестовни промет И безбједност 
цестовног промета – 180104 
5. Изградња, управљање и развој 
аеродрома, зракопловне инфраструктуре 
и авиопревозника-180107 
6.Администрација-180106 

ДОБ 26.018,064 

ПЈИ  

Остало 

 

Оперативни циљ 1.1.: Унапређивање одржавања, заштите, реконструкције и изградње цестовне инфраструктуре 

Буџет 121,842 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Израђене Смјернице сектора Достављене Смјернице сектора 

Израђени приједлози одлука о давању сагласности на 
планове јавних предузећа 

Достављени  приједлози одлука о давању  сагласности на планове јавних предузећа 

Израђени приједлози одлука о усвајању извјештаја 
јавних предузећа 

Достављени  приједлози одлука о усвајању извјештаја јавних предузећа 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.1.1. 
Израда Смјерница за припрему планова 
пословања ЈП Цесте Федерације  БиХ  и   
ЈП Аутоцесте Федерације  БиХ 

31.12.2017. г. 
Сектор цестовне 
инфраструктуре 

Не 

Буџет 40,614 

ПЈИ  

Остало  

1.1.2. 

Анализа достављених приједлога Планова 
пословања за 2017. годину у складу са 
Смјерницама, те достављање Влади 
Федерације БиХ приједлога Одлуке о давању 
сагласности на Планове пословања ЈП Цесте 
Федерације БиХ и ЈП Аутоцесте Федерације 
БиХ 

I квартал 2017. г. 
Сектор цестовне 
инфраструктуре 

Да 

Буџет 40,614 

ПЈИ  

Остало 

 

1.1.3. 

Праћење реализације Планова пословања ЈП 
Цесте Федерације БиХ и  ЈП Аутоцесте 
Федерације БиХ, те достављање Влади 
Федерације БиХ приједлога Одлука о 
усвајању извјештаја. 

31.12.2017. г. 
Сектор цестовне 
инфраструктуре 

Да 

Буџет 40,614 

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 1.2.: Управно рјешавање 

Буџет 55,383 

ПЈИ  

Остало  
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Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израђена првостепена и другостепена рјешења, 
одговори на тужбе и сагласности, мишљења, тумачења 
по захтјевима странака, одговори на посланичка 
питања, информација, одлука, закључака и издате 
лиценце. 

Достављена рјешења, одговори на тужбе, сагласности, тумачења, мишљења, одговори на посланичка питања, 
информације, одлуке, закључци и лиценце 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.2.1. 

Доношење и достављање првостепених и 
другостепених рјешења, одговора на тужбе и 
сагласности, мишљења, тумачења по 
захтјевима странака, одговори на посланичка 
питања, информација, одлука, закључака и 
лиценце 

континуирано 
Сектор цестовне 
инфраструктуре 

Не 

Буџет 55,383 

ПЈИ  

Остало  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.3.: Одржавање жељезничке инфрастуктуре , стварање одрживог Система финансирања,  
Учествовање у процесу реструктирања Жељезница у складу са Реформском агендом за Босну и Херцеговину за период 
2015-2018. годину Предузимање активности у циљу оживљавања пројекта Рехабилитација пл. пута рј. Саве” (израда 
глав. Пројекта, деминирање БХ обале И исхођење дозвола) учествовање у раду Савске комисијеи 

Буџет 19.377,018 

ПЈИ  

Остало 
 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Потписивање Уговора о одржавању Инфраструктуре са 
ЈПЖФБиХ, прибављена средства за ове намјене у 
износу који одговара плану одржавања. По усвојеној 
Студији Реструктуирања од стране Владе ФБИХ 
приступити изради приједлога Законског оквира за 
спровођење модела реструктирања предложеног од 
стране Владе. 

Донесени акти проистекли из закона о финансирању одржавања ЖИ И суфинансирања путничког И 
комбинованог саобраћаја, са прибављеним Буџетским средствима извршено текуће одржавање жељезничке 
инфраструктуре чиме се осигурава безбједност жељезничког саобраћаја. 
Усвојена Студија Реструктуирања од стране Владе и одабран најоптималнији модел за Реструктуирање, Израда 
законске регулативе за спровођење Реструктирања. 

Предузимање активности у циљу Исхођења 
грађевинске дозволе за пројекат рехабилитације 
пројекта ријеке Саве, учествовати у раду Савске 
комисије  

Донешени акти на нивоу Савске комисије задужена надлежна тијела за вршење обиљежавања И одржавања 
пловних ознака,  обезбјеђена средства за реабилитацију пловног пута, а све у циљу повећања промета роба И 
услуга ријеком Савом за привреду БиХ. 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.3.1. 

Донијети Одлуку о расподјели Буџетских 
средстава намјењених Жељезницама ФБиХ 
 Израдити Уговоре о финансирању 
одржавања жељезничке инфраструктуре за 
2017 .годину.  
Усвојена Студија Реструктуирања са 
моделом исте и утврђена Законска 
регулативе за спровођење Реструктуирања 

I квартал 2017 
Уговори, извјештај о 

утрошку за 
претходну годину И 

Одлука о расподјели 
Буџетских 
средстава.  

31.12.2017. Усвојен 

Сектор жељезничког водног 
и комбинованог промета 

Да 

Буџет 19.308,509 

ПЈИ  

Остало 
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Жељезница ФБиХ најоптималнији 
Модел 

Реструктирања И 
припремљен 

приједлог законског 
оквира за 

спровођење истог. 

1.3.2. 

Активности у циљу  реализације пројекта 
обиљежавања и одржавања Система ознака  
пловних путева: ријеке Саве (обје обале) од 
211 до 343 и лијеве обале Саве од 178 до 
211.  километра и ријеке Уне од 5 до 15 
ријечног километра. Прибављање потребних 
дозвола по стицању услова  за пројекат 
рехабилитације пловног пута рјеке Саве. 

31.12.2017. 
Сектор жељезничког водног 

и комбинованог промета 
Не 

Буџет 68,509 

ПЈИ  

Остало  

ПЈИ  

Остало 

 

Оперативни циљ 1.4.: Потицати  изградњу приоритетних прометних праваца 

Буџет 42,632 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израђени извјештаји о реализацији пројеката, израђене 
и усвојене одлуке о имплементацији пројеката, 
прикупљени подаци и сачињена база података о 
пројектима 

Имплементирани поједини  пројекти,извршена санација и реконструкција дијела прометне инфраструктуре, 
средства намјенски инвестирана у складу са достављеним извјештајима и  рачунима 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

 
1.4.1. 

Израда и имплементација програма 
инвестирања средстава, контрола 
реализације пројеката 

Континуирано 

Сектор за планирање, 
управљање пројектима и 

координације 
 средстава за развој 

Не 

Буџет 21,316 

ПЈИ  

Остало  

1.4.2. 

Израда периодичних извјештаја за 
мјеродавне институције о реализацији 
пројеката и креирање базе података о 
пројектима 

31.12.2017. г. 

Сектор за планирање, 
управљање пројектима и 

координације 
средстава за развој 

Не 

Буџет 21,316 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.5.: Унаприједити  управљање цестовним прометом роба и путника 

Буџет 71,625 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израђена база података и извјештаји о расподјели 
дозвола  

Број издатих билатералних дозвола превозницима,издатих картица за дигиталне тахографе, успостављене 
евиденције о категорисаним аутобусним,станицама И утврђени услови аутобусних станица, чиме се стварају 
услови за подизање нивоа безбједности у промету, равномјернији промет  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 

Влада 
ФБиХ 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 
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дио) усваја 
(Да/Не) 

1.5.1. 

Израда база података и извјештаја о 
расподјели билатералних дозвола И 
издавање билатералних дозвола 
превозницима,издавање картица за 
дигиталне тахографе, вођење евиденције о 
категорисаним аутобусним,станицама И 
утврђивање испуњавања услова аутобусних 
станица,о издатим лиценцама за унурашњи 
цестовни промет 

Континуирано 
Сектор за цестовни промет и 

безбједност цестовног 
промета 

 
 

Не 

Буџет 23,875 

ПЈИ  

Остало 

 

1.5.2. 

Редовно праћење и прилагођавање 
законодавног оквира који регулише 
безбједност промета возила у промету 
путника и роба,Усклађивање федералних 
редова вожње,Вођење и ажурирање Регистра 
редова вожње федералних аутобусних 
линија 

Континуирано 
Сектор за цестовни промет и 

безбједност цестовног 
промета 

 
 

Не 

Буџет 23,875 

ПЈИ  

Остало 

 

1.5.3. 

Доношење првостепених и другостепених 
рјешења, рјешавање управних спорова 
против ФМПИК,мишљења, тумачења по 
захтјевима странака из области цестовног 
промета 

Континуирано 
Сектор за цестовни промет и 

безбједност цестовног 
промета 

Не 

Буџет 23,875 

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 1.6.: Унаприједити технички преглед возила 

Буџет 47,752 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Мјере учинка за излазне (директне) резултате  

Израђене базе података и извјештаји о станицама 
техничких прегледа, издате сагласности за рад, издате 
сагласности радионицама за тахографе 

Певећана исправност возила у промета, чиме се директно позитивно утиче на побољшану безбједност у 
саобраћају  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.6.1. 

Вршити управни надзор над ефектима 
програма рада станица техничког 
прегледа,вођење активности на изради  
Програма  рада стручне институције из члана 
76. Закона о цестовном превозу Федерације 
БиХ,Извјештаја о раду стручне институције из 
члана 76. Закона о цестовном превозу 
Федерације БиХ 

Континуирано 
Сектор за цестовни промет и 

безбједност цестовног 
промета 

 
Не 

Буџет 23,876 

ПЈИ  

Остало 

 

1.6.2. 
Израда базе података и извјештаја о 
станицама техничких прегледа, издавање 

Континуирано 
Сектор за цестовни промет и 

безбједност цестовног 

 
Не 

Буџет 23,876 

ПЈИ  
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сагласности за рад, издавање сагласности 
радионицама за тахографе 
Рад на нормативима уређења рада на 
станицама техничког прегледа 

промета 

Остало 

 

Оперативни циљ 1.7.: Развијати транспортни систем у складу са стратешким документима БиХ и ФБиХ у области 
цестовног промета 

Буџет 47,750 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Мјере учинка за излазне (директне) резултате  

Учешће у радним групама за дефинирање политика, 
закона и других докумената у области промета и 
комуникација 

Подизање нивоа усклађености домаћих прописа и закона са ЕУ легислативом 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.7.1. 

Дефинисање политика И стратегије 
безбједности цестовног промета у БиХ и 
ФБиХ,Учешће у изради Стратегије развоја 
сектора промета  и комуникација на 
државном нивоу  БиХ 2017.-2021. 

Континуирано 
Сектор за цестовни промет и 

безбједност цестовног 
промета 

Не 

Буџет 23,875 

ПЈИ  

Остало 
 

1.7.2. 

Учешће у изради Закона о међународном и 
међуентитетском цестовном превозу и 
подзаконских прописа који се доносе на 
основу овог закона, Учешће у изради Закона 
о радном времену, обавезним одморима 
мобилних радника и уређајима за 
евидентирање у друмском превозум, Учешће 
у изради Закона о основама безбједности 
саобраћаја на цестама у Босни и 
Херцеговини,  Донијети  измјене И допуне 
Правилника о начину, критеријима И поступку 
за одређивање даљинара И минималних 
времена вожње 

Континуирано 
Сектор за цестовни промет и 

безбједност цестовног 
промета 

Да 

Буџет 23,875 

ПЈИ  

Остало 

 

Оперативни циљ 1.8.: Унаприједити управљање зракопловном инфраструктуром  

Буџет 7.059,332 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Мјере учинка за излазне (директне) резултате  

Израђена база података о стању зракопловне 
инфраструцтуре у ФБиХ, припремљени планови и 
програми развоја, обнове, изградње и одржавања 
аеродрома и зракопловне инфраструктуре 

Створени услови за подизање нивоа квалитете И услуга у зрачном превозу путника И роба, повећана 
безбједност у зрачном промета. 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 
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(Да/Не) 

1.8.1. 
Израда базе података о стању зракопловне 
инфраструктуре у ФБиХ 

Континуирано 
 

Сектор за изградњу, 
управљење и развој 
аеродрома, зракопловне 
инфраструктуре и 
авиопревозника 
 

Не 

Буџет 29,666 

ПЈИ  

Остало 

 

1.8.2. 
Учешће у изради планова и програма развоја, 
обнове, изградње и одржавања аеродрома и 
зракопловне инфраструктуре 

Континуирано 

Сектор за изградњу, 
управљење и развој 
аеродрома, зракопловне 
инфраструктуре и 
авиопревозника 

Не 

Буџет 7.029,666 

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 1.9.: Управно рјешавање и припрема законских аката  

Буџет 155,159 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Мјере учинка за излазне (директне) резултате  

Припрема израде закона, подзаконских и општих аката 
у свим областима из дјелокруга Министарства и 
улествовање у изради подзаконских аката из 
надлежности Министарства; Учествовање , 
припремање и контрола рјешавања по жалбама у 
другостепеном поступку и радним споровима, 
Учествовање и припремање у одговарима на тужбе 
против коначних рјешења Министарства; изјашњења 
на судске спорове Федералном правобранилаштву ; 
израда и контрола уговора везано за имовинско-правне 
послове из надлежности Министарства; припремање 
мишљења,сагласности, информација и одговора на 
посланичка питања, вођење првостепеног управног 
поступка из радноправних односа запосленика 
Министарства. 

Израда закона и подзаконских аката из свих области из дјелокруга Министарства, контрола и припрема рјешења 
у првом и другом степену , одговора на тужбе, сагласности, тумачења, мишљења ,одговора на посланичка 
питања, информација,одлука, закључака и сл. 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.9.1. 

Учествовање у припреми законских и 
подзаконских аката у свим областима из 
дјелокруга Министарства  (процјена утицаја 
прописа, примјена правила и поступака за 
израду закона и других прописа,учешће 
заинтересоване јавности у поступку припреме 
нормативних аката, усклађивање са 
потребним мишљењима ) 

Континуирано 
Сектор правних и општих 

послова 
Не 

Буџет 55,414 

ПЈИ  

Остало  

1.9.2. Контрола и Учествовање на припреми Континуирано Сектор правних и општих Не Буџет 55,414 
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првостепених и другостепених рјешења, 
одговора на тужбе , припрема сагласности, 
мишљења, одговора на посланичка 
питања,информација, закључака 

послова ПЈИ  

Остало  

1.9.3. 
Вођење првостепеног управног поступка из 
радноправних односа запосленика 
Министарства 

Континирано 
Сектор правних и општих 
послова 

Не 

Буџет 44,331 

ПЈИ  

Остало  

Стратешки циљ 2.: Повећање обима и модернизација свих видова 
транспорта уз унапређење њихове безбједности 

1. Жељезички, водни И комбиновани 
промет – 180101 
2. Планирање, управљањ пројектима и 
координација средстава за развој – 180102 
3. Администрација – 180106 
4. Изградња, управљање и развој 
аеродрома, зракопловне инфраструктуре 
и авиопревозника-180106 

ДОБ 3.045,828 

ПЈИ  

Остало 

 

Оперативни циљ 2.1.: Повећање обима и квалитета водног и жељезничког саобраћаја у ФБиХ 

Буџет 2.912,018 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израдити Уговоре о суфинансирању путничког и 
комбинованог саобраћаја за 2017 .годину. 
Достављање информацију о безбједности жељ. 
Саобраћаја Влади ФБиХ са приједлогом Закључака. 

Потписан Уговор о суфинансирању повећан обим превоза путника на линијама које се суфинансирају, Закључком 
проистеклим из информације о безбједности тежити постизању веће безбједности саобраћаја. 

Организирање испита и издавање дозвола за 
управљача (водитеља) чамца, јахте, бродице, 
рафтинг чамца,  Издавање нови и обнова старих 
прометних дозвола, издавање вињета, упис чамаца, 
скела и бродова у уписнике и регистре 

издате дозволе за управљача, издате прометне дозволе за чамце,издати уписни листови за бродове, издати 
листови очевидности за скеле И  издате вињете. Чином издавања ових дозвола И регистровањем пловила повећан  
ниво безбједности водног саобраћаја  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.1.1. 

Израдити Уговоре о суфинансирању 
путничког и комбинованог саобраћаја за 
2017 .годину. Израдити информацију о 
безбједности жељ. саобраћаја 

2. квартал 2017 
Уговори и 

информација за 
претходну годину 

Сектор жељезничког водног 
и комбинованог промета 

Да 

Буџет 2.828,509 

ПЈИ  

Остало 
 

2.1.2. 

Организовање испита и издавање дозвола 
за управљача (водитеља) чамца, јахте, 
бродице, рафтинг чамца,  Издавање нови 
и обнова старих прометних дозвола, 
издавање вињета, упис чамаца, скела и 
бродова у уписнике и регистре 

Континуирано током 
године 

Сектор жељезничког водног 
и комбинованог промета 

Не 

Буџет 83,509 

ПЈИ  

Остало 

 

Оперативни циљ 2.2.: Унапређивање прометног систем а ФБиХ у складу са стратешким документима БиХ и ФБиХ 
Буџет 42,632 

ПЈИ  
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Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Прикупљање података и ажурирање ступња 
припремљености приоритетних пројеката, 
координација израде трогодишњег акционог плана 
ФМПиК, годишњег плана ФМПиК, годишњег 
извјештаја о раду ФМПиК и осталих докумената у 
области стратешког планирања 

Прикупљени подаци и израђени: трогодишњи акциони план ФМПиК, годишњи план ФМПиК, годишњи извјештај о 
раду ФМПиК и осталих докумената у области стратешког планирања И достављени ФЗЗПР, извршено ажурирање 
стања припремљености приоритетних пројеката за имплементацију 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.2.1. 

Учешће у изради стратешких докумената, 
политика развоја, законских и 
подзаконских аката, израђени одговори на 
посланичка питања, Израда и ажурирање 
презентационих материјала и апликација 
приоритетних пројеката у сврху 
аплицирања за средства у ЕУ фондове и 
друге изворе 

Континуирано 

Сектор за планирање, 
управљање пројектима и 

координације 
       средстава за развој 

Не 

Буџет 21,316 

ПЈИ  

Остало 

 

2.2.2. 

Координација процеста стратешког 
планирања (Израда планова рада 
(Трогодишњег, годишњег) ФМПиК, израда 
годишњих и кварталних извјештаја о раду 
ФМПиК, и других докумената у складу са 
процесом стратешког планирања  

Континуирано 

Сектор за планирање, 
управљање пројектима и 

координације 
       средстава за развој 

Да 

Буџет 21,316 

ПЈИ  

Остало 

 

Оперативни циљ 2.3.: Усклађивање законодавства у сектору промета и комуникација са прописима ЕУ 

Буџет 22,166 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Анализа степена усклађености  ентитетских прописа 
и  усклађивање прописа из сектора промета и 
комуникација са законодавством БИХ и ЕУ 
законодавством  

Усклађивање материјалних прописа са законодавством БиХ и ЕУ законодавством , према програму утврђеном од 
стране ДЕИ-а 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.3.1. 

Учествовање у изради анализе степена 
усклађености постојећих происа из 
сектора промета и комуникација са ЕУ 
законодавством и усклађивање прописа 

Континуирано 
Сектор правних и општих 

послова 
 

Не 

Буџет 22,166 

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 2.4.: Мониторинг и унапређење рада авиопревозника у ФБиХ у складу са стратешким документима 
Буџет 59,333 

ПЈИ  
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Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Прикупљени и дистрибуирани подаци из подручја 
рада зрачних превозника, израђени приједлози 
приликом учестовања у изради планова и програма 
развоја и праћење стања авиопревозника у 
Федерацији БиХ 

На основу прикупљених података омогућен увид у рад зрачних превозника чиме се омогућава предузимање мјера у 
циљу подизања ниво безбједности И ефикасности у зрачном промета 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.4.1. 
Прикупљање и дистрибуција података из 
подручја рада зрачних превозника 
 

Континуирано 
 

Сектор за изградњу, 
управљење и развој 
аеродрома, зракопловне 
инфраструктуре и 
авиопревозника 

Не 

Буџет 29,666 

ПЈИ  

Остало 
 

2.4.2. 
Учестовање у изради планова и програма 
развоја и праћење стања авиопревозника 
у Федерацији БиХ  

Континуирано 

Сектор за изградњу, 
управљење и развој 
аеродрома, зракопловне 
инфраструктуре и 
авиопревозника 

Не 

Буџет 29,667 

ПЈИ  

Остало 
 

Стратешки циљ 3.: Побољшање пословног окружења стварањем услова за 
увођење и повећање доступности модерних поштанских и комуникацијских 
технологија и иновативних услуга које доприносе економском и социјалном 
развоју БиХ. 

1. Електронске комуникације и поште – 
180103 

ДОБ 494,252 

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 3.1.: Развој информационог друштва 

Буџет 56,797 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Имплементација Одлуке о усвајању оквира 
интероперабилности Федерације БиХ 

Побољшана ефикасност и транспарентност Институција (успостављени јавни е -регистри и електронски сервиси) 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.1.1. 
Активности на изради дугорочног плана 
имплементације оквира 
интероперабилности 

I квартал 2017. године 

Сектор електронских 
комуникација и пошта и 

Координационо тијело за 
интероперабилност Владе 

Федерације БиХ 

Да 

Буџет 11,359 

ПЈИ  

Остало 
 

3.1.2. 
Активности на изради Закона о 
електронском потпису Федерације БиХ 

31.12.2017. године 
Сектор електронских 
комуникација и пошта  

Да 

Буџет 22,719 

ПЈИ  

Остало  

3.1.3. Активности на успостављању ефикасне Континуирано 2017 Сектор електронских Не Буџет 22,719 
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координације за развој електронских 
сервиса кроз Координационо тијело за 
интероперабилност Владе Федерације 
БиХ 

комуникација и пошта и 
Координационо тијело за 

интероперабилност Владе 
Федерације БиХ  

ПЈИ  

Остало  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.2.: Усаглашавање постојећег законодавног оквира у сектору поштанских услуга на нивоу БиХ са 
потребама компанија на нашем тржишту као и примјена одредаба Европских директива из ове области 

Буџет 11,359 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Измјене и допуне Закона о поштама Босне и 
Херцеговине 

Припремљене измјене И допуне  Закона о поштама Босне и Херцеговине, што је предуслов да се Закон о 
поштанском промету Федерације БИХ такође прилагоди новим потребама тржишта. Поједина постојећа законска 
рјешења потребно је прилагодити савременим и измјењеним условима на тржишту поштанских услуга. 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.2.1. 

Покренути иницијативу код Министарства 
транспорта и комуникација БиХ о 
измјенама важећег Закона о поштама БиХ 
у дијелу гдје је то објективно потребно и 
могуће 

Континуирано 
Сектор електронских 
комуникација и пошта 

Не 

Буџет 11,359 

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 3.3.: Унапређење пословања Сектора у обављању нормативних, аналитичких и текућих послова 

Буџет 45,438 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Припремљене информације, одлуке, тумаћења, 
мишљења, сагласности, посланичка питања и сви  
други акти из ресорне надлежности Министарства 

Квалитетно и у року достављени и прихваћени сви припремљени акти. Крајњи циљ би био ефикасан и квалитетан 
рад сектора. 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи 

организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.3.1. 

Активности на прикупљању, анализи, 
обради и контроли података у циљу 
израде и достављања информација, 
одлука, тумаћења, мишљења, 
сагласности, посланичких питања и 
обављања свих других послова из ресорне 
надлежности 

31.12.2017. г. 

Сектор 
електронских 

комуникација и 
пошта 

Не 

Буџет 45,438 

ПЈИ  

Остало 

 

Стратешки циљ 4.: Извршити даље унапређење организационе структуре, људских 
потенцијала и интерних процеса рада у складу са мјерама и активностима из 
Стратегије реформе јавне управе у БиХ.( Јачање капацитета министарства) и 
Успоставити и одржавати функционалан и кохерентан систем координације и 
сарадње у сектору промета и комуникација узимајући у обзир секторски приступ у 
процесу планирања, израде јавних политика, координације помоћи, праћења, 

1. Администрација – 180106 
2. Цестовна инфраструктура - 
180105 
 

ДОБ 6.747,660 

ПЈИ  

Остало 
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евалуације, извјештавања и израде буџета, Израда законских и подзаконских аката и 
припрема и израда буџета. 

Оперативни циљ 4.1.: Обука и стручно усавршавање и оспособљавање  запослених за вршење послова у областима 
дефинисаним у Стратегији за РЈУ 

Буџет 33,248 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Припрема анализе и припремање и провођење 
Плана и програма обуке и стручног оспособљавања 
запослених 

Доношење Плана и програма обуке  и стручног оспособљавања  запослених 
 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи 

организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

4.1.1. 
Израда анализе потреба за обуком и 
припрема Плана и програма обуке 
стручног  оспособљавања запослених 

Мај/Свибањ 2017 
Сектор правних и 
општих послова 

Не 

Буџет 22,165 

ПЈИ  

Остало  

4.1.2. 
Провођење Плана и програма обуке 
стручног  оспособљавања запослених 

Континуирано 
Сектор правних и 
општих послова 

Не 

Буџет 11,083 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 4.2: Планирање и израда буџета министарства 

Буџет 106,222 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израђен приједлог  ДОБ-а и Буџета,трогодишњег 
плана рада, годишњег плана рада и извјештаја о 
раду 

Усвојен  ДОБ-а и Буџет, усвојени трогодишњи план рада, годишњи план рада и извјештај о раду 

Израђен план према упутама ФМФ Достављен план ФМФ 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи 
организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

4.2.1. 

Израда приједлога ДОБ-а и Буџета  за 
наредне 3 године , израда финансијских 
показатеља за Трогодишњи план рада 
Министарства, израда финансијских 
показатеља за Годишњи план рада 
министарства и за Годишњи извјештај о 
раду   

Фебруар/март 
август/новембар/јануар   

Сектор 
финансијско-
економских 

послова 

Да 

Буџет 53,111 

ПЈИ  

Остало 

 

4.2.2. 
Израда мјесечних и кварталних планова за 
извршење буџета 

Мјесечно, квартално, 
континуирано током године 

Сектор 
финансијско-
економских 

послова 

Не 

Буџет 53,111 

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 4.3.: Буџетска подршка програмима из Годишњег плана рада кроз извршавање буџета 
Буџет 845,087 

ПЈИ  
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Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израђен извјештај , израђена изјава о фискалној 
одговорности, израђене изјаве о фискалној процјени 

Достављен извјештај, достављена изјава о фискалној одговорности, достављене изјаве о фискалној процјени 

Унесене фактуре у трезорски систем, урађен 
обрачун плате и накнада, израђене фактуре путничке 
таксе 

Извршено плаћање добављачу, исплаћена плата  и накнаде упосленицима,наплаћена потраживања од 
авиокомпанија по основу путничке таксе 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи 

организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

4.3.1. 
Израда прописаних извјештаја, израда 
изјаве о фискалној одговорности, израда 
изјава о фискалној процјени  

Фебруар, март; мјесечно, 
квартално, континуирано током 

године 

Сектор 
финансијско-
економских 

послова 

Не 

Буџет 53,111 

ПЈИ  

Остало 
 

4.3.2. 
Измиривање обавеза према добављачим 
и упосленицима , израда фактура путничке 
таксе 

Дневно, мјесечно, континуирано 
током године 

Сектор 
финансијско-
економских 

послова 

Не 

Буџет 791,976 

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 4.4.: Координирати рад сектора 

Буџет 689,368 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Припремљени материјали за сједнице Владе И 
извршена координација сектора у министарству 

Омогућен ефикасан рад Владе Федерације БиХ, усвојени документи И прописи у надлежности министарства 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи 

организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

4.4.1. 
Координација извршења програма 
Министарства 
 

Континуирано 
Кабинет министра 
 

Не 

Буџет 401,584 

ПЈИ  

Остало  

4.4.2. 
 Припрема материјала за сједнице Владе 
ФБиХ  

континуирано Кабинет министра Не 

Буџет 287,784 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 4.5.: Израда прописа 

Буџет 44,308 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израђени нацрти Закона и подзаконских аката 
израђени приједлози правилника, одлука, уредби 
упутстава 

Достављени на даљу процедуру нацрти Закона и подзаконских аката 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  
(најмањи 

Влада 
ФБиХ 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 
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организациони 
дио) 

усваја 
(Да/Не) 

4.5.1. 

Израда Закона о повјеравању јавних 
овласти Ауто-мото клубова у Федерацији 
БиХ,  Измјена и допуна  Закона о цестама 
Федерације БиХ и измјене и допуне 
подзаконских аката и уредби 

31.12.2017.г. 
Сектор цестовне 
инфраструктуре 

Да 

Буџет 44,308 

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 4.6.: Тестирање интерних контролних процеса у свим организационим јединицама 

Буџет 41,736 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Мјере учинка за излазне (директне) резултате  

Тестирање интерних контролних процеса у свим 
организационим јединицама 

Проведено  тестирање интерних контролних процеса у свим организационим јединицама 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи 

организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

4.6.1. 
Тестирање интерних контролних процеса у 
свим организационим јединицама 

континуирано 
Јединица интерне 

ревизије 
Не 

Буџет 41,736 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 4.7.: Доношење новог Правилника о унутрашњој организацији Федералног министарства промета и 
комуникација 

Буџет 11,082 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Анализа радних мјеста и доношење новог 
Правилника о унутрашњој организацији Федералног 
министарства промета и комуникација 

Доношење новог  Правилника о унутрашној организацији Федералног министартсва промета и комуникација 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи 

организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

4.7.1. 

Доношење новог Правилника о 
унутрашњој организацији Федералног 
министарства промета и комуникација 
након добијања сагласности Владе 
Федерације БиХ  

Децембар/Просинац 2017.г 
Сектор правних и 
општих послова 

Не 

Буџет 11,082 

ПЈИ  

Остало  
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План израде закона и подзаконскх аката по стратешким циљевима 

ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редни 
број 

Назив акта 
Планирани рок 

за припрему 
Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за 
доношење 

Стратешки циљ  4.:  Израда Законских и подзаконских прописа 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Закон о повјеравању јавних овласти Ауто-мото 
клубова у Федерацији БиХ 

31.12.2017. г. ФМПиК Не 
Непостојање 
правне регулативе 
у овом подручју 

2. 
Измјена и допуна  Закона о цестама Федерације 
БиХ 

31.12.2017. г. ФМПиК Не 

Због новостворених 
услова и 
побољшања 
управљања 
цестама 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

- - - - - - 
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ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО РАДА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 

 

Федерално министарство рада и социјалне политике у свом Годишњем плану 

рада за 2017. годину има дефинисане слиједеће стратешке циљеве: 
 

Стратешки циљ 1: Институционално јачање Министарства у складу са 

стратегијом реформе јавне управе 

Стратешки циљ 2: Успостављање ефикасног система заштите, рехабилитације и 

социјалне инклузије особа са инвалидитетом у Федерацији БиХ у складу са ЕУ 

легислативом, 

Стратешки циљ 3: Успостављање и одржавање функционалног и ефикасног 

Система тржишта рада усклађеног са европским законодавством и међународним 

документима 

Стратешки циљ 4: Успостављање ефикасног, финансијски стабилног и одрживог 

система ПИО ФБиХ 

Стратешки циљ 5: Унаприједити систем социјалне заштите и заштите породице 

са дјецом који ће гарантовати основна и уједначена права која обезбјеђују 

заштиту социјално угрожених категорија 

Стратешки циљ 6: Осигурати  досљедну примјену процедура европских 

интеграција из ресора министарства, примјену најновијих метода у области 

стратешког планирања и координације пројеката и 

Стратешки циљ 7: Обезбјеђење независног и објективног мишљења о 

адекватности и ефикасности система интерне контроле, стања пословних 

функција и пословних ризика презентирањем одговарајућих извјештаја, препорука 

и савјета са циљем унапређења одвијања пословног процеса 

 

У оквиру дефинисаних стратешких циљева Министарства одређени су слиједећи 

приоритети: 

 

I Нормативни дио: 

 Закон о измјенама Закона о основама социјалне заштите, заштите цивилних 

жртава рата и заштите породице са дјецом ( У форми Нацрта на Дому 

народа Парламента ФБиХ ). 

 Закон о јединственом регистру корисника накнада на који се не уплаћују 

доприноси (враћен са Дома народа Парламента ФБиХ Влади ФБиХ на 

дораду и усаглашавање текста Приједлога). 

 Закон о организацијама особа са инвалидитетом у Федерацији БиХ 

(сачињавање текста радног материјала наведеног Закона).  

 Закон о измјенама и допунама Закона о раду; 

 Закон о безбједности и здрављу на раду; 

 Закон о штрајку; 

 Закон о мирном рјешавању радних спорова; 

 Закон о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и 

социјалној безбједности незапослених особа; 

 Правилник о евиденцијама у области запошљавања; 
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 Закон о организацији пензијског и инвалидског осигурања Федерације БиХ 

 Закон о дјелатности социјалног рада 

 Закон о социјалним услугама 

 Закон о психолошкој дјелатности 

 Закона о заштити породице са дјецом 

 Закона о измјенама и допунама Закона о преузимању права и обавеза 

оснивача над установама социјалне заштите у Федерацији Босне и 

Херцеговине 

 Закон о Јавној установи Завод за прихват и одгој дјеце и малољетника - 

Сарајево 

 Правилник о начину и мјесту проведбе заштитне мјере обавезног психо-

социјалног третмана учинилаца насиља у породици. 

 

У реализацији активности из Стратешког циља 2: Успостављање ефикасног 

система заштите, рехабилитације и социјалне инклузије особа са инвалидитетом у 

Федерацији БиХ у складу са ЕУ легислативом активности,  процјењује се да ће 

постојати одређени проблеми када наведени закони буду у Парламентарној 

процедури,те евентуални  проблеми везани за непружање подршке од стране 

кантона и Федералног министарства за питања бораца  приликом доношења ових 

закона,  имајући у виду подијељену надлежност у области социјалне политике 

између федералне и кантоналних власти, као и проблеме везане за обезбјеђење 

финансијских средстава потребних за њихово провођење. 

Процјењује се да ће проблеми и ризици у вези са реализацијом  активности из 

Стратешког циља 3: Успостављање и одржавање функционалног и ефикасног 

Система тржишта рада усклађеног са европским законодавством и међународним 

документима бити углавном приликом усвајања наведених прописа из области 

рада и запошљавања, обзиром да на   поступак доношења закона и подзаконских 

аката који су тренутно у парламентарној процедури или ће бити у Парламентарној 

процедури не можемо  утицати.  

У реализацији активности из Стратешког циља 4: Успостављање ефикасног, 

финансијски стабилног и одрживог система ПИО ФБиХ, проблеми који се 

евентуално могу појавити у поступку израде текста Закона о организацији 

пензијског и инвалидског осигурања  су прибављање обавезних мишљења од свих 

кантона у Федерацији БиХ, посебно везано за одредбе које дефинишу начин 

именовања органа Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање. 

У реализацији  активности из Стратешког циља 5: Унаприједити систем социјалне 

заштите и заштите породице са дјецом који ће гарантовати основна и уједначена 

права која обезбјеђују заштиту социјално угрожених категорија ових активности 

могуће је наићи на проблеме везане за непружање подршке од стране кантона 

приликом доношења ових закона, а имајући у виду подијељену надлежност у 

области социјалне политике између федералне и кантоналних власти, као и 

проблеме везане за обезбјеђење финансијских средстава потребних за њихово 

провођење.  
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II Остало: 
 

 Код провођења стратешких и других докумената из области социјалне 

заштите, приоритет је провођење Стратегије за унапређење права и 

положаја особа са инвалидитетом у Федерацији БиХ 2016-2021., коју је 

усвојила Влада ФБиХ на 84. сједници од 24.12.2016. године. 

 У дијелу који се односи на унапређење функционисања установа социјалне 

заштите од значаја за Федерације БиХ приоритет је доношење Акционог 

плана за провођење Стратегије деинституционализације и трансформације 

установа социјалне заштите у Федерацији БиХ (2014-2020), те проведба 

Стратегије у складу са истим. 

 У дијелу који се односи на провођење стратешких и других докумената који 

се односе на област социјалне заштите и заштите породице и дјеце 

приоритети је израда Приједлога Стратегије о старењу у Федерацији БиХ са 

Акционим планом . 
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Оперативни циљеви и активности по стратешким циљевима  

Стратешки циљ 1.  Институционално јачање Министарства у складу са 

стратегијом реформе јавне управе 
510105 – Администрација 

ДОБ 2.510.412 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.1: Кадровско јачање Министарства у циљу повећања ефикасности 

Буџет 471.903 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израда унутрашњих аката Министарства, те општих 
аката која се односе на права, дужности и 
одговорности савјетника министра, државних 
службеника, намјештеника и лица која нису државни 
службеници, из радног односа или у вези са радним 
односом, праћење конкурсних процедура, стручно 
оспособљавање и оцјењивање учинковитости рада 
државних службеника и намјештеника 

900 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.1.1.  Израда и измјена унутрашњих аката I, II, II, IV квартал 
Одсјек за правне и кадровске 

послове 
Не 

Буџет 47.191 

ПЈИ  

Остало 
 
 

1.1.2. Израда општих аката I, II, II, IV квартал 
Одсјек за правне и кадровске 

послове 
Не 

Буџет 259.546 

ПЈИ  

Остало  

1.1.3. Праћење и провођење конкурсних процедура I, II, II, IV квартал 
Одсјек за правне и кадровске 

послове 
Не 

Буџет 94.381 

ПЈИ  

Остало  

1.1.4. 

Подизање нивоа стручне оспособљености и 
усавршавања државних службеника- 
Упућивање  државних  службеника на 
стручно образовање 

I, II, II, IV квартал 
Одсјек за правне и кадровске 

послове 
Не 

Буџет 23.595 

ПЈИ  

Остало  

1.1.5. 

Годишње усклађивање плана запошљавања 
сходно новим пословима и обукама у складу 
са идентификованим потребама и 
реализација истог 

I, II, II, IV квартал 
Одсјек за правне и кадровске 

послове 
Не 

Буџет 23.595 

ПЈИ  

Остало  

1.1.6. 

Утврђивање учинковитости рада државних 
службеника и намјештеника – Прикупљање 
образаца са предложеним оцјенама и израда 
рјешења у оцјени државних  службеника и 
намјештеника 

I квартал 
Одсјек за правне и кадровске 

послове 
Не 

Буџет 23.595 

ПЈИ  

Остало  
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Оперативни циљ 1.2.: Имплементација Стратешког плана развоја ИТ система министарства 

Буџет 148.979 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Успостављени информациони системи дефинисан 
Стратегијом развоја информационих система 
министарства 

4 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.2.1. 

Развијање информационог Система за 
подршку раду секторима у виду интерног 
увезивања свих сектора унутар 
министарства 

I, II, II, IV квартал 
Одсјек за економско-

финансијске и 
рачуноводствене послове 

Не 

Буџет 59.591 

ПЈИ  

Остало  

1.2.2. 
Иновирање постојеће рачунарске мреже са 
циљем смањења текућих трошкова 
кориштења 

I, II, II, IV квартал 
Одсјек за економско-

финансијске и 
рачуноводствене послове 

Не 

Буџет 44.694 

ПЈИ  

Остало  

1.2.3. 
Развити управљачки информациони систем 
(УИС) за подршку управљању у руковођењу 
у Министарству 

I, II, II, IV квартал 
Одсјек за економско-

финансијске и 
рачуноводствене послове 

Не 

Буџет 44.694 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.3: Израда стручно – оперативних и извјештајних документа 

Буџет 1.340.807 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Успостављен систем финансијског управљања и 
контроле 

1 

Израда стручно – аналитичких докумената 9 

Годишњи финансијски обрачун – завршни рачун  1 

Квартални извјештаји извршења буџета – 
Периодични обрасци 

4 

Квартални и мјесечни финансијски планови и 
квартални финансијски извјештај 

20 

Трогодишњи и годишњи планови рада, годишњи и 
квартални извјештаји о раду 

6 

Број израђених финансијских аката, фактура, 
интерних аката и аката упућених вањским 
институцијама 

5.000 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.3.1. 
Имплементација Система финансијског 
управљања и контроле 

I, II, II, IV квартал 
Одсјек за економско-

финансијске и 
рачуноводствене послове 

Не 

Буџет 40.224 

ПЈИ  

Остало  
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1.3.2. 
Израда приједлога Финансијског захтјева и 
израда трогодишњег буџета (ДОБ) 

I и III квартал 
Одсјек за економско-

финансијске и 
рачуноводствене послове 

Да 

Буџет 134.081 

ПЈИ  

Остало  

1.3.3. 
Израда и извршење годишњих, кварталних 
и мјесечних планова   

I, II, II, IV квартал 
Одсјек за економско-

финансијске и 
рачуноводствене послове 

Не 

Буџет 134.081 

ПЈИ  

Остало  

1.3.4. 
Годишњи финансијски обрачун – завршни 
рачун 

IV квартал 
Одсјек за економско-

финансијске и 
рачуноводствене послове 

Не 

Буџет 134.081 

ПЈИ  

Остало  

1.3.5. 
Квартални извјештаји извршења буџета – 
Периодични обрасци 

I, II, II, IV квартал 
Одсјек за економско-

финансијске и 
рачуноводствене послове 

Не 

Буџет 134.081 

ПЈИ  

Остало  

1.3.6. 
Квартални и мјесечни финансијски 
извјештаји 

I, II, II, IV квартал 
Одсјек за економско-

финансијске и 
рачуноводствене послове 

Не 

Буџет 134.081 

ПЈИ  

Остало  

1.3.7. 
Израда годишњих планова рада и 
извјештаја о раду 

I, II, II, IV квартал 
Одсјек за економско-

финансијске и 
рачуноводствене послове 

Да 

Буџет 67.040 

ПЈИ  

Остало 
 
 

1.3.8. 
Израда Трогодишњег плана рада 
Министарства 

I квартал 
Одсјек за економско-

финансијске и 
рачуноводствене послове 

Да 

Буџет 134.081 

ПЈИ  

Остало  

1.3.9. 
Израда и извршење програма утрошка 
средстава 

I, II, II, IV квартал 
Одсјек за економско-

финансијске и 
рачуноводствене послове 

Да 

Буџет 134.081 

ПЈИ  

Остало  

1.3.10. Израда Извјештаја о раду Министарства I, II, II, IV квартал 
Одсјек за економско-

финансијске и 
рачуноводствене послове 

Не 

Буџет 26.816 

ПЈИ  

Остало 
 
 

1.3.11. 
Израда годишњих потреба, иницијални 
план набавки 

I квартал 
Одсјек за економско-

финансијске и 
рачуноводствене послове 

Не 

Буџет 26.816 

ПЈИ  

Остало  

1.3.12. План набавки усаглашен са Буџетом I квартал 
Одсјек за економско-

финансијске и 
рачуноводствене послове 

Не 

Буџет 67.040 

ПЈИ  

Остало  

1.3.13. Реализација плана набави I, II, II, IV квартал 
Одсјек за економско-

финансијске и 
рачуноводствене послове 

Не 

Буџет 67.040 

ПЈИ  

Остало  

1.3.14. Реализација закључака Владе ФБиХ I, II, II, IV квартал 
Одсјек за економско-

финансијске и 
рачуноводствене послове 

Да  

Буџет 26.816 

ПЈИ  

Остало  

1.3.15. 
Извршење судских пресуда и рјешења о 
извршењу 

I, II, II, IV квартал 
Одсјек за економско-

финансијске и 
Не 

Буџет 80.448 

ПЈИ  
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рачуноводствене послове Остало  

Оперативни циљ 1.4: Побољшање институционалне комуникације 

Буџет 548.724 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Унапређење и побољшање wеб странице и 
континуирано ажурирање електронског регистра 
интерних процедура 

30 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.4.1. Ажурирање wеб странице Министарства I, II, II, IV квартал Кабинет министра Не 

Буџет 329.235 

ПЈИ  

Остало  

1.4.2. 
Ажурирање електронског регистра 
интерних процедура 

I, II, II, IV квартал Кабинет министра Не 

Буџет 54.872 

ПЈИ  

Остало  

1.4.3. Објава периодичних информација/билтена I, II, II, IV квартал Кабинет министра Не 

Буџет 164.617 

ПЈИ  

Остало  

Стратешки циљ 2.: Успостављање ефикасног система заштите, 

рехабилитације и социјалне инклузије особа са инвалидитетом у Федерацији 
БиХ у складу са ЕУ легислативом  

510101 –Заштита особа са инвалидитетом 
и цивилних жртава рата 

ДОБ 167.041.305 

ПЈИ 300.000 

Остало  

Оперативни циљ 2.1.: Заштита цивилних жртава рата 

Буџет 27.101.425 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Исплате у мјесечним траншама по захтјеву 
кантона на основу Закона у износу од 70% 
средстава из Федералног буџета за новчане 
накнаде цивилним жртвама рата 
Остварен поврат ненамјенски  утрошених  
буџетских средстава 

120 исплата - Редовне мјесечне исплате за ЦЗР и одржање ефикасног система заштите и инклузије цивилних жртава 

рата 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.1.1. 

Имплементација законом прописаних 
обавеза-новчане накнаде цивилним 
жртвама рата (удио Федерације БиХ 
70% а удио кантона 30%)  

I, II, II, IV квартал 
Сектор за заштиту особа са 
инвалидитетом и цивилних 

жртава рата 
Не  

Буџет 21.681.140 

ПЈИ  

Остало 
 

2.1.2. 
Контрола намјенског утрошка 
федералног дијела исплаћених 
средстава   

I, II, II, IV  квартал 
Сектор за заштиту особа са 
инвалидитетом и цивилних 

жртава рата 
Не  

Буџет 5.420.285 

ПЈИ  

Остало  
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Оперативни циљ 2.2.: Подршка организацијама цивилних инвалида 

Буџет 372.375 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Побољшање положаја организација цивилних 
инвалида 
Остварени поврати  ненамјенски утрошених 
буџетских  средстава 

Учвршћивање положаја организација ОСИ у друштву 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.2.1. 

Финансијска подршка организацијама 
особа са инвалидитетом  за 
подмирење основних трошкова рада 
организације по Јавном позиву  

I квартал 
Сектор за заштиту особа са 
инвалидитетом и цивилних 

жртава рата 
Не  

Буџет 74.475 

ПЈИ  

Остало  

2.2.2. 
Контрола и надзор намјенског 
утрошка средстава  

II, III и IV квартал Мултисекторално Не  

Буџет 297.900 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 2.3.: Заштита особа са инвалидитетом-нератни инвалиди 

Буџет 138.799.628 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Повољнији положај особа са инвалидитетом и 
боља укљученост у друштву 

Редовна подршка за ОСИ из Буџета ФБиХ и потпуна проведба Рјешења Уставног суда ФБиХ 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.3.1. 
Исплата новчаних накнада особа са 
инвалидитетом као и контрола 
намјенског трошења средстава  

I, II, II, IV квартал 
Сектор за заштиту особа са 
инвалидитетом и цивилних 

жртава рата 
Не  

Буџет 13.879.963 

ПЈИ  

Остало 
 
 

2.3.2. 
Контрола исправности првостепених 
рјешења   

 
I, II, II, IV квартал 

Сектор за заштиту особа са 
инвалидитетом и цивилних 

жртава рата 
Не  

Буџет 41.639.888 

ПЈИ  

Остало  

2.3.3. 

Сачињавање другостепених рјешења 
и учешће у покренутим судским 
поступцима код надлежних судова на 
подручју ФедерацијеБиХ   

 
I, II, II, IV квартал 

Сектор за заштиту особа са 
инвалидитетом и цивилних 

жртава рата 
Не  

Буџет 83.279.777 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 2.4.: Увођење у право нератних инвалида  

Буџет 120.437 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат   

Број осигураних другостепених оцјењивања 
тјелесног оштећења на Институту за медицинско 

5000 
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вјештачење здравственог стања у сладу са 
Законом. 

Подршка активностима центара за социјални 
рад на пословима проведбе Закона. 

 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.4.1. 
Осигурање другостепеног 
оцјењивања тјелесног оштећења на 
Институту за мед. вјештачење  

I, II, II, IV квартал  Институт за мед. вјештачење Не  

Буџет 36.131 

ПЈИ  

Остало  

2.4.2. 
Подршка активностима центара за 
социјални рад на пословима 
проведбе  Закона  

I, II, II, IV квартал Центри за социјални рад Не  

Буџет 84.306 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 2.5.: Провођење Стратегије за унапређење права и положаја  особа са инвалидитетом у Федерацији БиХ  
2016-2021. године 

Буџет 10.062 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Припремљен и од стране Владе ФБиХ усвојен  
документ Стратегија за унапређење права и 
положаја особа са инвалидитетом у ФБиХ 2016-
2021. 

Побошљан положај ОСИ 

Имплементирани циљеви и активности 
кантоналних акционих  планова усвојених по 
Стратегији за изједначавање могућности за 
особе са инвалидитетом у Федерацији БиХ 
2011.-2015 

 

Провођене јавне кампање, заговарања, 
емитирани пригодни медијски садржаји, брошуре 

 
 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.5.1. 

Техничка обрада превод на енглески, 
штампање, дистрибуција и промоција 
документа Стратегија за унапређење 
права и положаја особа са 
инвалидитетом у Федерацији БиХ 
2016-2021. година 

I квартал 
Федерално министарство 

рада И соц. политике -
Сектор 06 

Да  

Буџет 6.038 

ПЈИ  

Остало  

2.5.2. 

 Допуна и одбрана  Извјештаја о 
имплементацији УН Конвенције о 
правима особа са инвалидитетом 
БиХ пред Комитетом УН  у Женеви 

 
I квартал 

 

 Сектор за заштиту особа са 
инвалидитетом и цивилних 

жртава рата 
Не  

Буџет 2.012 

ПЈИ  

Остало  

2.5.3. 
Подизање свијести и знања о 
питањима из области инвалидности  

I, II, II, IV квартал  
Надлежна федерална 

министарства 
Не  

Буџет 2.012 

ПЈИ  

Остало  
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Оперативни циљ 2.6.: Успостава ефикасног система праћења и контроле утрошка буџетских средстава усмјерених на 
финансирање накнада на које се не уплаћују доприноси 

Буџет 108.376 

ПЈИ 300.000 

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат- 

Усвајање Закона о јединственом регистру 
корисника накнада на које се не уплаћују 
доприноси 

Успостављен систем контроле у складу са Законом 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

 
2.6.1. 

Припрема и усвајање Приједлога 
Закона о јединственом регистру 
корисника накнада на које се не 
уплаћују доприноси 

I квартал 
Сектор за заштиту особа са 
инвалидитетом и цивилних 

жртава рата 
Да  

Буџет 75.863 

ПЈИ 300.000 

Остало  

2.6.2. 
Припрема и доношење пратећих 
подзаконских аката у складу са 
Законом и њихова имплементација  

I, II, II, IV квартал 
Сектор за заштиту особа са 
инвалидитетом и цивилних 

жртава рата 
Не  

Буџет 32.513 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 2.7.: Поврат јавних овлаштења из невладиног у владин сектор у односу на жртве сексуалног 
злостављања 

Буџет 24.125 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  
Очекивани годишњи резултат-проведба усвојених измјена и допуна Закона о основама социјалне заштите, 
заштите цивилних жртава рата и заштите породице са дјецом. 

Проведене Измјене и допуне Закона о основама 
социјалне заштите и заштите цивилних жртава 
рата и заштите породице са дјецом 

Успостављен систем контроле у складу са Законом 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.7.1. 
Формирање Комисије у складу са 
Законом 

I и II квартал 
Сектор за заштиту особа са 
инвалидитетом и цивилних 

жртава рата 
Да  

Буџет 7.237 

ПЈИ  

Остало  

2.7.2. 
Припрема и доношење пратећих 
подзаконских аката у складу са 
Законом и нихова имплементација  

I, II, II, IV квартал 
Сектор за заштиту особа са 
инвалидитетом и цивилних 

жртава рата 
Не  

Буџет 16.888 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 2.8.: Припрема радног материјала Закона о организацијама особа са инвалидитетом у Федерацији БиХ 

Буџет 108.376 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Припрема Закона о организацијама особа са 
инвалидитетом у Федерацији БиХ 

Уређивање дјеловања и финансирања организација особа са инвалидитетом у циљу побољшања положаја 
организација. 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  
И-ИВ квартал 
континуирано 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 
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2.8.1. 
Активности у циљу сачињавања 
радног текста наведеног Закона   

I, II, II, IV квартал 

Сектор за заштиту особа са 
инвалидитетом и цивилних 

жртава рата, Федерално 
министарство правде  

ВООСИ 

Да 

Буџет 108.376 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 2.9.: Финансијска подршка Савезу логораша БиХ-Пројекат проведбе одлуке МСП        

Буџет 180.688 

ПЈИ  

Остало  
Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

 Побољшање положаја организација 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.9.1. Исплата новчаних средстава II квартал 
Федерално министарство 

рада И соц. политике 
Не 

Буџет 36.075 

ПЈИ  

Остало  

2.9.2. Контрола намјенског утрошка I, II, II, IV квартал Мултисекторално Не  

Буџет 144.301 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 2.10.: Финансијска подршка Хрватској удруги логораша Домовинског рата у БиХ     

Буџет 85.313 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

 Побољшање положаја организација 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.10.1. Исплата новчаних средстава II квартал 
Федерално министарство 

рада И соц. политике 
Не 

Буџет 17.063 

ПЈИ  

Остало  

2.10.2. Контрола намјенског утрошка I, II, II, IV квартал Мултисекторално Не  

Буџет 68.250 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 2.11.: Финансијска подршка ИДА –истраживачко докм. Активности и заштита жртва свједока геноцида   

Буџет 130.500 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

 Побољшање положаја организација 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.11.1. Исплата новчаних средстава II квартал 
Федерално министарство 

рада и соц. политике 
Не  

Буџет 26.100 

ПЈИ  
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Остало  

2.11.2.  Контрола намјенског утрошка I, II, II, IV квартал Мултисекторално  Не  

Буџет 104.400 

ПЈИ  

Остало  

Стратешки циљ  3.: Успостављање и одржавање функционалног и 

ефикасног Система тржишта рада усклађеног са европским 
законодавством и међународним документима 

510102 – Рад и запошљавање 

ДОБ      518.268 

ПЈИ   2.750.000  

Остало  

Оперативни циљ 3.1.: Усклађивање правног оквира са ЕУ легислативом и међународним документима 

Буџет 97.000 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Урађени текстови закона Усвојени закони 

Донесена рјешења, урађени извјештаји и мишљења Проведени међународни документи и ратифицирани нератифицирани међународни документи 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.1.1. 
Закон о измјенама и допунама Закона о 
раду  

III и IV квартал Одсјек за рад Да 

Буџет  15.000 

ПЈИ  

Остало  

3.1.2. Закон о безбједности и здрављу на раду III и IV квартал Одсјек за рад Да 

Буџет 15.000 

ПЈИ  

Остало  

3.1.3. Закон о штрајку III и IV квартал Одсјек за рад Да 

Буџет 15.000 

ПЈИ  

Остало  

3.1.4. 
Закон о мирном рјешавању радних 
спорова 

III и IV квартал Одсјек за рад Да 

Буџет 15.000 

ПЈИ  

Остало  

3.1.5. 
Примјена Уредбе о приватним 
агенцијама за посредовање у 
запошљавању 

I, II, II, IV квартал Одсјек за запошљавање Не 

Буџет 12.500 

ПЈИ  

Остало  

3.1.6. 
Извјештавање о примјени прихваћених и 
неприхваћених међународних 
докумената 

I, II, II, IV квартал Одсјек за рад Не 

Буџет 15.000 

ПЈИ  

Остало  

3.1.7. 
Израда мишљења о потреби 
ратификације нератифицираних 
међународних докумената 

I, II, II, IV квартал Одсјек за рад Не 

Буџет 9.500 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.2.: Унапређење материјалне и социјалне безбједности  незапослених особа и побољшање функције 

посредовања у запошљавању 

Буџет 35.000 
ПЈИ  

Остало  
Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат (преузети из трогодишњег плана) 



 

140 

 

Урађен текст Преднацрта закона о измјенама и 
допунама Закона о посредовању у запошљавању и 
социјалној безбједности незапослених особа  

Усвојен закон   

Урађен правилник Донесен правилник 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.2.1. 

Израда Преднацрта закона о измјенама  
и допунама Закона о посредовању у 
запошљавању и социјалној безбједности 
незапослених особа 

I и II квартал Одсјек за запошљавање Да 

Буџет  20.000 

ПЈИ  

Остало  

3.2.2. 
Израда Правилника о евиденцијама у 
области запошљавања 

I и II квартал Одсјек за запошљавање Не 

Буџет 15.000 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.3.: Провођење закона, подзаконских прописа и међународних докумената из области  рада и 

запошљавања 

Буџет 177.000 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Донесена рјешења, закључени споразуми, 
израђени програми утрошка, урађене информације 
и анализе 

Проведени закони, подзаконски прописи и међународни документи из области рада и запошљавања 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.3.1. 
Доношење рјешења о обављању 
дјелатности посредовања у 
запошљавању приватних агенција 

I, II, II, IV квартал Одсјек за запошљавање Не 

Буџет  17.000 
ПЈИ  

Остало  

3.3.2. 
Доношење другостепених рјешења у 
поступку издавања радних дозвола 
странцима 

I, II, II, IV квартал Одсјек за запошљавање Не 

Буџет  16.000 

ПЈИ  

Остало  

3.3.3. 

Доношење рјешења о испуњавању 
услова за обављање периодичних 
прегледа испитивања средстава рада и 
опреме у складу са Законом о заштити 
на раду 

I, II, II, IV квартал Одсјек за рад Не 

Буџет  17.000 

ПЈИ  

Остало  

3.3.4. 

Доношење рјешења за вршење послова 
процјене опасности од штетних утицаја 
за здравље односно радну способност 
радника на радним мјестима са 
посебним условима рада 

I, II, II, IV квартал Одсјек за рад Не 

Буџет  16.000 

ПЈИ  

Остало  

3.3.5. 
Доношење другостепених рјешења по 
жалбама на рјешења Федералне 
инспекције рада 

I, II, II, IV квартал Одсјек за рад Не 

Буџет  15.000 

ПЈИ  

Остало  
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3.3.6. 
Доношење рјешења  о признавању 
права на репрезентативност  у складу са 
Законом о раду 

I, II, II, IV квартал Одсјек за рад Не 

Буџет 15.000 

ПЈИ  

Остало  

3.3.7. 
Израда програма утрошка средстава за 
трнсфере из надлежности Сектора 

III и IV квартал 
Сектор за рад и 
запошљавање 

Не 

Буџет 11.000 

ПЈИ  

Остало  

3.3.8. 
Учешће у закључивању међународних 
споразума о социјалном осигурању и 
запошљавању 

I, II, II, IV квартал 
Сектор за рад и 
запошљавање 

Не 

Буџет  15.000 

ПЈИ  

Остало  

 
3.3.9. 

Учешће у проведби Ревидираног 
акционог плана за запошљавање Рома 

I, II, II, IV квартал Одсјек за запошљавање Не 

Буџет 15.000 

ПЈИ  

Остало  

 
3.3.10. 

Праћење имплементације пројеката за 
запошљавање 

I, II, II, IV квартал Одсјек за запошљавање Не 

Буџет   17.500 

ПЈИ 2.750.000 

Остало  

 
3.3.11. 

Праћење рада Федералног завода за 
запошљавање 

I, II, II, IV квартал Одсјек за запошљавање Да 

Буџет 15.000 

ПЈИ  

Остало  

3.3.12. 

Израда информација, анализа, 
извјештаја, прикупљање и обрада 
статистичких података о запосленим, 
незапосленим и плаћама 

I, II, II, IV квартал 
Сектор за рад и 
запошљавање 

Да 

Буџет 7.500 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.4.: Провођење стратешких и других докумената из области рада и запошљавања 

Буџет 25.000 
ПЈИ  

Остало  
Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Реализиране активности у вези са проведбом 
Стратегије 

Имплементирање стратегије и других докумената из области рада и запошљавања 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори И износи средстава у хиљ. КМ 

3.4.1. 
Проведба Стратегије јачања функције 
посредовања у јавним службама за 
запошљавање у ФБиХ 

III и IV квартал Одсјек за запошљавање Не 

Буџет 25.000 
ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.5.:  Развијање система колективног преговарања и  примјена Општег колективног уговора за 
територију Федерације БиХ 

Буџет  184.268 
ПЈИ  

Остало  
Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Реализиране активности у вези са примјеном 
Општег колективног уговора за територију 
Федерације БиХ и у вези са јачањем социјалног 
дијалога и мирног рјешавања радних спорова 

Развијен систем колективног преговарања и примјена Општег колективног уговора за територију Федерације БиХ 
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Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори И износи средстава у хиљ. КМ 

3.5.1. 
Праћење примјене Општег колективног 
уговора за територију Федерације БиХ 

I, II, II, IV квартал Одсјек за рад Не 

Буџет 20.000 

ПЈИ  

Остало  

3.5.2. 
Праћење  примјене гранских 
колективних уговора 

I, II, II, IV квартал Одсјек за рад Не 

Буџет 20.000 

ПЈИ  

Остало  

3.5.3. 
Припрема анализа и информација о 
кретању индекса потрошачких цијена  у 
Федерацији БиХ 

I, II, II, IV квартал Одсјек за рад Не 

Буџет 4.268 

ПЈИ  

Остало  

3.5.4. 

Пружање стручне, правне и 
административне помоћи за рад 
Економско-социјалног Савјета за 
територију Федерације БиХ 

I, II, II, IV квартал Одсјек за рад Не 

Буџет 125.000 

ПЈИ  

Остало  

3.5.5. 

Пружање стручне, правне и 
административне помоћи за рад 
Мировног Савјета за територију 
Федерације БиХ 

I, II, II, IV квартал Одсјек за рад Не 

Буџет 15.000 

ПЈИ  

Остало 
 

Стратешки циљ 4.: Успостављање ефикасног, финансијски стабилног и 
одрживог система ПИО ФБиХ   

510104 - Пензионо и инвалидско осигурање  
и међународна регулатива  социјалног 
осигурања 

ДОБ 254.738.134 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 4.1.: Израда текста Закона о организацији пензијског и инвалидског осигурања  

Буџет 115.076 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате:  Очекивани годишњи резултат 

Израда текста Закона о организацији пензијског и 
инвалидског осигурања 

Израђени текст  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

4.1.1. 
Израда радног текста Закона о 
организацији пензијског и инвалидског 
осигурања 

квартал Сектор ПИО Не 

Буџет 60.076 

ПЈИ  

Остало  

4.1.2. 
Израда Нацрта Закона о организацији 
пензијског и инвалидског осигурања 

II квартал Сектор ПИО/ФМРСП Не 

Буџет 20.000 

ПЈИ  

Остало  

4.1.3. 
Прибављање обвезних мишљења на 
текст измјена закона и подзаконских 
прописа 

II квартал Сектор ПИО/ФМРСП Не 

Буџет 5.000 

ПЈИ  

Остало  
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4.1.4. 
Разматрање измјена закона на 
Економско-соц. Савјету ФБиХ 

III квартал Сектор ПИО/ФМРСП Не 

Буџет 10.000 

ПЈИ  

Остало  

4.1.5. 
Усвајање на Влади Ф БиХ и упућивање у 
парламентарну процедуру 

IV квартал 
Сектор ПИО/ФМРСП/Влада 

ФБИХ 
Да 

Буџет 10.000 

ПЈИ  

Остало  

4.1.6. 
Праћење процедуре усвајања измјена 
закона на Парламенту и предузимање 
активности по потреби 

IV квартал Сектор ПИО/ФМРСП Не 

Буџет 10.000 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 4.2.: Осигуравање средстава за пензије које се финансирају из Буџета ФБиХ 

Буџет 254.537.296 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат 

Осигурање средстава за редовне исплате 
ПИО/МИО 

Осигурана средства 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

4.2.1. 
Прибављање процјена од ФЗПИО о 
броју корисника и потребним 
средствима за ову намјену 

I, II, II, IV квартал Сектор ПИО/ФМРСП Не 

Буџет 6.431 

ПЈИ  

Остало  

4.2.2. 
Израда буџетских захтјева за ове 
намјене 

I, II, II, IV квартал Сектор ПИО/ФМРСП Не 

Буџет 2.000 

ПЈИ  

Остало  

4.2.3. 
Праћење одобравања неопходних 
средстава 

I, II, II, IV квартал Сектор ПИО/ФМРСП Не 

Буџет 2.000 

ПЈИ  

Остало  

4.2.4. 

Праћење утрошка, контрола и 
подношење извјештаја о утрошку ових 
средстава након добивања информација 
од ФЗПИО 

I, II, II, IV квартал Сектор ПИО/ФМРСП Не 

Буџет 4.000 

ПЈИ  

Остало  

4.2.5. 
Трансфер за покриће дијела пензије по 
основу признатог посебног стажа из 
члана 94. Закона о ПИО/МИО 

I, II, II, IV квартал Сектор ПИО/ФМРСП Не 

Буџет 122.359.893 

ПЈИ  

Остало  

4.2.6. 

Трансфер за преузете обав. за 
кориснике пензија припадника бивше 
ЈНА по основу чл. 139. Закона о 
ПИО/МИО 

I, II, II, IV квартал Сектор ПИО/ФМРСП Не 

Буџет 3.984.011 

ПЈИ  

Остало  

4.2.7. 
Трансфер по основу права 
демобилизираних бранилаца и чланова 
њихових породица 

I, II, II, IV квартал Сектор ПИО/ФМРСП Не 

Буџет 18.782.417 

ПЈИ  

Остало  

4.2.8. Трансфер по основу права бранилаца и I, II, II, IV квартал Сектор ПИО/ФМРСП Не Буџет 16.230.071 
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чланова њихових породица ПЈИ  

Остало  

4.2.9. 
Трансфер за ПИО/МИО-минималне 
пензије 

I, II, II, IV квартал Сектор ПИО/ФМРСП Не 

Буџет 6.275.016 

ПЈИ  

Остало  

4.2.10. 
Средства на име верифи. дуга према ФЗ 
ПИО/МИО 

I, II, II, IV квартал Сектор ПИО/ФМРСП Не 

Буџет 18.097.987 

ПЈИ  

Остало  

4.2.11. 
Закон о служби у војсци Федерације 
БИХ 

I, II, II, IV квартал Сектор ПИО/ФМРСП Не 

Буџет 1.260.843 

ПЈИ  

Остало  

4.2.12. 
Закон о пријевременом повољнијем 
пензионисању бранилаца одбрамбено- 
ослободилачког рата 

I, II, II, IV квартал Сектор ПИО/ФМРСП Не 

Буџет 63.308.410 

ПЈИ  

Остало  

4.2.13. 
Закон о преузимању финансирања 
неизмирених обавеза за ПИО/МИО за 
период 1992. - 2014. година 

I, II, II, IV квартал Сектор ПИО/ФМРСП Да 

Буџет 660.608 

ПЈИ  

Остало  

4.2.14. 
Трансфер за покриће дијела пензија по 
основу члана 130. Закона о ПИО/МИО 

I, II, II, IV квартал Сектор ПИО/ФМРСП Не 

Буџет 2.563.609 

ПЈИ  

Остало  

4.2.15. Плаћање камата на револвинг кредит I, II, II, IV квартал Сектор ПИО/ФМРСП Не 

Буџет 1.000.000 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 4.3.: Праћење стања у области ПИО и предлагање мјера 

Буџет 45.000 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат 

Израда извјештаја, информација, мишљења, 
одлука и одговора 

- Информисање Владе, Парламента и других домаћих и страних институција  
- Осигурана правилна примјена прописа из области пио 

Редни 
број 

Очекиване активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

4.3.1. 
Израда извјештаја и информација за 
Владу, Парламент и друге домаће и 
стране институције  

I, II, II, IV квартал 
 

Сектор ПИО 
 

Да 

Буџет 10.000 

ПЈИ  

Остало  

4.3.2. 
Давање мишљења на законе и 
подзаконске акте за које није предлагач 
Сектор ПИО  

I, II, II, IV квартал 
 

Сектор ПИО 
Не 

Буџет 10.000 

ПЈИ  

Остало  

4.3.3. 
Припрема приједлога рјешења и одлука 
за Владу Ф БиХ  

I, II, II, IV квартал Сектор ПИО Да 

Буџет 10.000 

ПЈИ  

Остало  

4.3.4. Давање мишљења и одговора у вези I, II, II, IV квартал Сектор ПИО Не Буџет 10.000 
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 закона и подзаконских аката из области 
ПИО 

ПЈИ  

Остало  

4.3.5. 
Одговори на посланичка/делегатска 
питања 

I, II, II, IV квартал Сектор ПИО Не 

Буџет 5.000 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 4.4.: Проведба одлуке Владе ФБиХ о субвенционирању ел.енергије у дијелу који се односи на ПИО 

Буџет 5.762 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат 

Провјера ДВД-а са листом корисника ПИО по 
кантонима 

Контролисане, одобрене и реализиране субвенције 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

4.4.1. 
Провјера ДВД-а са листом корисника 
ПИО по кантонима којима је извршено 
субвенционирање трошкова ел.енергије 

I, II, II, IV квартал Сектор ПИО Не 

Буџет 5.762 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 4.5.: Међународни уговори о социјалном осигурању 

Буџет 30.000 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат 

Провођење међународних уговора о социјалном 
осигурању и учествовање у њиховом закључивању 

Проведени међународни уговори о социјалном осигурању и учествовано у њиховом закључивању 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

 
 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 
 
 

4.5.1. 

Учешће у преговорима за закључивање 
међународних уговора о социјалном 
осигурању између БиХ и других држава 
и преговорима за измјене и допуне 
закључених уговора 

I, II, II, IV квартал Сектор ПИО Не 

Буџет 15.000 

ПЈИ  

Остало 
 
 

4.5.2. 
Продужење деташмана по захтјеву 
надлежних органа других држава или по 
захтјеву надлежних органа у ФБиХ 

I, II, II, IV квартал Сектор ПИО Не 

Буџет 5.000 

ПЈИ  

Остало  

4.5.3. 

Договори надлежних органа о изузећу 
од примјене правних прописа по захтјеву 
надлежних органа других држава 
уговорница или по захтјеву надлежног 
органа у ФБиХ  

I, II, II, IV квартал Сектор ПИО Не 

Буџет 5.000 

ПЈИ  

Остало  

4.5.4. 
Давање одговора и мишљења у вези 
примјене уговора о социјалном 

I, II, II, IV квартал Сектор ПИО Не 
Буџет 5.000 

ПЈИ  



 

146 

 

осигурању и о потреби закључивања 
међународних уговор о социјалном 
осигурању у склопу активности 
Министарства вањских послова БиХ - 
политичке консултације 

Остало  

Оперативни циљ 4.6.: Послови везани за Европске интеграције  

Буџет 5.000 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат 

Имплементација активност Имплементиране планиране активности 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

4.6.1. 
Израда извјештаја, информација и 
мишљења на тражење институција БиХ 
или од других тијела на нивоу ЕУ 

I, II, II, IV квартал Сектор ПИО Не 

Буџет 5.000 

ПЈИ  

Остало  

Стратешки циљ 5.: Унаприједити систем социјалне заштите и заштите 
породице са дјецом који ће гарантовати основна и уједначена права која 
обезбјеђују заштиту социјално угрожених категорија 

510103 - Социјална заштита и заштита 
породице и дјеце 

ДОБ 5.862.561 

ПЈИ 1.919.010 

Остало  

Оперативни циљ 5.1: Успостава универзалних основних права и минимума социјалних стандарда из области социјалне 
заштите, заштите породице и дјеце и области рада и функционисања установа социјалне заштите 

Буџет 159.303 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Урађени преднацрти закона Усвојени преднацрти закони 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

5.1.1. 
Израда Преднацрта Закона о дјелатности 
социјалног рада у Федерацији БиХ са 
процјеном утицаја 

III квартал Сектор ССЗПД Да 

Буџет 26.551 

ПЈИ  

Остало  

5.1.2. 
Израда Преднацрта Закона о социјалним 
услугама у Федерацији БиХ са процјеном 
утицаја 

IV квартал Сектор ССЗПД Да 

Буџет 26.551 

ПЈИ  

Остало  

5.1.3. 
Израда Преднацрта Закона о 
психолошкој дјелатности у Федерацији 
БиХ са процјеном утицаја 

IV квартал Сектор ССЗПД Да 

Буџет 26.551 

ПЈИ  

Остало 
 
 

5.1.4. 
Израда Преднацрта Закона о заштити 
породице са дјецом у Федерацији БиХ са 
процјеном утицаја 

III квартал Сектор ССЗПД Да 

Буџет 26.550 

ПЈИ  

Остало  

5.1.5. Израда Преднацрта Закона о измјенама IVквартал Сектор ССЗПД Да Буџет 26.550 
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и допунама Закона о преузимању права и 
обавеза оснивача над установама 
социјалне заштите у Федерацији БиХ 

ПЈИ  

Остало 
 

5.1.6. 

Праћење процедуре доношења Закона о 
Јавној установи Завод за прихват и одгој 
дјеце и малољетника – Сарајевоу 
Праламенту Федерације БиХ и 
предузимање активности по потреби 

I, II, II, IV квартал Сектор ССЗПД Не 

Буџет 26.550 

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 5.2.: Израда и провођење стратешких и других докумената који се односе на област социјалне заштите, 
заштите породице и дјеце и области рада и функционисања установа социјалне заштите 

Буџет 63.101 

ПЈИ  

Остало  
Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израда приједлога стратегија и акционих планова, 
те провођење истих 

Усвојене стартегије и акциони планови, те имплементиране активности предвиђене истим 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

5.2.1. 
Израда Приједлога Стратегије о старењу 
у Федерацији БиХ са Акционим планом 

III квартал Сектор ССЗПД Да 

Буџет 17.700 

ПЈИ  

Остало  

5.2.2. 

Израда Приједлога Акционог плана 
деинституционализације и 
трансформације установа социјалне 
заштите у Федерацији БиХ (2014-2020) 

II квартал Сектор ССЗПД Да 

Буџет 17.700 

ПЈИ  

Остало 
 

5.2.3. 

Проведба Стратегије 
деинституционализације и 
трансформације установа социјалне 
заштите у Федерацији БиХ (2014-2020) у 
складу са Акционим планом  

        III, IV квартал Сектор ССЗПД Не 

Буџет 27.701 

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 5.3.: Унапређење функционисања установа социјалне заштите од значаја за Федерације БИХ 

Буџет 2.035.400 

ПЈИ 1.919.010 

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Припремљен програм унапређења установа, 
осигурани услови за неометан рад истих, те израда 
Плана посјета установама 

Унапријеђено функционисање установа социјалне заштите од значаја за Федерацију БиХ 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 
 
 
 

5.3.1. 
Програм унапређења установа за 
збрињавање на нивоу Федерације БиХ 

I, II, II, IV квартал Сектор ССЗПД Не 

Буџет 1.013.000 

ПЈИ  

Остало  
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5.3.2. 

Осигурање услова за неометано 
функционисање установа социјалне 
заштите од значаја за Федерацију БиХ / 
програм суфинансирања 

I, II, II, IV квартал Сектор ССЗПД Не 

Буџет 1.013.000 

ПЈИ 1.919.010 

Остало 
 

5.3.3. 
Израда Плана посјета установама 
социјалне заштите у Федерацији БиХ 

I квартал Сектор ССЗПД Не 

Буџет 9.400 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 5.4.: Провођење закона, подзаконских аката и међународних докумената из области социјалне заштите, 
заштите породице и дјеце и области рада и функционисања установа социјалне заштите 

Буџет 3.281.155 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израђени приједлози одлука, програма, саопштења, 
проведене и реализиране одлуке и програми 

Проведени закони , подзаконски акти и међународни документи из надлежности Сектора 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

5.4.1. 

Израда Приједлога одлуке о издвајању 
финансијских средстава за 
обиљежавање "Дјечије недјеље" за 
подручје Федерације БиХ 

II квартал Сектор ССЗПД Да 

Буџет 7.586 

ПЈИ  

Остало 
 

5.4.2. 
Израда Приједлога Програма 
обиљежавања "Дјечије недјеље" за 
подручје Федерације БиХ 

III квартал Сектор ССЗПД Не 

Буџет 7.586 

ПЈИ  

Остало  

5.4.3. 
Мониторинг и евалуација ефеката 
обиљежавања “Дјечије недеље” за 2016. 
годину 

I квартал Сектор ССЗПД Не 

Буџет 7.586 

ПЈИ  

Остало  

 
5.4.4. 

Проведба активности предвиђених 
Програмом обиљежавања “Дјечије 
недјеље” за Федерацију БиХ за текућу 
годину у дијелу који се односи на 
Министартсво 

I, II, II, IV квартал Сектор ССЗПД Не 

Буџет 39.585 

ПЈИ  

Остало 
 

 
5.4.5. 

Израда Приједлога саопштења о 
просјечним потребама особе која 
захтјева издржавање 

I квартал Сектор ССЗПД Не 

Буџет 7.586 

ПЈИ  

Остало  

5.4.6. 
Проведба Закона о Црвеном крсту/крижу 
Федерације Босне и Херцеговине 

I, II, II, IV квартал Сектор ССЗПД Не 

Буџет 207.586 

ПЈИ  

Остало  

5.4.7. 

Проведба Одлуке Владе Федерације БиХ 
о проведби мјера за смањење трошкова 
електричне енергије кућанствима и 
стимулацији енергетске ефикасности 

I, II, II, IV квартал Сектор ССЗПД Не 

Буџет 3.003.640 

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 5.5.: Провођење породично-правне и дјечије заштите  
Буџет 235.101 

ПЈИ  
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Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Урађена рјешења, поступљено по захтјевима, 
урађени правилник и имплементиран закон и 
уредба 

Заштита породице и дјеце у складу са прописима из надлежности овог Сектора 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

5.5.1. 
Рјешавање у другостепеном управном 
поступкуу предметима породично-правне 
заштите 

I, II, II, IV квартал Сектор ССЗПД Не 

Буџет 10.620 

ПЈИ  

Остало  

5.5.2. 

Поступање по захтјевима за 
остваривање алиментације у 
иностранству и захтјевима за 
остваривање дјечијег додатка у 
иностранству 

I, II, II, IV квартал Сектор ССЗПД Не 

Буџет 10.620 

ПЈИ  

Остало 
 

5.5.3. 

Израда Правилника о начину и мјесту 
проведбе заштитне мјере обавезног 
психо-социјалног третмана учинилаца 
насиља у породици 

II квартал Сектор ССЗПД Не 

Буџет 10.620 

ПЈИ  

Остало 
 

5.5.4. 
Имплементација Закона о заштити од 
насиља у породици 

I, II, II, IV квартал Сектор ССЗПД Не 

Буџет 172.620 

ПЈИ  

Остало  

5.5.5. 

Имплементација Уредбе о примјени 
одгојних препорука према 
малољетницима у Федерацији БиХ и 
Закона о заштити и поступању с дјецом и 
малољетницима у кривичном поступку 

I, II, II, IV квартал Сектор ССЗПД Не 

Буџет 30.620 

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 5.6.: Осигурање средстава за провођење мјера и активности Министарства из области социјалне 
заштите, заштите породице и дјеце и области рада и функционисања установа социјалне заштите 

Буџет 35.400 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Реализиране планиране активности Осигурана средства за провођење мјера и активности Министарства 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

5.6.1. 
Израда Приједлога оквирног буџета и 
годишњег буџета 

IV квартал Сектор ССЗПД Не 

Буџет 7.080 

ПЈИ  

Остало  

5.6.2. 
Израда Приједлога утрошка средстава 
утврђених у буџету за текућу годину 

I квартал Сектор ССЗПД Не 

Буџет 7.080 

ПЈИ  

Остало  
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5.6.3. 
Провођење поступка расподјеле 
одобрених средстава (одлуке, уговори) 

II и III квартал Сектор ССЗПД Не 

Буџет 7.080 

ПЈИ  

Остало  

5.6.4. 
Мониторинг и евалуација утрошка 
средстава утврђених у буџету за текућу 
годину 

I, II, II, IV квартал Сектор ССЗПД Не 

Буџет 7.080 

ПЈИ  

Остало  

5.6.5. 
Извјештавање о проведеној контроли 
утрошка средстава 

I, II, II, IV квартал Сектор ССЗПД Не 

Буџет 7.080 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 5.7.: Провођење осталих редовних активности из области социјалне заштите, заштите породице и 

дјеце и области рада и функционисања установа социјалне заштите 

Буџет 53.101 

ПЈИ  

Остало  
Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Припремљена мишљења, урађени програми, 
информације, анализе, извјештаји и сл. 

Дата мишљења, донесени програми, израђене информације, анализе, извјештаји и сл. 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 
 

5.7.1. 
Израда извјештаја, информација и 
мишљења на захтјев институција БиХ 
или других међународних тијела 

I, II, II, IV квартал Сектор ССЗПД Не 

Буџет 10.621 

ПЈИ  

Остало  

5.7.2. 
Израда информација, анализа, 
извјештаја, прикупљане и обрада 
података 

I, II, II, IV квартал Сектор ССЗПД Не 

Буџет 10.620 

ПЈИ  

Остало  

5.7.3. 
Давање мишљења и одговора на упите 
физичких и правних лица 

I, II, II, IV квартал Сектор ССЗПД Не 

Буџет 10.620 

ПЈИ  

Остало  

5.7.4. 
Учешће у изради стратешких и других 
докумената чији носилац израде није 
министарство 

I, II, II, IV квартал Сектор ССЗПД Не 

Буџет 10.620 

ПЈИ  

Остало  

5.7.5. 
Учешће на семинарима, округлим 
столовима и сл. 

I, II, II, IV квартал Сектор ССЗПД Не 

Буџет 10.620 
ПЈИ  

Остало  

Стратешки циљ 6.: Осигурати  досљедну примјену процедура европских 
интеграција из ресора министарства, примјену најновијих метода у 
области стратешког планирања и координације пројеката 

510105 – Администрација 

ДОБ 159.130 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 6.1.: Европске интеграције 

Буџет 47.738 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  
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Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

6.1.1. 
Израда извјештаја о реализацији 
обавеза према захтјевима процеса ЕИ  

I, II, II, IV квартал 

Служба за Европске 
интеграције, стратешко 

планирање и координацију 
пројеката 

Не 

Буџет 15.913 

ПЈИ  

Остало  

6.1.2. Израда анализа и студија  I, II, II, IV квартал 

Служба за Европске 
интеграције, стратешко 

планирање и координацију 
пројеката 

Не 

Буџет 23.869 

ПЈИ  

Остало  

6.1.3. 
Сарадња са институцијама на свим 
нивоима 

I, II, II, IV квартал 

Служба за Европске 
интеграције, стратешко 

планирање и координацију 
пројеката 

Не 

Буџет 7.956 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 6.2.: Стратешко планирање 

Буџет 55.696 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

6.2.1. 
Идентифицирање и презентирање 
кључних стратешких приоритета  

I, II, II, IV квартал 

Служба за Европске 
интеграције, стратешко 

планирање и координацију 
пројеката 

Не 

Буџет 15.913 

ПЈИ  

Остало  

6.2.2. 
Израда стратешких докумената са 
програмима и пројектима  

I, II, II, IV квартал 

Служба за Европске 
интеграције, стратешко 

планирање и координацију 
пројеката 

Не 

Буџет 23.869 

ПЈИ  

Остало  

6.2.3. Израда Годишњег програма рада  I, II, II, IV квартал 

Служба за Европске 
интеграције, стратешко 

планирање и координацију 
пројеката 

Не 

Буџет 15.913 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 6.3.: Координација пројеката 

Буџет 55.696 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 
Влада 
ФБиХ 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 
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усваја 
(Да/Не) 

6.3.1. 
Покретање иницијатива везаних за 
пројекте  

I, II, II, IV квартал 

Служба за Европске 
интеграције, стратешко 

планирање и координацију 
пројеката 

Не 

Буџет 15.913 

ПЈИ  

Остало 
 
 

6.3.2. Припремање и праћење пројеката  I, II, II, IV квартал 

Служба за Европске 
интеграције, стратешко 

планирање и координацију 
пројеката 

Не 

Буџет 31.826 

ПЈИ  

Остало 
 

 

6.3.3. 
Извјештавање Владе ФБиХ о 
имплементацији развојних пројеката  

I, II, II, IV квартал 

ПИУ СЕСЕР / Служба за 
Европске интеграције, 

стратешко планирање и 
координацију пројеката 

Да  

Буџет 7.957 

ПЈИ  

Остало  

Стратешки циљ 7.: Обезбјеђење независног и објективног мишљењао 

адекватности и ефикасности система интерне контроле, стања 
пословних функција и пословних ризика презентирањем одговарајучих 
извјештаја, препорука и савјета са циљем унапређења одвијања пословног 
процеса 

510105 – Администрација 

ДОБ 74.078 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 7.1.: Планирање интерне ревизије 

Буџет 25.927 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Усвојен стратешки план 1 

Усвојен годишњи план 1 

Дефинисани појединачни планови за сваку ревизију 
из годишњег плана 

8 

Усвојен план едукација 1 

Сачињен извјештај о раду 5 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 
 
 
 

7.1.1. 
Израда/ажурирање стратешког плана за 
период од три године 

I квартал Јединица за интерну ревизију Не 

Буџет 7.408 

ПЈИ  

Остало  

7.1.2. Израда Годишњег плана ревизије I квартал Јединица за интерну ревизију Не 

Буџет 3.704 

ПЈИ  

Остало  

7.1.3. Планирање поојединачних ревизија I, II, II, IV квартал Јединица за интерну ревизију Не 

Буџет 3.704 

ПЈИ  

Остало  

7.1.4. Израда И реализација плана едукација I, II, II, IV квартал Јединица за интерну ревизију Не Буџет 1.481 



 

153 

 

ПЈИ  

Остало  

7.1.5. 
Израда годишњег извјештаја о извршеним 
ревизијама у предходној години  

I квартал Јединица за интерну ревизију Не 

Буџет 7.408 

ПЈИ  

Остало  

7.1.6. 
Израда мишљења о адекватности 
Система финансијског управљања И 
контроле 

I квартал Јединица за интерну ревизију Не 

Буџет 2.222 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 7.2.: Утврђивање и процјењивање пословних ризика 

Буџет 11.112 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Сачињена листа ризика 70 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

7.2.1. 
Утврђивање фактора ризика у смислу 
вјероватноће и значаја настанка 
негативних догађаја  

I квартал Јединица за интерну ревизију Не 

Буџет 7.408 

ПЈИ  

Остало  

7.2.2. 
Дефинирање пословних процеса и 
рангирање ризика по основу истих   

I квартал Јединица за интерну ревизију Не 

Буџет 3.704 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 7.3.: Провођење програма ревизије 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  
Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Дефинисане препоруке за унапређење пословних 
процеса који су били предмет ревизије 

50 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

7.3.1. 

Обавјештавањеи руководиоца 
ревидиране организације о почетку 
ревизије, уз презентацију писаног 
овлаштења 

I, II, II, IV квартал Јединица за интерну ревизију Не 

Буџет 1.481 

ПЈИ  

Остало  

7.3.2. Прикупљање података  I, II, II, IV квартал Јединица за интерну ревизију Не 

Буџет 3.704 

ПЈИ  

Остало  

7.3.3. 
Тестирање, испитивање и оцјена 
података и информација 

I, II, II, IV квартал Јединица за интерну ревизију Не 

Буџет 11.112 

ПЈИ  

Остало  
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7.3.4. 
Извјештавање о резултатима и давање 
препорука у циљу побољшања 
пословања 

I, II, II, IV квартал Јединица за интерну ревизију Не 

Буџет 3.704 

ПЈИ  

Остало  

7.3.5. 
Праћење реализације препорука интерне 
ревизије од управе  

I, II, II, IV квартал Јединица за интерну ревизију Не 

Буџет 7.408 

ПЈИ  

Остало  

7.3.6. Ад хоц ревизије I, II, II, IV квартал Јединица за интерну ревизију Не 

Буџет 7.408 

ПЈИ  

Остало  

7.3.7. 
Консултански ангажмани и специјалне 
истраге 

I, II, II, IV квартал Јединица за интерну ревизију Не 

Буџет 2.222 

ПЈИ  

Остало  

 

 

 

 

 

 

План израде закона и подзаконскх аката по стратешким циљевима 

ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редни 
број 

Назив акта 
Планирани рок 

за припрему 
Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за 
доношење 

Стратешки циљ 2.:  Успостављање ефикасног система заштите, рехабилитације и  социјалне инклузије особа са инвалидитетом у Федерацији БиХ у складу са ЕУ 
легислативом  

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

      

      

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Закон о измјенама Закона о основама социјалне 
заштите, заштите цивилних жртава рата и заштите 
породице са дјецом. 

Прописи  у 
парламентарној 

процедури 
( на Дому 

Влада Федерације БиХ 
Достављена изјава 

усклађености 

Реформа 
социјалног сектора 

(разлози за 
доношење закона 
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народа у форми 
Нацрта ) 

детаљно садржани 
у образложењу 

сачињеног текста 
Закона)  

2. 
Закон о јединственом регистру корисника накнада 
на који се не уплаћују доприноси 

Враћен са Дома 
народа 

Парламента 
ФБиХ Влади 

ФБиХ на дораду 
и усаглашавање 

текста 
Приједлога. 

Влада Федерације БиХ 
Не усклађује се са 

прописима ЕУ 
Реформа 

социјалног сектора 

3. 
Закон о организацијама особа са инвалидитетом у 
Федерацији БиХ 

Обављање 
активности на 
тексту радног 
материјала 

Влада Федерације БиХ 
Не усклађује се са 

прописима ЕУ 
Реформа 

социјалног сектора 

Стратешки циљ 3.:  Успостављање и одржавање функционалног и ефикасног Система тржишта рада усклађеног са европским законодавством и међународним 
документима  

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Закон о измјенама и допунама Закона о 
посредовању у запошљавању и социјалној 
безбједности незапослених особа 

I и II квартал Влада Федерације БиХ 
Не усклађује се са 

прописима ЕУ 

Адекватније 
одређивање 

новчане накнаде за 
случај 

незапослености 

2. 
 

Правилник о евиденцијама у области 
запошљавања 

I и II квартал 
Федерално министарство рада и 

социјалне политике 
Не усклађује се са 

прописима ЕУ 

Увођење више 
врста евиденција у 

области 
запошљавања у 

циљу  омогућавања 
ефикасније 

функције 
посредовања у 
запошљавању  

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. Закон о измјенама и допунама Закона о раду III и IV квартал Влада Федерације БиХ Да 
Реформа радног 
законодавства 

2. Закон о безбједности и здрављу на раду III и IV квартал Влада Федерације БиХ Да 
Реформа радног 
законодавства 

3. Закон о штрајку III и IV квартал Влада Федерације БиХ Да 
Реформа радног 
законодавства 

4. Закон о мирном рјешавању радних спорова III и IV квартал Влада Федерације БиХ Да 
Реформа радног 
законодавства 

Стратешки циљ 4.:  Успостављање  ефикасног, финансијски стабилног и одрживог система  ПИО ФБиХ 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 
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1. 
Закон о организацији пензијског и инвалидског 
осигурања IV квартал Влада Федерације БиХ 

Не усклађује се са 
прописима ЕУ 

Реформа пензијског 
система у 

Федерацији БиХ 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

      

Стратешки циљ 5.:  Унаприједити систем социјалне заштите и заштите породице са дјецом који ће гарантовати основна и уједначена права која обезбјеђују 
заштиту социјално угрожених категорија 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Израда Преднацрта Закона о психолошкој 
дјелатности у Федерацији БиХ  

IV квартал ФМРСП Не 
Уређење области 
психолошке 
дјелатности  

2. 

Израда Преднацрта Закона о измјенама и 
допунама Закона о преузимању права и обавеза 
оснивача над установама социјалне заштите у 
Федерацији БиХ 

IV квартал ФМРСП Не 

Усклађивање и 
побољшање рада 
установа од значаја 
за Федерацију БиХ 

3. 
Израда Правилника о начину и мјесту проведбе 
заштитне мјере обавезног психо-социјалног 
третмана учинилаца насиља у породици 

II квартал ФМРСП Не 

Имплементација 
Закона о заштити 
од насиља у 
породици 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Израда Закона о дјелатности социјалног рада у 
Федерацији БиХ  

III квартал ФМРСП Не 
Уређење области 
дјелатности 
социјалног рада  

2. 
Израда Закона о социјалним услугама у 
Федерацији БиХ  

IV квартал ФМРСП Не 

Успостава 
универзалних 
основних права и 
минимума 
социјалних 
стандарда из 
области социјалне 
заштите 

3. 
Израда Закона о заштити породице са дјецом у 
Федерацији БиХ  

III квартал ФМРСП Не 

Изједначавајне и 
доступност 
основних права из 
области заштите 
породице и дјеце 

 



 

157 

 

ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО РАСЕЉЕНИХ ОСОБА И ИЗБЈЕГЛИЦА 

 

Федерално министарство расељених особа и избјеглица (ФМРОИ) основано је 

Законом о федералним министарствима и другим тијелима федералне управе 

(„Службене новине Федерације БиХ“, број 19/03). 

Усвајањем Ревидиране стратегије Босне и Херцеговине за проведбу Анекса ВИИ 

Дејтонског мировног споразума (од ресорних државних и ентитетских институција 

и од структура међународне заједнице у БиХ) дефинирани су стратешки циљеви у 

правцу реализирања одредби Анеxа VII Општег оквирног споразума за мир у БиХ 

(Споразум о повратку избјеглица и расељених особа). 

Федерално министарство расељених особа и избјеглица има мандат да у складу 

са основним документима који регулирају област повратка доприноси стварању 

политичког и правног оквира који се односи на расељене особе, избјеглице и 

повратнике и то: прикупљање и обраду података о расељеним особама, 

избјеглицама и повратницима; стварање услова за повратак расељених особа, 

избјеглица и повратника у њихова пријератна мјеста становања, укључујући 

обнову, реконструкцију и изградњу стамбених објеката; праћење, подстицање и 

помагање реинтеграције повратника у локалну заједницу, запошљавање и 

стварање услова за одржив повратак, укључујући реконструкцију, обнову и 

изградњу инфраструктурних и других објеката; планирање, праћење, помагање 

или координирање активности обнове, реконструкције и одрживог повратка са 

владиним и невладиним секторима; евидентирање или регистрирање  невладиних 

организација  и надзор над истим  које се баве  питањима помоћи расељеним 

особама  и повратницима, као и друге послове утврђене законом. 

Федерално министарства расељених особа и избјеглица  у току 2017. године 

радиће на провођењу слиједећих стратешких циљева: 

 Реконструкција стамбених јединица за потребе расељених особа, 

затварање колективних центара и алтернативног смјештаја повратника, 

изградње социјалних станова и стамбеног збрињавања млађих 

повратничких породица; 

 Осигурање услова одрживог повратка и економског јачања повратника и 

њихове реинтеграције у БиХ; 

 Хуманитарно, здравствено, психосоцијално и др. збрињавање повратника у 

мјестима повратка. 

 

Очекивани извори финансирања за реализацију наведених програма су: 

 Укупан буџет Федералног министарства расељених особа и избјеглица за 

2016. годину у износу од  25.914.370,00  КМ. 

 Кредит ОПЕЦ-а у износу од 1.500.000, 00 КМ. 

 Кредитна средства Развојне банке Савјета Европе реализација Пројекта 

ЦЕБ ИИ  у износу од 15.162.000,06 КМ. 

 Кредитна средства Саудијског фонда у износу  3.710.000,00 КМ. 
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 Донаторска средства из Регионалног стамбеног програма (РСП) у износу од 

23.456.391,24 КМ. 

 Удруживањем средстава са владиним и невладиним сектором осигураће се 

више средстава за поједине програме. 

 

Стратешки циљ 1. Реконструкција стамбених јединица за потребе расељених 

особа, за стварање колективних центара и алтернативног смјештаја 

повратника, изградње социјалних станова и стамбеног збрињавања млађих 

повратничких породица 

До сада је у Босни и Херцеговини обновљено око 70% стамбених јединица. Од 

овог броја, око 70%  стамбених јединица обновљено је на подручју Федерације 

Босне и Херцеговине, 25% на подручју Републике Српске, а у Брчко Дистрикту око 

5% стамбених јединица. Поред имплементација пројеката и програма који се 

финансирају из средстава буџета ово Министарство је имплементатор и пројеката 

који се финансирају из кредитних средстава међународних финансијских 

институција и донаторских средстава прикупљених на Донаторској конференцији. 

Споразумима је предвиђено да трошкове имплементације сноси  Босна и 

Херцеговина, односно ентитетска министарства као имплементатори пројеката. 

Пројекти Регионални стамбени програм, Саудијски Фонд за развој и ЦЕБ-Пројекта 

„Затварање колективних центара и алтернативних смјештаја пружањем јавних 

стамбених рјешења“  су уврштени у Програм јавних инвестиција Федералног 

министарства финансија. 

 

Реконструкција и обнова стамбених јединица додјелом грађевинског 

материјала и новчаних средстава за уградњу 

Додјела грађевинског материјала вршити ће се корисницима, чији су објекти 

мањег или већег степена оштећења, по систему „самоуградње“. Корисницима који 

властитим средствима не могу уградити донирани грађевински материјал 

(социјални случајеви, инвалиди, породице без примања, хронични болесници, 

незапослени и слично) додјељивати ће се новчана средства за уградњу 

материјала.  

Кроз овај програм рјешавати ће се и појединачни - ургентни случајеви на захтјев и 

иницијативу законодавних и извршних органа власти Босне и Херцеговине, 

представника невладиног сектора, спонтаних догађаја забиљежених у медијима, 

као и оправдани појединачни захтјеви упућени овом Министарству.  

Планирано је да се у 2017. години додјели помоћ за цца 160 корисника, одабраних 

по Јавном позиву расписаном 2015. године, као и појединачних ургентних 

случајева, а у складу са финансијским средствима. 

 

Реконструкција индивидуалних стамбених објеката по систему „кључ у руке“ 
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Реконструкцијом индивидуалних стамбених објеката по систему „кључ у руке“ 

планирају се обновити објекти најугроженијим породицама, прије свега 

повратничким и расељеним породицама који припадају једној од рањивих 

категорија, као што су: ратни војни инвалиди, породице шехида и погинулих 

бораца, самохрани родитељи, породице без икаквих примања и лошег 

здравственог и материјалног стања и слично. Планирана је обнова 85 стамбених 

јединица, од чега је потребно за 11 стамбених јединица обезбједити средства у 

износу од цца 365.750,00КМ у виду контрибуције за реализацију Регионалног 

стамбеног програма у БиХ за И Талас Компонента 2 Пројекта. Наведена средства 

се сматрају обавезним од стране домаћих институција као партиципација у 

Пројекту. Корисници су деифинисани у 2015. години. 

Регионални стамбени програм (РСП) 

Заједнички регионални програм трајних рјешења за избјеглице и расељена лица 

(у даљем тексту: Регионални стамбени програм) осмишљен је 2011. године, у 

циљу изналажења трајних стамбених рјешења за најугроженије избјеглице. 

Наведени Програм је први пут представљен на Међународној донаторској 

конференцији одржаној у априлу 2012. године у Сарајеву. Прикупљеним 

средствима  управља Развојна банка Савјета Европе (ЦЕБ).  

Предвиђени временски оквир за имплементацију процијењен је на 5 година од 

закључивања споразума. Циљ РСП-а је да обухвати близу 27.000 домаћинстава, а 

процијењени трошкови Програма износе око 584 милиона еура током 

петогодишњег периода. Програм чине четири државна стамбена пројекта у Босни 

и Херцеговини, Србији, Хрватској и Црној Гори, кроз неколико под-пројеката током 

петогодишњег периода. На простору Федерације БиХ, Федерално министарство 

расељених особа и избјеглица је имплементатор Програма за стамбена рјешења 

(куће, станови у зградама, смјештај у геријатријским центрима). 

Планирано је да се у оквиру Државног стамбеног програма за Босну и 

Херцеговину помогне 5.400 домаћинстава (од чега 1.800 Хрватске националности, 

1.800 Српске националности и 1.800 Бошњачке националности) или 14.000 

појединаца из групе најугроженијих избјеглица, повратника или интерно 

расељених лица. Процијењени трошкови програма износе преко 101,00 милион 

еура, од чега ће 85% бити обезбијеђено из донаторских средстава (85,9 милиона 

еура), а 15% из националних извора (15,2 милиона еура).  

У 2016/2017 планирано је да се реализира обнова и изградња стамбених јединица 

из: БХ1 (6 стамбених јединица), БХ2 (428 стамбене јединице), БХ3 -151 стамбена 

јединица, и БХ4- 166 стамбених јединица за кориснике који ће бити смјештени по 

моделу непрофитног социјалног становања. Процјењена вриједност потребних 

средстава за реализацију наведених подпројеката је 23.456.391,24 КМ. 

 

Кредитна средства - ОПЕЦ 

Босна и Херцеговина је са ОПЕЦ Фондом за међународни развој (ОФИД) 

закључила споразум о реализацији кредита за Пројекат обнове стамбеног фонда. 
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Вриједност кредита износи 7.000.000,00 УСД, од чега се на Федерацију БиХ 

односи 3.237.500,00 УСД, на Републику Српску 3.237.500,00 УСД и на Брчко 

Дистрикт БиХ 525.000,00 УСД. 
 

Кроз овај Пројекат извршиће се реконструкција и обнова стамбених јединица цца 

170 породица расељених у ФБиХ и 170 у РС. Укупна вриједност  кредитног 

задужења је 7.000.000,00$.  

Извршен је избор корисника у свим општинама/градовима те завршена 

примопредаја стамбених јединица за 176 корисника. На располагању је остало 

цца. 1.500.000,00 КМ. Започета је  обнова 35 стамбених јединица, чији се 

завршетак очекује у 2017. години.  

Након Одлуке Комисије за избјеглице и расељена лица Босне и Херцеговине 

утврдиће се тачан износ средстава из овог Пројекта који ће имплементирати 

Федерално министарство расељених особа и избјеглица. 

 

Кредитна средства из Саудијског Фонда (СФ) 

Средства из кредита СФ у износу од 15.000.000,00$ намјењена су за асистенцију у 

реконструкцији и обнови стамбених јединица и мањим интервенцијама на 

инфраструктури.  

Федерално министарство за расељене особе и избјеглице је имплементатор за 

подручје Федерације БиХ (цца. 6.500.000,00 USD за ccа. 400 стамбених јединица 

по систему „кључ у руке“). Период имплементације је планиран у периоду 2014.- 

2016. године.Будући да реализација пројеката није извршена у наведеном 

периоду, имплементација ће се наставити у 2017. години. 

Федерално министарство расељених особа и избјеглица је у досадашњој 

имплементацији пројекта извршио обнову и реконструкцију за 173 индивидуална 

стамбена објекта и предати су кључеви корисницима. 

У 2016. години проведен је поступак избора пројектаната за 66 индивидуалних 

стамбених објеката, те се у 2017. години планира провођење поступка за избор 

извођача радова и изградњу и обнову стамбених јединица. 

 

„Затварање колективних центара и алтернативних смјештаја пружањем 

јавних стамбених рјешења“ – кредитна средства Развојне банке Савјета 

Европе (ЦЕБ) 

На подручју Федерације БиХ егзистирају 93 колективна центра са 1.959 породица 

или 5.632 особа. Поред колективног вида смјештаја, на подручју Федерације БиХ, 

1.523 породице са 4.285 чланова  су у статусу расељених и 664 породице који 

немају статус расељених особа, а у стању су  социјалне потребе и користи 

алтернативни смјештај, те и имају једнак приоритет стамбеног збрињавања. 

У сарадњи са УНХЦР-ом, Министарством за људска права и избјеглице БиХ, 

ресорним кантоналним министарствима и општинама, Пројекат је кандидован од 

стране Савјета министара БиХ према Развојној банци Савјета Европе (ЦЕБ) за 
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кредитно задужење и исти је одобрен. Процијењено је да укупни трошак пројекта 

износи 104 милиона еура, од чега се 60.000.000 еура тражи од ЦЕБ-а у виду зајма. 

Преостали трошкови пројекта финансирали би се материјалним учешћем БиХ.  

Влада Федерације БиХ је на 109. сједници одржаној 09.04.2014. године, донијела 

Закључак на приједлог Федералног министарства расељених особа и избјеглица 

да се кредитно задужује код Развојне банке Савјета Европе у износу од 40.423.203 

еура. Вријеме реализације ЦЕБ пројекта предвиђено је у наредне четири године 

(2015 - 2018.). Парламент Федерације БиХ у мјесецу мају 2015. године, је подржао 

супсидијарни Уговор о задужењу Федерације БиХ. Федерално министарство 

расељених особа и избјеглица на захтјев Развојне Банке Савјета Европе-ЦЕБ-а, 

Министарства за људска права и избјеглице и УНХЦР-а идентификовало је  

приоритетне колективне центре у Горажду, Мостару, Тузли, Маглају, Тешњу, 

Травнику,Илиџи, Сребренику, Коњицу за отпочињање реализације прве фазе овог 

Пројекта. У 2015. години је отпочела реализација прве фазе Пројекта. У 2016. 

години  потписани су Споразуми о сарадњи на спровођењу државног пројекта 

„Затварање колективног центра кроз омогућавање јавних стамбених рјешења“ 

између Федералног министарства расељених особа и избјеглица, ресорног 

кантоналног министарства/управа и општина у којима се реализира прва фаза 

Пројекта. Споразумом су дефинирана права и обавезе учесника у пројекту.  

У 2016. години проведен је поступак идентификације и верификације корисника у 

општинама: Травник, Маглај, Коњиц, Тешањ, Тузла, Илиџа и Сребреник. 

Активности на идентификацији и верификацији корисника, наставиће се у 2017. 

години у општинама: Горажде, Град Мостар из прве фазе као и планираним 

општинама из друге фазе. 

У 2017. години планирано је потписивање Споразума за реализацију осталих 

подпројеката у општинама друге фазе Кантона Сарајево - Илиџа и Хаџићи, 

Зеничко-добојског Кантона – Зеница, Тузланског Кантона – Кладањ, Теочак, 

Живинице, Лукавац, Грачаница и Градачац из Пројекта ЦЕБ-II. Такођер, вршиће се 

и израда пројектне документације и провођење поступка јавних набавки. 

У 2016. години објављен је тендер за избор извођача радова за општину Маглај, 

изградња вишепородичног стамбеног објекта са 15 стамбених јединица. 

Током 2017. години планирано је објављивање тендера за избор извођача радова 

за подпројекте: Тешањ (21 стамбена јединица), Травник (20 стамбених јединица), 

Сребреник (82 стамбених јединице), Тузла (156 стамбених јединица), Зеница (69 

стамбених јединица), Коњиц (10 стамбених јединица), Илиџа-Храсница (54 

стамбене јединице) и Горажде (75 стамбених јединица). У осталим општинама из 

друге фазе планирано је провођење процедуре пројектовања. 

Сви ови програми-пројекти припадају групи која се реализује на цијелом простору 

БиХ и имају карактер заједничких пројеката-програма, а реализују се по посебним 

процедурама утврђеним за сваки пројекат-програм. 

Стратешки циљ 2. Осигурати услове одрживог повратка и економског јачања 

повратника и њихова реинтеграција у БиХ 
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Обнова и изградња инфраструктурних и других објеката од значаја за ширу 

друштвену заједницу у повратничким срединама на простору БиХ 

Циљ овог програма је прије свега обнова електромреже, путне, водоводне и 

канализационе инфраструктуре, објеката вјерског, сакралног, образовног, 

спортског и културног карактера те осталих објеката од значаја за ширу друштвену 

заједницу. 
 

Реконструкција, обнова и санација путне, водоводне и електромреже 

представљају предуслов за задовољавање елементарних животних потреба 

становништва. Питка вода, канализација и струјни прикључак побољшавају 

животне услове повратника и осигуравају одрживост повратка. Поред 

појединачних инфраструктурних прикључака, приоритет је обнова инфраструктуре 

за цијела повратничка насеља.  

Такођер, обновом школских и здравствених установа те објеката за спортске и 

културне манифестације стварају се предиспозиције квантитативног повратка свих 

старосних и социјалних категорија становништва. С обзиром на постојање још 

увијек великог броја разорених школа, домова здравља, друштвених домова и сл. 

на простору цијеле Босне и Херцеговине потребна су додатна средства како би се 

задовољио барем дио постојећих потреба. Уз појединачно партиципативно 

учествовање локалних заједница, сигурно ће бити могуће осигурати бољу 

будућност за повратнике. 

Осим наведеног радиће се на развоју пројеката санација јавне инфраструктуре 

индустријских подручја, чиме ће се утицати на основне услове за покретање 

индустријске производње, а тиме и поновно привредно оживљавање и развитак 

индустријских зона. 

 

Програм помоћи у запошљавању и самозапошљавању повратника у 

привреди и пољопривреди на подручју БиХ 

Недостатак економских прилика у областима повратка представља главну 

препреку одрживом повратку. То је и разлогом да многа млађа расељена лица 

радије остају у мјесту расељења гдје имају боље економске могућности, у 

поређењу са онима које су им доступне у заједницама поријекла.  

Стога овај Програм подстицно и охрабрујуће треба да дјелује на повратнике-

подузетнике како би се финансирале и суфинансирале занатско-трговинске и 

услужно-производне дјелатности.  

Посебна пажња у наредном периоду кроз овај Програм ће бити усмјерена на 

подстиц запошљавању повратника млађе животне доби, младих подузетника – 

почетника, као и високообразованих повратника кроз њихово стручно 

оспособљавање, односно стицање првог радног искуства. 

Будући да је незапосленост један од најактуелнијих проблема у БиХ а 

повратничка популација припада најугроженијим категоријама незапослених, 

већина повратника своју шансу за запошљавање виде у  пољопривредној  
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производњи  као најједноставнијем начину привређивања. Додјелом 

пољопривредне механизације, прикључака и остале опреме (трактори, 

мотокултиватори, косачице, прикључци, опрема за пчеларство и  сл.), додјелом 

пластеника и стакленика за пластеничку производњу, подстицајима за изградњу и 

опремање пољопривредних објеката (сушаре, хладњаче, стајски објекти и сл.), 

додјелом садница дрвенастог и пакета за садњу јагодичастог воћа, те набавком 

крупне стоке и перади, помоћи ће се повратницима у рјешавању њихове 

егзистенције у мјестима повратка. 

Подршка ове врсте има за циљ и јачање свих грана пољопривреде и њене 

цјелокупне производње у мјестима повратка.  

Путем финансијских подстицаја, додјелом опреме или репроматеријала за 

пољопривредну, занатску, услужну или производну дјелатност повратницима ће 

се кроз овај програм помоћи ће се осигурати стална и повремена радна мјеста за 

око 1.000 повратника у току једне године. То ће индиректно утицати и на  изворе 

прихода за око 3.000 - 4.000 чланова уже породице.  

 

 

Програм  развоја одрживости повратка у РС 

Програм има за циљ осигурати подршку обнови и изградњи путне, водоводне и 

канализационе инфраструктуре, објеката здравствене заштите, вјерског, 

сакралног, образовног, спортског и културног карактера као и осталих објеката од 

значаја за ширу друштвену заједницу. Поред наведеног, предвиђено је 

суфинансирање пројеката који су оријентирани на запошљавање повратника кроз 

подстице инвестицијским пројектима привредних субјеката у повратничким 

срединама, те оквиру мале привреде (породични бизнис и сл.), као и у области 

пољопривреде са акцентом на подршку пољопривредним газдинствима која се 

баве узгојем крупне стоке и перади, односно примарном производњом меса и 

млијека, али и подршком за све остале пољопривредне дјелатности. 

Подршка за заједничке, међуентитетске и општинске пројекте, те пројекте са 

другим владиним и невладиним организацијама 

У циљу снажније подршке одрживом повратку, кроз заједничко дјеловање са 

другим владиним и невладиним, локалним као и међународним организацијама, 

те удружењима, образовним и других институцијама, у току 2017. године ово 

Министарство ће подржати више пројеката који се тичу обнове и изградње путне и 

друге инфраструктуре у повратничким срединама, помоћи у обнови и опремању 

објеката образовног, спортског и културног карактера, те осталих објеката од 

значаја за ширу друштвену заједницу, као и пружити подршку организирању 

разних спортских, културних и других манифестација, те пројектима запошљавања 

и самозапошљавања повратника.    

Обнова и изградња инфраструктурних и других објеката од значаја за ширу 

друштвену заједницу на подручју регије Сребреница (капитални трансфер) 
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У буџету Министарства за 2017. годину предвиђен је наставак подршке 

капиталним пројектима у регији Сребреница (општине: Сребреница, Братунац, 

Власеница, Милићи, Зворник и Осмаци). У односу на наведени програм, 

Федералном министарству расељених особа и избјеглица ће од стране Владе 

Федерације БиХ бити донесен посебан програм утрошка средстава. 

Стратешки циљ 3. Хуманитарно, здравствено, психосоцијално и др. 

збрињавање повратника  у мјестима повратка 

Хуманитарни, здравствени, психосоцијални, информативни и едукативни пројекти, 

стварање међусобног повјерења повратника и домицилног становништва, 

подршка реинтеграције повратника по основу споразума о реадмисији 

(обезбјеђење превоза, пружање различитих видова хуманитарне помоћи и сл.), те 

пројекти сарадње са дијаспором, учествовање у припреми одржавања Регионалне 

донаторске конференције (Босна и Херцеговина, Р Хрватска, Р Србија, Р Црна 

Гора). 

Ови пројекти ће се реализовати кроз: додјелу хуманитарне помоћи повратницима, 

додјелу средстава повратничким породицама, установама, организацијама и 

удружењима грађана, регистрованим за подршку повратку расељених особа и 

избјеглица, подршку организацији промоција и манифестација у повратничким 

срединама, као и подршку медијским пројектима повратника и корисницима 

колективних центара у Федерацији Босне и Херцеговине. 

Пружање хуманитарне помоћи у виду породичних пакета са прехрамбеним и 

хигијенским средствима повратничким породицама, колективним центрима, 

народним кухињама и социјално угроженом становништву ће омогућити 

превазилажење тешке социјалне ситуације у којима се повратници налазе 

приликом повратка на своја пријератна пребивалишта и реинтеграције у локалну 

заједницу.  

Кроз хуманитарне, здравствене, психосоцијалне, информативне и едукативне 

пројекте помоћи даје се подршка разним удружењима који ће кроз своје редовне 

активности и реализацију планираних пројеката, за које им је пружена подршка 

овог министарства у виду новчане помоћи, помоћи повратницима у реинтеграцији, 

социјализацији у повратничким и локалним заједницама. 

Министарство за расељене особе и избјеглице у 2017. години наставити ће са 

стипендирањем студената - повратника у Републику Српску. 

Дозволе ради кориштења царинских олакшица дају се удружењима и 

фондацијама које обављају хуманитарну дјелатност, а у смислу Закона о 

царинској политици БиХ и посебне одлуке Владе ФБиХ о давању одобрења ради 

кориштења царинских олакшица. 

Циљ Одлуке иза које је стала Влада ФБиХ је да се стимулишу НВО путем 

царинске политике да помогну увоз роба хуманитарног поријекла ради лакше 

дистрибуције особама у стању социјалне потребе као и чињенице да донатори не 

желе учествовати у сношењу царинских и порезних пристојби. 
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Дозволе за обављање хуманитарне дјелатности министарство издаје на основу 

Закона о удружењима и фондацијама ФБиХ и постојећих важећих одредби Закона 

о хуманитарној дјелатности (Службене новине ФБиХ број 35/98)  којима је 

прецизиран начин издавања дозвола за обављање хуманитарне дјелатности које 

подразумијевају претходно прибављено мишљење надлежног кантоналног органа 

управе као и вршење надзора над пројектима одобреним од стране овога 

министарства. 

Социјално-психолошка подршка повратницима кроз координирану сарадњу од 

локалне заједнице до федерације кроз сарадњу са центрима за социјални рад 

општина, кантона те надлежних министарства и сарадњу са невладиним 

организацијама. Ово министарство у наредном периоду планира кроз ову 

координацију пружити повратницима психо-социјалну помоћ која би се састојала у 

директном нематеријалном пружању помоћи као што су упућивања на адекватне 

институције и могућности остварење права која им гарантира Европска конвенција 

о људским правима и слободама. 

Предлагање и израда пројеката према стандардима ЕУ и могућности аплицирања 

на средства из ИПА-фондова што подразумијева сарадњу са више физичких и 

правних субјеката од локалне заједнице до државе, међународних организација и 

донатора. 

Влада Федерације Босне и Херцеговине ранијих година издвајала је средства за 

подршку обиљежавања годишњица и укопа невиних жртава у Сребреници, 

Братунцу, Вишеграду, Власеници, Зворнику, Приједору и Брчко Дистрикту БиХ. 

Очекује се да ће и у наредним годинама ова подршка Владе ићи путем овог 

министарства те да ће министарство активно учествовати у организацији и 

логистичкој подршци у Сребреници, Братунцу, Вишеграду  као и у логистичкој 

подршци у Власеници, Зворнику, Приједору и Брчко Дистрикту БиХ.  

Такође, министарство ће активно учествовати и у изградњи спомен обиљежја на 

простору Босне и Херцеговине, по захтјевима владиних и невладиних 

организација, као и удружења. 
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Оперативни циљеви и активности по стратешким циљевима 
 
Стратешки циљ 1.: Реконструкција стамбених јединица за потребе 
расељених особа, затварање колективних центара и алтернативног 
смјештаја повратника, изградње социјалних станова и стамбеног 
збрињавања млађих повратничких породица  

ДБК-5301 

ДОБ 6.189 

ПЈИ 42.328 

Остало 
1.500 

Оперативни циљ 1.1.: Реконструкција и обнова стамбених јединица додјелом грађевинског материјала и новчаних 
средстава за уградњу 

Буџет 2.605 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњирезултат  

Број обновљених објеката и број корисника којима су 
додјељена новчана средства за уградњу 

Испоручено ГМ  за ccа.160 корисника и додјељена средства за уградњу за 30% корисника 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 

Носилац 

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.1.1. Провести процедуру одабира корисника I-IV квартал 

Одсјек за стварање услова за 
повратак расељених особа, 

повратника, избјеглица и 
реадмисију 

Да 

Буџет 40 

ПЈИ  

Остало 
 

1.1.2. 
Снимити степен оштећења стамбених објеката 
и израдити спецификације грађевинског 
материјала 

I-IV квартал 

Одсјек за припрему и 
реализацију програма 

санације и реконструкције 
објеката 

Да 

Буџет 60 

ПЈИ  

Остало 
 

1.1.3. Провести Јавне набавке за одабир добављача I-IV квартал 

Одсјек за припрему и 
реализацију програма 

санације и реко-нструкције 
објеката и Комисија за ЈН 

Да 

Буџет 50 

ПЈИ  

Остало 
 

1.1.4. 
Реализација потписаних Уговора са 
добављачима и Одлука  о додјели новчаних 
средстава за уградњу 

I-IV квартал Сектор 04 Да 

Буџет 2.400 

ПЈИ  

Остало  

1.1.5. 
Пратити динамику, контролисати квалитет и 
квантитет испорученог грађевинског 
материјала 

I-IV квартал 

Одсјек за дијаспору, 
прикупљање и обраду 

података, организацију и 
отпрему помоћи 

Да 

Буџет 20 

ПЈИ  

Остало 
 

1.1.6. 
Извршити мониторинг и интерну еваулацију за 
предходну годину 

јули  2017 Сектор 04 Да 

Буџет 20 

ПЈИ  

Остало  

1.1.7. Извјештавати о реализацији програма децембар 2017 Сектор 04 Да 

Буџет 15. 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.2.: Реконструкција и обнова стамбених јединица по систему „кључ у руке“ 

Буџет 2.419 

ПЈИ  

Остало  
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Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат  

Број обновљених објеката у односу на планирано Обновљено 85 стамбених јединица 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 

Носилац 
(најмањи организациони 

дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.2.1 
Провести процедуру одабира корисника 
помоћи и потписати уговоре 

крај 2017 

Одсјек за стварање услова за 
повратак расељених особа, 

повратника, избјеглица и 
реадмисију 

Да 

Буџет  30 

ПЈИ  

Остало  

1.2.2. 
Снимити степен оштећења стамбених објеката 
и израдити спецификације грађевинског 
материјала 

крај 2017 

Одсјек за припрему и 
реализацију програма 

санације и реконструкције 
објеката 

 

Буџет 70 

ПЈИ  

Остало  

1.2.3. Провести Јавне набавке за одабир добављача крај 2017 

Одсјек за припрему и 
реализацију програма 

санације и реконструкције 
објеката и Комисија за ЈН 

Да 

Буџет 50 

ПЈИ  

Остало  

1.2.4. 
Реализација потписаних Уговора са 
извођачима радова 

крај 2017 Сектор 04 Да 

Буџет 2.200 

ПЈИ  

Остало  

1.2.5. 
Вршити надзор над извођењем радова, 
технички пријем и примопредаја објеката 

I-IV квартал Надзорни одбор ФМРОИ Да 

Буџет 35 

ПЈИ  

Остало  

1.2.6. Извршити интерну еваулацију програма крај 2017 Сектор 04 Да 

Буџет 25 

ПЈИ  

Остало  

1.2.7. Извјештавати о реализацији  програма децембар 2017 Сектор 04 Да 

Буџет 9 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.3.: Реконструкција и обнова стамбених јединица путем Фонда за повратак БиХ - кредитна средства 

ОПЕЦ-а 

Буџет 65 

ПЈИ  

Остало 1.500 

  Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат 

  Број обновљених стамбених објеката Обновљено  35 стамбених јединица  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 

Носилац 
(најмањи организациони 

дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.3.1. 

Провести процедуру одабира  корисника, 
формирати листе потенцијалних корисника, 
упутити Комисији за расељена лица и 
избјеглице БиХ на верификацију 

крај 2017 Сектор 04 Да 

Буџет 5 

ПЈИ  

Остало  

1.3.2. 
Извршити Јавне набавке за пројектанта, 
извођача и надзор 

крај 2017 Сектор 04 Да 
Буџет 30 

ПЈИ  
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Остало  

1.3.3. Пратити реализацију свих активности пројекта I-IV квартал Сектор 04 Да 

Буџет 15 

ПЈИ  

Остало  

1.3.4. 
Вршити технички преглед и примопредају 
објеката 

крај 2017 Сектор 04 Да 

Буџет 12 

ПЈИ  

Остало  

1.3.5 Извршити интерну евалуацију програма крај 2017 Сектор 04 Да 

Буџет 2 

ПЈИ  

Остало  

1.3.6 Извјештавати о реализацији програма децембар 2017 Сектор 04 Да 

Буџет 1 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.4.: Реконструкција и обнова  зграда и стамбених јединица путем Фонда за повратак БиХ - 
Регионални програм (донаторска средства) 

Буџет 731 

ПЈИ 23.456 

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат  

Број обновљених објеката 
Изграђено цца.585 стамбених објеката 
Израђено 166 станова социјалног непрофитног становања 

1.4.1. 

Провести процедуру одабраних корисника, 
формирати листе потенцијалних корисника, 
упутити Комисији за расељена лица и 
избјеглице БиХ на верификацију.  

I-IV квартал 
Министарство за људска 

права и избјеглице, Фонд за 
повратак, ФМРОИ 

Да 

Буџет 35 

ПЈИ  

Остало  

1.4.2. 
Извршити Јавне набавке за пројектанта, 
извођача и надзор 

I-IV квартал 
Регионална тендерска 

комисија за јавне набавке 
Да 

Буџет 66 

ПЈИ 23. 456 

Остало  

1.4.3. Пратити реализацију свих активности пројекта I-IV квартал 

Одсјек за дијаспору, 
прикупљање и обраду, 
организацију и отпрему 

помоћи 

Да 

Буџет 255 

ПЈИ  

Остало  

1.4.4. 
Вршити технички преглед и примопредају 
објеката 

I-IV квартал 
Комисија за технички преглед 

ФМРОИ и општина 
Да 

Буџет 265 

ПЈИ  

Остало  

1.4.5. Извршити интерну евалуацију програма I-IV квартал Сектор 04 Да 

Буџет 60 

ПЈИ  

Остало  

1.4.6. Извјештавати о реализацији програма I-IV квартал Сектор 04 Да 

Буџет 50 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.5.: Реконструкција и обнова стамбених јединица путем Фонда за повратак БиХ - „Затварање 
колективних центара и алтернативних смјештаја пружањем јавних стамбених рјешења“ 

Буџет 150 

ПЈИ 15.162 

Остало  

 Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат  
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 Број изграђених објеката Израда пројектне документације за 15 стамбених зграда 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.5.1. 

Провести процедуру одабраних корисника, 
формирати листе потенцијалних корисника, 
упутити Комисији за расељена лица и избјеглице 
БиХ на верификацију 

I-IV квартал 

Комисија БиХ, Министарство за 
људска права и избјеглице, Фонд 

за повратак, ФМРОИ 
Да 

Буџет 30 

ПЈИ  

Остало  

1.5.2. 

Извршити Јавне набавке за пројектовање и 
ревизију пројектне документације 

Извршити ЈН за извођење радова и вршење 
надзора над извођењем радова 

I-IV квартал 
Регионална тендерска комисија за 

јавне набавке 
Да 

Буџет 55 

ПЈИ 15.162 

Остало 
 

1.5.3. Пратити реализацију свих активности пројекта I-IV квартал 
Одсјек за организацију и отпрему 

помоћи 
Да 

Буџет 45 

ПЈИ  

Остало  

1.5.4. Вршити технички преглед и примопредају објеката I-IV квартал 
Комисија за технички преглед 

ФМРОИ и општина 
Да 

Буџет 15 

ПЈИ  

Остало  

1.5.5. Извршити интерну евалуацију програма I-IV квартал Сектор 04 Да 

Буџет 4 

ПЈИ  

Остало  

1.5.6. Извјештавати о реализацији програма I-IV квартал Сектор 04 Да 

Буџет 1 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.6: Реконструкција и обнова стамбених јединица путем Фонда за повратак БиХ - кредитна средства 
Саудијски фонд за развој 

Буџет 150 

ПЈИ 3.710 

Остал
о 

 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат 

Број обновљених објеката Обновљено 66 стамбених јединица 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.6.1. 

Провести процедуру одабира корисника, 
формирати листе потенцијалних корисника, 
упутити Комисији за расељена лица и избјеглице 
БиХ на верификацију 

I-IV квартал 
Министарство за људска права и 

избјеглице, Фонд за повратак, 
ФМРОИ 

Да 

Буџет 30 

ПЈИ  

Остало  

1.6.2. 
Извршити јавне набавке за пројектанта, извођача и 
надзор 

I-IV квартал 
Регионална тендерска комисија за 

јавне набавке 
Да 

Буџет 55 

ПЈИ 3.710 

Остало  

 Пратити реализацију свих активности пројекта I-IV квартал Комисија за реализацију и Да Буџет 45 



 

170 

 

1.6.3. имплементацију Пројекта ПЈИ  

Остало  

1.6.4. Вршити технички преглед и примопредају објеката 
I-IV квартал 

 
Комисија за технички преглед 

ФМРОИ и општина 
Да 

Буџет 15 

ПЈИ  

Остало  

1.6.5. Извршити интерну евалуацију програма I-IV квартал Сектор 04 Да 

Буџет 3 

ПЈИ  

Остало  

1.6.6. Извјештавати о реализацији програма I-IV квартал Сектор 04 Да 

Буџет 2 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.7: Програм подршке репатријације и повратка избјеглица БиХ из иноземства кроз сарадњу са 

дијаспором БиХ 

Буџет 19 

ПЈИ  

Остал
о 

 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат (преузети из трогодишњег плана) 

Број потенцијалних корисника за повратак из дијаспоре 
којима је пружена правна помоћ за обнову стамбене 
јединице 

Број корисника за пружање правне помоћи цца 100 

Број корисника којима је пружена помоћ у обнови стамбених 
јединица 

Број корисника којима је пружена помоћ у обнови стамбених јединица цца. 50 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.7.1. 
Успоставити сарадњу са Министарством за људска 
права и избјеглице ради прикупљања и размјене 
података 

I-IV квартал Сектор 04 Да 

Буџет 9 

ПЈИ  

Остало  

1.7.2. 

Успоставити сарадњу са дијаспором ради 
прикупљања и размјене података и упознати 
удружења дијаспоре са активностима ФМРОИ 

I-IV квартал Сектор 04 Да 

Буџет 10 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.8.: Програм подршке реинтеграцији повратника по основу споразума о реадмисији 

Буџет 50 

ПЈИ  

Остал
о 

 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат  

Створени капацитети Формиран координациони тим за прихват особа по Споразуму о реадмисији 

Изградња стамбених јединица-Интегрирани програм 
подршке за реинтеграцију повратника по основу споразума 
о реадмисији (Имплементатор ЦРС, главни координатор 
МЉПИ) 

Изграђене стамбене јединице цца. 30 на подручју Босне и Херцеговине 

Завршена фаза успоставе функционалног система прихвата Успостављен функционални систем у 10 општина 
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и интеграције БиХ држављана који се враћа по Споразуму о 
реадмисији (имплементатор ЦРС, главни координатор 
МЉПИ). 

Усвојена Стратегије Босне и Херцеговине за прихват и 
интеграцију држављана БиХ који се враћају у БиХ по основу 
споразума о реадмисији и Акциони план за 2015-2018 
годину 

Реализиране активности из акционог плана које се односе на ФМРОИ 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по 
кварталима) 

Носилац 
(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.8.1. 

Извршавати преузете обвезе по донесеној 
стратегији реинтеграције повратника по основу 
Споразума о реадмисији 

I-IV квартал Сектор 04 Да 

Буџет 25 

ПЈИ  

Остало  

1.8.2. 
Учешће на измјени Закона и доношењу под 
Законских аката у области реадмисије преузете 
обвезе из стратегије 

I-IV квартал Сектор 04 Да 

Буџет 15 

ПЈИ  

Остало  

1.8.3. 
Осигурање прихвата особа у циљу осигурања 
интервентне помоћи 

I-IV квартал Сектор 04 Да 

Буџет 10 

ПЈИ  

Остало  

Стратешки циљ 2. : Осигурање услова одрживог повратка и економског 

јачања повратника и њихове реинтеграције у БиХ 
ДБК-5301 

ДОБ 17.845 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 2.1: Обнова и изградња инфраструктурних и других објеката од значаја за ширу друштвену заједницу у 
повратничким срединама на простору БиХ 

Буџет 4.425 

ПЈИ  

Остал
о 

 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат  

Број обновљених/изграђених инфраструктурних и других 
објеката од значаја за повратничке заједнице на подручју 
БиХ 

130 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.1.1. 
Мониторинг и евалуација реализираних пројеката 
из предходне године 

I-IV квартал Комисија за мониторинг Не 

Буџет 80 

ПЈИ  

Остало  

2.1.2. 
Одабир приоритетних програма и општина за 
имплементацију помоћи 

I квартал Сектор  03 Не 

Буџет 60 

ПЈИ  

Остало  

2.1.3. 
Одабир приоритетних пројеката по јавним 
огласима, појединачних захтјева и заједничких 

I и II  квартал 
Комисије за одабир корисника, 

Министар 
Не 

Буџет 60 

ПЈИ  
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пројеката Остало  

2.1.4. 

Провођење поступка јавне набавке за извођење 
радова високоградње или нискоградње са или без 
грађевинског материјала за обнову и изградњу 
објеката из програма помоћи одрживог повратка 

I - IV квартал Сектор  03 Не 

Буџет 50 

ПЈИ  

Остало  

2.1.5. 
Реализација одабраних пројеката по Јавним 
огласима из 2016.године 

I и II квартал Сектор  03 Не 

Буџет 3.600 

ПЈИ  

Остало  

2.1.6. Реализација одабраних појединачних захтјева I – IV квартал Сектор  03 Не 

Буџет 500 

ПЈИ  

Остало  

2.1.7. 
Мониторинг и анализа реализираних пројеката из 
текуће године 

II,III,IV квартал Сектор  03 Не 

Буџет 75 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 2.2.: Пружање подршке запошљавању и самозапошљавању повратника у привреди и пољопривреди на 
подручју БиХ 

Буџет 6.370 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат 

Број повратничких домаћинстава који имају директну и 
индиректну корист од реализираних пројеката 

1000 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.2.1. 
Мониторинг и евалуација реализираних пројеката 
из предходне године 

III и IV квартал Комисија за мониторинг Не 

Буџет 50 

ПЈИ  

Остало  

2.2.2. Одабир приоритетних општина и програм помоћи I и II квартал Сектор  03 Не 

Буџет 20 

ПЈИ  

Остало  

2.2.3. 
Одабир приоритетних пројеката и корисника 
помоћи по Јавним огласима из 2015. и 2016. 
године- обилазак потенцијалних корисника 

I и II квартал 
Комисије за одабир корисника, 

Министар 
Не 

Буџет 140 

ПЈИ  

Остало  

2.2.4. 

Припрема и провођење  јавних огласа за 
прикупљање пријава за програме помоћи одрживог 
повратка у циљу  
самозапошљавања/запошљавања повратника у 
пољопривреди (додјела пакета за садњу  
јагодичастог воћа, изградња пољопривредних 
објеката, додјела крупне стоке и перади) 

I и II квартал Комисија за одабир корисника Не 

Буџет 100 

ПЈИ  

Остало  

2.2.5. 

Припрема и провођење  јавних огласа за 
прикупљање пријава за програме помоћи одрживог 
повратка  у циљу првог запошљавања и 
самозапошљавања младих кроз покретање малог 

I и II квартал Комисија за одабир корисника Не 

Буџет 40 

ПЈИ  

Остало  
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бизниса 

2.2.6. 

Припрема и провођење  јавног огласа за 
прикупљање пријава за учешће у Програму 
обављања приправничког стажа без заснивања 
радног односа повратника са ВСС 

II квартал 
Комисија за одабир корисника  

  
  

Не 

Буџет 30 

ПЈИ  

Остало  

2.2.7. 

Провођење поступка ЈН за набавку и испоруку 
роба из програма помоћи оџивог повратка у циљу 
запошљавања и самозапошљавања повратника у 
пољопривреди за простор БиХ. 

I – IV квартал 
 

Комисија за ЈН Не 

Буџет 30 

ПЈИ  

Остало  

2.2.8. 

Разматрање и реализација појединачних захтјева 
из програма помоћи одрживог повратка у циљу 
запошљавања и самозапошљавања повратника у 
малој привреди и пољопривреди 

I –IV квартал 
Комисија за разматрање захтјева, 

Министар, С03 
Не 

Буџет 400 

ПЈИ  

Остало  

2.2.9. 
Реализација одобрених пројеката по јавним  
огласима из 2015. и 2016. 

I и II квартал Сектор  03 Не 

Буџет 3.500 

ПЈИ  

Остало  

2.2.10. 
Реализација одобрених пројеката по јавним  
огласима из текуће године 

II, III и IV квартал Сектор  03 Не 

Буџет 2.000 

ПЈИ  

Остало  

2.2.11. 
Мониторинг и анализа реализираних пројеката из 
текуће године 

II и IV квартал Сектор  03 Не 

Буџет 60 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 2.3: Пружање подршке развоју одрживости повратка у РС 

Буџет 3.248 

ПЈИ  

Остал
о 

 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат  

Број повратничких домаћинстава који имају директну и 
индиректну корист од реализираних пројеката 

370 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.3.1. Мониторинг пројеката реализираних у 2016. години I,II и III квартал Комисија за мониторинг Не 

Буџет 65 

ПЈИ  

Остало  

2.3.2. 
Анализа и избор потенцијалних локација – 
повратничких регија за имплементацију пројеката 

I квартал Комисија за одабир корисника Не 

Буџет 13 

ПЈИ  

Остало  

2.3.3. 
Одабир приоритетних пројеката по јавним 
огласима из 2015.и 2016.године- обилазак 
потенцијалних корисника 

I и II квартал 
Комисије за одабир корисника, 

Министар 
Не 

Буџет 70 

ПЈИ  

Остало  

2.3.4. Одабир приоритетних пројеката по јавним III квартал Комисије за одабир корисника, Не Буџет 60 
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огласима из текуће године - обилазак 
потенцијалних корисника 

Министар ПЈИ  

Остало  

2.3.5. 
Реализација одобрених  пројеката из 2015.и 
2016.године 

I, II и III квартал Сектор 03 Не 

Буџет 2.000 

ПЈИ  

Остало  

2.3.6. Реализација одобрених  пројеката из текуће године III и IV квартал Сектор 03 Не 

Буџет 1.000 

ПЈИ  

Остало  

2.3.7. 
Мониторинг и анализа реализираних пројеката из 
текуће године 

III и IV квартал Сектор 03 Не 

Буџет 40 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 2.4: Подршка за заједничке, међуентитетске и општинске пројекте са владиним и невладиним 

организацијама  

Буџет 2.170 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат  

Број повратничких домаћинстава који имају директну и 
индиректну корист од реализираних пројеката 

150 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.4.1. 
Анализа и избор потенцијалних локација – 
општина/  регија за имплементацију пројеката  

I квартал Сектор 03 Не 

Буџет 70 

ПЈИ  

Остало  

2.4.2. 
Одабир приоритетних пројеката и корисника 
помоћи 

I, II и III квартал 
Комисија за одабир корисника, 

Министар 

Не Буџет 55 

ПЈИ  

Остало  

2.4.3. 
Реализација одабраних пројеката по јавним 
огласима из 2016. и 2017.године 

I,II, III и IV 
квартал 

Сектор 03 

Не Буџет 1.600 

ПЈИ  

Остало  

2.4.4. Реализација одабраних појединачних захтјева I – IV квартал Сектор  03 Не 

Буџет 400 

ПЈИ  

Остало  

2.4.5. 
Мониторинг утрошка одобрених средстава и 
реализације одобрених пројеката из текуће године 

IV квартал Комисија за мониторинг Не 

Буџет 45 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 2.5: Обнова и изградња инфраструктурних објеката од значаја за ширу друштвену заједницу на подручју 
регије Сребреница 

Буџет 1.632 

ПЈИ  

Остал
о 

 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат  

Број обновљених/изграђених инфраструктурних и других 
објеката од значаја за повратничке заједнице у регији 

60 
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Сребренице 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2. 5.1. 
Мониторинг реализираних пројеката из предходне 
године 

I - IV квартал Комисија за мониторинг Не 

Буџет 60 

ПЈИ  

Остало  

2.5.2. 
Одабир приоритетних пројеката у регији 
Сребреница по Јавним позивима и појединачних 
захтјева 

I,II и III квартал 
Комисија за одабир корисника, 

Министар 
Не 

Буџет 30 

ПЈИ  

Остало  

2.5.3. 
Реализација инфраструктурних пројеката у регији 
Сребреница 

III и IV квартал Сектор 03 Не 

Буџет 1.500 

ПЈИ  

Остало  

2.5.4. 
Мониторинг и анализа реализираних пројеката из 
текуће године 

IV квартал Сектор 03 Не 

Буџет 42 

ПЈИ  

Остало  

Стратешки циљ 3.:Хуманитарно, здравствено, психосоцијално и др. 

збрињавање повратника у мјестима повратка 
ДБК-5301 

ДОБ 1.880 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.1.: Пружање хуманитарне помоћи повратничким породицама 

Буџет 370 

ПЈИ  

Остал
о 

 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат  

Број испоручених хуманитарних пакета 1200 

Број одобрених једнократних новчаних помоћи за лијечење 75 

Финансијска подршка за пружање правне помићи РО и 
избјеглицама 

Пружена правна помоћ расељеним особама и повратницима у износу 100.000,00КМ 

Постотак издатих Потврда у законском року 100% 

Постотак издатих Дозвола у законском року 100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.1.1. 
Утврдити приоритетне потребе повратника и 
провести процедуру одабира корисника помоћи по 
достављеним захтјевима за храну 

I-IV квартал Сектор 05 Не 

Буџет 20 

ПЈИ  

Остало  

3.1.2. 
Провести поступак Јавне набавке за одабир 
добављача за набавку пакета хране и средстава за 
хигијену 

I квартал Комисија за ЈН Не 

Буџет 20 

ПЈИ  

Остало  

3.1.3. 
Подјела хуманитарне помоћи у пакетима хране и 
средстава за хигијену 

I - IV квартал Сектор 05 Не 
Буџет 120 

ПЈИ  
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Остало  

3.1.4. 
Одобравање једнократних новчаних помоћи за 
лијечење 

I-IV квартал 
Одсјек за хуманитарне пројекте и 

хуманитарну помоћ 
Не 

Буџет 50 

ПЈИ  

Остало  

3.1.5. Пружање бесплатне правне помоћи I - IV квартал Сектор 05 Не 

Буџет 100 

ПЈИ  

Остало  

3.1.6. Издавање Потврда за увоз хуманитарних роба I-IV квартал 
Одсјек за хуманитарне пројекте и 

хуманитарну помоћ 
Не 

Буџет 20 

ПЈИ  

Остало  

3.1.7. 
Издавање Дозвола за реализацију хуманитарних 
пројеката 

I-IV квартал 
Одсјек за хуманитарне пројекте и 

хуманитарну помоћ 
Не 

Буџет 20 

ПЈИ  

Остало  

3.1.8. 

Праћење прописа из области европских 
интеграција те планирање и припрема стратешких 
програма из области ЕУ интеграција 

I-IV квартал 
Одсјек за развојну помоћ ЕУ 

фондова 
Не 

Буџет 20 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.2.: Подршка удружењима која се баве питањем повратка 

Буџет 650 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат  

Број удружења којима је одобрена финансијска помоћ 200 удружења 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.2.1. 

Провести Јавни оглас за прикупљање пријава/ 
захтјева удружења грађана чије су активности 
усмјерене на побољшање квалитета живота 
расељених особа, повратника и избјеглица  

I квартал Сектор 05 Не 

Буџет 35 

ПЈИ  

Остало  

3.2.2. 
Одабир корисника, формирати листу 
потенцијалних корисника и реализација 

II квартал Сектор 05 Не 

Буџет 480 

ПЈИ  

Остало  

3.2.3. 
Мониторинг о утрошку одобрених средстава након 
достављеног извјештаја 

IV квартал Сектор 05 Не 

Буџет 35 

ПЈИ  

Остало  

3.2.4. 
Одабир појединачних корисника Удружења 
грађана у односу на примљене захтјеве 

I-IV квартал Сектор 05 Не 

Буџет 100 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.3: Помоћ млађим генерацијама повратничке популације 

Буџет 300 

ПЈИ  

Остал
о 

 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат  
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Број одобрених стипендија 350 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.3.1. 

Извршити бодовање и рангирање студената по ЈП 
за стипендирање студената повратника на 
подручје РС за академску 2016/17 освојеним 
бодовима а на основу донесених Процедура 

I квартал Сектор 05 Не 

Буџет 25 

ПЈИ  

Остало  

3.3.2. 
Реализација ЈП за стипендирање студената 
повратника на подручје РС за академску 2016/17 

III квартал Сектор 05 Не 

Буџет 250 

ПЈИ  

Остало  

3.3.3. 
Припремање и провођење Јавног позива за 
стипендирање студената повратника на подручје 
РС за академску 2017/18 

IV квартал 
 

Сектор 05 Не 

Буџет 25 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.4.: Подршка обиљежавању годишњица и укопа невиних жртава рата и изградња спомен обиљежја на 
простору БиХ 

 Буџет 560 

 ПЈИ  

 Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат  

Организација и логистичка подршка обиљежавању 
годишњица и укопа невиних жртава рата 

10 

Број одобрених пројеката за изградњу спомен обиљежја 20 реализираних пројеката 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.4.1. 
Превоз путника (Сребреница, Братунац) 
Избор превозника проведен у складу са ЗЈН БиХ. 

II квартал Комисија за ЈН Не 

Буџет 250 

ПЈИ  

Остало  

3.4.2. 

Ангажовати технику за логистичку подршку 
манифестација (медицинске екипе, цистерне за 
воду, ватрогасна возила, покретни тоалети, 
разглас и озвучење, возила БИХАМК-а, израда и 
дистрибуција плаката и распореда, израда 
усмјеривача/ознака и акредитација, набавка 
репроматеријала (палете за абдест, покретне 
бине, материјал за обиљежавање просторног 
уређење, набавка државних застава, цСавјета, 
хране, пића и др. ) 

I,II,III квартал Радна група ФМРОИ Не 

Буџет 90 

ПЈИ  

Остало  

3.4.3. 
Извјештај о утрошку одобрених средстава за 
подршку обиљежавања годишњица и укопа 
невиних жртава рата 

IV квартал Радна група ФМРОИ Не 

Буџет 20 

ПЈИ  

Остало  

3.4.4. Одабир пројеката по приспјелим захтјевима I - IV квартал Комисија за одабир пројеката Не 
Буџет 20 

ПЈИ  
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Остало  

3.4.5. Реализирати трансфер по одабраним пројектима I - IV квартал Комисија за одабир пројеката Не 

Буџет 160 

ПЈИ  

Остало  

3.4.6. 
Мониторинг о утрошку одобрених средстава након 
достављеног извјештаја 

I - IV квартал Комисија за одабир пројеката Не 

Буџет 20 

ПЈИ  

Остало  
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ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ЗА ПИТАЊА БОРАЦА                                                            

И ИНВАЛИДА ОДБРАМБЕНО – ОСЛОБОДИЛАЧКОГ РАТА 

 

Министарство врши управне, стручне и друге послове утврђене законима који се 

односе на: утврђивање јединствене политике и припремања системских прописа 

којим се регулишу основна социјално-статусна питања војних инвалида, породица 

шехида, погинулих бранилаца, незапослених демобилизираних бранилаца, 

бранилаца других ослободилачких ратова и учесника ослободилачких покрета и 

заштиту ратних и мирнодопских војних инвалида; заштиту чланова породица 

погинулих, несталих и умрлих, као и умрлих, ратних и умрлих мирнодопских војних 

инвалида; управни и финансијски надзор и инспекцијски надзор и контролу 

извршавања закона и других прописа из области бранилачко-инвалидске заштите 

у складу са Уставом и законом; даје мишљења на прописе које припремају други 

органи, а односе се на социјална статусна права ових категорија; осигурава 

средства за финансирање права прописаних федералним законима и другим 

федералним прописима; утврдује начине исплата и ускладивања мјесечних 

новчаних примања; изградњу, уређење и одржавање спомен-обиљежја, гробаља 

бораца и стратишта невиних жртава; контролу намјенског трошења средстава, 

управно финансијски надзор над радом Фондације за помоћ у стамбеном 

збрињавању бранилачких популација, остварује сарадњу са кантоналним 

органима, општинским службама, другим органима управе, савезима и 

удружењима бранилчких популација и вођење прописаних евиденција из 

надлежности овог Министарства. 

Вођење евиденција и издавање одговарајућих увјерења и информација на захтјев 

физичких и правних лица о статусним и другим питањима грађана који су 

регулисали војну обавезу, односно који су током одбрамбено-ослободилачког рата 

по основу радне или обавезе служења у цивилној заштити и војне обавезе били 

ангажовани у органима, службама, предузећима и јединицама Оружаних снага 

БиХ (одслужили војни рок, одслужили цивилни војни рок, регулисали војну 

обавезу на други начин, ослобођени војне обавезе по основу здравствене 

способности; распоређени на ратне дужности - припадници одбрамбених 

структура; повриједени, рањени, погинули, обољели или умрли током служења 

војног рока или вршења било које ратне дужности; посједовање одговарајућег 

чина; стечена знања и вјештине; вршење руководних и командних дужности; 

додијељена одликовања и признања, односно казне током вршења одбрамбених 

дужности и др.). 

Вођење евиденција и издавање одговарајућих увјерења и информација на захтјев 

физичких и правних лица о материјално-техничким средствима мобилизираним 

током одбрамбено-ослободилачког рата за потребе Оружаних снага БиХ и других 

државних органа (мобилизирана, демобилизирана, уништена, оштећена, нестала 

или отуђена материјално-техничка средства - покретна и непокретна имовина). 
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Управни надзор над извршавањем закона и других прописа који се односе на 

вођење евиденција и издавање одговарајућих увјерења и информације из алинеје 

2. и 3. овог увода. 

Давање мишљења на прописе које припремају други органи, а односе се на 

вођење персоналних евиденција о учесницима одбрамбено-ослободилачког рата 

и евиденција о материјално-техничким средствима мобилизираним за потребе 

оружаних снага БиХ и других државних органа током одбрамбено-ослободилачког 

рата 1992-1995. године 

У сарадњи са другим министарствима Владе ФБиХ и невладиним организацијама 

које окупљају бранилачку популацију, ради на реализацији и промоцији програма 

запошљавања бранилачких популација и води кампање презентације тих 

програма у земљи и у другим пријатељским земљама. Циљ је да се борачка 

популација стави у функцију развоја друштва кроз радно ангажовање поштујући 

принципе који детерминишу систем тржишта радне снаге у ФБИХ. У наредном 

периоду наставиће се са активностима предвиђеним законским прописима и 

континуирано радити на унапређењу постојеће заштите и ефикасности провођења 

система заштите, али и на предлагању доношења Јединственог закона за 

остваривање права из области бранилачко-инвалидске заштите, којим би права 

била додатно унапређена. Након успоставе јединственог информационог система, 

те окончања поступка ревизије корисника борачке популације, стекли би се услови 

за израду јединственог регистра бранилаца и корисника права из области 

бранилачко-инвалидске заштите. 

Наставити ревизију борачко-инвалидске заштите са циљем смањења незаконитих 

издвајања из Буџета, те бољег усмјеравања средстава према угроженим 

категоријама и избјегавања двојних давања. 

И даље ће се наставити додјела путничких аутомобила РВИ 100% прве групе у 

складу са материјалним могућностима ФБИХ, а циљ је да се до краја 2020. године 

обухвати цјелокупна бранилачка популација ове категорије. 

Посебна пажња ће се посветити програмима којима се подстиче запошљавање 

демобилисаних бранилаца, те пружати стручна помоћ кантоналним и општинским 

органима власти код реализације пројеката који се односе за подстицаје 

пољопривреде и подузетништва, кроз легалне институције. 

Наставиће се пракса додјеле једнократне новчане помоћи за лијечење и 

рехабилитацију бранилачке популације, њихових породица и породица погинулих 

бораца у ФБИХ. Подстицаће се програми стипендирања дјеце погинулих бораца и 

ратних војних инвалида ради обезбјеђења њиховог равноправног учешћа у 

средњошколском и високошколском образовању. 

Надлежно министарство ће сурађивати са надлежним органима локалне 

самоуправе ради покрића трошкова џеназа, сахрана, пружати конкретну 

финансијску и стручну помоћ удружењима погинулих бранилаца, ратних војних 

инвалида и демобилисаних бранилаца. У том правцу Федерално министарство за 

за питања бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата/Федерално 
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министарство за питања бранитеља и инвалида домовинског рата ће радити на 

истраживању могућности како актуелне прописе прилагодити праву ЕУ, а да се не 

умање права припадницима бранилачких популација. 

Планске активности Сектора за управно рјешавање (Одсјека за управно 

рјешавање) у 2017. години су провођење Закона о правима бранилаца и чланова 

њихових породица („Службене новине Федерације БиХ“, број: 33/04, 56/05, 70/07), 

пратећих правилника и инструкција: рјешавање предмета у поступку по жалбама 

изјављеним против првостепених рјешења, вршење ревизије рјешења којима је 

признато право на личну инвалиднину, ортопедски додатак, додатак за његу и 

помоћ од другог лица, те породичне инвалиднине за кориснике права са 

пребивалиштем у Републици Српској, Брчко Дистрикту и иностранству, те 

упућивање предмета на љекарске комисије Института за медицинско вјештачење 

ради прибављања налаза и мишљења о проценту инвалидитета, евентуално 

ортопедског додатка, додатка за његу и помоћ од другог лица, неспособност за 

привређивање, узрочно-посљедичној вези, у поступку по жалбама, ревизији и по 

праву надзора, те доношењем одговарајућих рјешења у складу са наведеним 

Законом и Законом о управном поступку. 

Рјешавање предмета по Закону о провођењу контроле законитости кориштења 

права из области бранилачко-инвалидске заштите („Службене новине Федерације 

БиХ“, број: 82/09) и то: доношење одговарајућих рјешења о укидању права, 

смањењу обима права, повећању обима права или стављање клаузуле извршене 

ревизије у ситуацијама потврђивања обима права. Поред наведеног, Сектор за 

управно рјешавање (Одсјек за управно рјешавање), проводиће радње, односно 

активности у погледу упућивања предмета надлежним љекарским комисијама 

Института за медицинско вјештачење ради прибављања налаза и мишљења и 

вршити друге активности у вези са провођењем наведеног Закона, те сурађивати 

са другим организационим јединицама овог министарства и првостепеним 

органима ради употпуне доказа, те поступати по пресудама Врховног суда 

Федерације БиХ и доносити нова рјешења. 

Надаље, и у 2017. години проводиће се активности у вези примјене Закона о 

посебним правима добитника ратних признања и одликовања („Службене новине 

Федерације БиХ“, број: 70/05, 60/06) и доносити одговарајућа рјешења по 

захтјевима странака, пресудама Кантоналног суда у Сарајеву уз поштивање и 

провођење пресуде Уставног суда ФБиХ, број: У-11/12 од 07.11.2012. године. 

Рад на предметима по управним споровима покренутим против рјешење 

донесених у Сектору за управно рјешавање по свим важећим прописима 

(тражење списа, давање одговора на тужбе, упућивање захтјева за ванредно 

преиспитивање пресуда и друге активности), давања одговора на упите странака, 

првостепених и кантоналних органа, институција, Инспектората Министарства 

правде, правоснажност рјешења и друго. 

Планске активности Сектора за нормативно-правне и опште послове 
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Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о провођењу контроле 

законитости кориштења права из области бранилачко-инвалидске заштите, 

достављен је Парламенту Федерације Босне и Херцеговине, и налази у 

парламентарној процедури. 

Пресудом Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине, број: У-7/12 од 

20.11.2012. године, која је објављена “Службеним новинама Федерације БиХ”, 

број: 4/13 , а којом је утврђено да члан 9. Закона о провођењу контроле 

законитости кориштења права из области бранилачко-инвалидске заштите 

(“Службене новине Федерације БиХ”, број: 82/09), у дијелу који гласи: ” или су 

издата у управном поступку само на основу изјава свједока, потврде борачког 

удружења или на основу медицинске документације, а у супротности су са 

евиденцијама о неисплаћеним војничким платама”, није у сагласности са Уставом 

Федерације БиХ.  

Пресудом Уставног суда Федерације Босне и Херцеговине, број: У-17/12 од 

07.02.2013. године, која је објављена у “Службеним новинама Федерације БиХ”, 

број: 24/13., а којом је утврђено да члан 5. став 2. у дијелу који гласи: “Писаним 

доказним средством у смислу овог закона не сматра се изјава странке и других 

лица без обзира на то у којем је облику саопштена” и члан 7. ст. 2. и 3. у дијелу 

који гласи: ” и само ријешити управну ствар без позивања корисника права по 

било којем основу” Закона о провођењу контроле законитости кориштења права 

из области бранилачко-инвалидске заштите (“Службене новине Федерације БиХ”, 

број:82/09), нису у сагласности с чланом 6. став 1. Европске конвенције о заштити 

људских права и основних слобода. 

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о провођењу контроле 

законитости кориштења права из области бранилачко-инвалидске заштите, до 

мјесеца априла текуће године, није прошао парламентарну процедуру, Влада 

Федерације БиХ је упутила Ургенцију, број: 03-5-02-502/2012 од 02.04.2014. 

године, Парламенту Федерације Босне и Херцеговине,  указујући на уставну 

обавезу Премијера Федерације БиХ да се брине о проведби судских одлука 

судова Федерације како би се уврстио на Дневни ред наредне сједнице 

Представничког дом и Дома народа Парламента Федерације Босне и 

Херцеговине, наведени Приједлог Закона.  

Министарство је актом број: 05-41-1790/14 од 04.04.2014. године, је упутило 

Ургенцију Влади Федерације БиХ, како би се Приједлог закона о измјенама и 

допунама Закона о провођењу контроле законитости кориштења права из области 

бранилачко-инвалидске заштите, усклађен са наведеним пресудама Уставног 

суда ФБиХ, који је упућен у парламентарну процедуру по хитном поступку, 

промијени у скраћени поступак.  

На 21. редовној сједници Представничког дома Парламента Федерације БиХ, 

одржаној 23.07.2013. године скинут је са дневног реда Приједлог закона о 

измјенама и допунама Закона о провођења контроле законитости кориштења 

права из области бранилачко-инвалидске заштите-хитни поступак, јер овај закон 

није добио довољан број гласова за уврштавање на дневни ред. Напомињемо да 
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су овим измјенама и допунама обухваћене Пресуде Уставног суда Федерације 

БиХ бр.: У-7/12 и 17/12.  

Међутим, у циљу провођења пресуда, односно поступања у складу са пресудама 

Уставног суда Федерације БиХ, бр.: 7/12 и 17/12, федерални министар за питања 

бораца и инвалида одбрамбено-ослободилачког рата донио је Упутство о 

провођењу наведених пресуда Уставног суда Федерације БиХ, као и допуну 

Упуства број: 01-41-2984/13-1 од 17.06.2013. године. Наведеним Упутством 

наложено је Ревизорским тимовима за контролу да изврше имплементацију 

пресуде Уставног суда Федерације БиХ, број:У-7/12, а Групама и Самосталним 

извршиоцима за питања евиденција из области војне обавезе да омогуће учешће 

странкама у поступку ревизије у циљу имплементације пресуде Уставног суда 

Федерације БиХ, број: У-17/12. 

Дакле, пресуде Уставног суда Федерације БиХ, бр.: 7/12 и 17/12, проводи 

Министарство и ревизорски тимови за контролу у поступку ревизије по Закону о 

провођењу контроле законитости кориштења права из области бранилачко-

инвалидске заштите. 

Надаље, обзиром да достављени Приједлог закона о измјенама и допунама 

Закона о провођењу контроле законитости кориштења права из области 

бранилачко-инвалидске заштите, до мјесеца априла текуће године, није прошао 

парламентарну процедуру, Влада Федерације БиХ, упутила Ургенцију, број: 03/5-

02-502/2012 од 02.04.2014. године, Парламенту Федерације Босне и Херцеговине,  

указујући на уставну обавезу Премијера Федерације БиХ да се брине о проведби 

судских одлука судова Федерације како би се уврстио на Дневни ред наредне 

сједнице Представничког дом и Дома народа Парламента Федерације Босне и 

Херцеговине, наведени Приједлог Закона.  

Такођер Министарство је актом број: 05-41-1790/14 од 04.04.2014. године, је 

упутило Ургенцију Влади Федерације БиХ, како би се Приједлог закона о 

измјенама и допунама Закона о провођењу контроле законитости кориштења 

права из области бранилачко-инвалидске заштите, усклађен са наведеним 

пресудама Уставног суда ФБиХ, који је упућен у парламентарну процедуру по 

хитном поступку, промијени у скраћени поступак.  

Приједлог Измјена и допуна Закона о провођењу контроле законитости 

кориштења права  из области бранилачко-инвалидске заштите ("Службене новине 

Федерације БиХ", број: 82/09), налази се у парламентарној процедури. 

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о посебним правима 

добитника ратних признања и одликовања и чланова њихових породица и 

даље се налази у парламентарној процедури. 

Пресудом Уставног суда Федерације БиХ, број: У-11/12 од 07.11.2012. године, која 

је објављена у “Службеним новинама Федерације БиХ” број: 14/13, а којом је 

утврђено да је члан 1.  Закона о измјенама и допунама Закона о посебним 

правима добитника ратних признања и одликовања и чланова њихових породица 

(“Службене новине Федерације БиХ”, број: 9/10). 
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Поступајући по Пресуди Уставног суда Федерације БиХ број: У-11/12, ово 

Министарство је израдило Преднацрт закона о измјенама и допунама Закона о 

посебним правима добитника ратних признања и одликовања и чланова њихових 

породица, те исти доставило Влади Федерације БиХ на разматрање и упућивање 

у парламентарну процедуру. Влада Федерације БиХ утврдила је Приједлог закона 

о измјенама и допунама Закона о посебним правима добитника ратних признања 

и одликовања и чланова њихових породица и исти упутила у парламентарну 

процедуру. Дакле, наведени Приједлог закона налази се у парламентарној 

процедури. 

У циљу правилне имплементације пресуде Уставног суда Федерације БиХ, број: У-

11/12, ово Министарство доставило је Уставном суду упит број: 05-41-1717/13 од 

13.03.2013. године у вези са имплементирањем пресуде. Уставни суд Федерације 

БиХ је својим актом број: У-11/12 од 19.04.2013. године доставио обавијест у вези 

са питањима које се односе на провођење наведене  пресуде. Наведена обавијест 

Уставног суда, дана  22.04.2013. године достављена је Сектору за управно 

рјешавање који рјешава по захтјевима добитника ратних признања и одликовања. 

У складу са пресудом У-11/12 и у складу са актом (обавијест) Уставног суда 

Федерације БиХ од 19.04.2013. године по захтјевима странака рјешава се у 

управном поступку. Дакле, пресуда У-11/12 се извршава континуирано, како 

пристижу захтјеви странака. 

Влада Федерације Босне и Херцеговине је актом број: 03/05-02-1272/2013 од 

10.01.2014. године, у парламентарну процедуру упутила Приједлог закона о 

измјенама и допунама Закона о посебним правима добитника ратних признања и 

одликовања и чланова њихових породица-скраћени поступак, сходно наведеној 

Пресуди Уставног суда Федерације БиХ.  

Како достављени Приједлог Закона није благовремено прошао парламентарну 

процедуру, Влада Федерације БиХ, је упутила Ургенцију, број: 03/5-02-502/2012 од 

02.04.2014. године, Парламенту Федерације Босне и Херцеговине,  указујући на 

уставну обавезу Премијера Федерације БиХ, како би се уврстио на Дневни ред 

наредне сједнице Представничког дом и Дома народа Парламента Федерације 

Босне и Херцеговине, достављени Приједлог Закона.  

Парламент Федерације БиХ вратио је у поновну процедуру текст Измјена и допуна 

Закона о посебним правима добитника највећих ратних признања и одликовања и 

чланова њихових породица ("Службене новине Федерације БиХ", број:70/05, 61/06 

и 9/10). Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о посебним правима 

добитника ратних признања и чланова њихових породица актом број: 05-02-

4890/16 од 28.08.2016. године упућен је на мишљење Уреду за законодавство и 

усклађеност са прописима Европске уније, Федералном министарству финансија и 

Федералном министарству правде. У тексту нацрта имплементирана је пресуда 

Уставног суда Федерације БиХ број: У-11/12. 

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о правима бранилаца и 

чланова њихових породица, се и даље налази у парламентарној процедури 
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Пресудом Уставног суда Федерације БиХ број: У-8/13 од 01.10.2013. године, која је 

објављена у („Службеним новинама Федерације БиХ“, број: 95/13 од 29.11.2013. 

године), а којом је утврђено  да је члан 1. Закона о измјенама и допунама Закона о 

правима бранилаца и чланова њихових породица („Службене новине Федерације 

БиХ“, број: 70/07), те члан 43. и 45. Закона о правима бранилаца и чланова 

њихових породица („Службене новине Федерације БиХ“, бр.: 33/04, 56/05, 70/07 и 

9/10), нису у складу са Уставом Федерације БиХ. 

Поступајући по Пресуди Уставног суда Федерације БиХ број: У-8/13 од 01.10.2013. 

године, федерални министар за питања бораца и инвалида одбрамбено-

ослободилачког рата је одмах након објављивања пресуде у Службеним 

новинама Федерације БиХ, именовао Радну групу за израду текста Нацрта закона 

о измјенама и допунама Закона о правима бранилаца и чланова њихових 

породица. Након што је Радна група урадила текст Нацрта закона, прибављена су 

мишљења Уреда за законодавство и усклађеност са прописима ЕУ, Федералног 

министарства правде и Федералног министарства финансија. У текст Нацрта 

закона уграђене су примједбе и приједлози Уреда за законодавство и усклађеност 

са прописима ЕУ. 

Након напријед проведене процедуре, текст Нацрта закона о измјенама и 

допунама Закона о правима бранилаца и чланова њихових породица, достављен 

је Влади Федерације БиХ на разматрање и упућивање у парламентарну 

процедуру. 

Влада Федерације БиХ је на 106.сједници одржаној 02.04.2014. године утврдила 

Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о правима бранилаца и чланова 

њихових породица, те исти 08.04.2014. године доставили Парламенту Федерације 

БиХ. 

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о правима бранилаца и чланова 

њихових породица, актом број: 05-02-3352/15-3 од 08.10.2015. године упућен је на 

разматрање на сједницу Влади Федерације БиХ, те је исти усвојен и упућен у 

парламентарну процедуру. 

Парламент Федерације Босне и Херцеговине вратио је у поновну процедуру текст 

Измјена и допуна Закона о правима бранилаца и чланова њихових породица 

(“Службене новине Федерације БиХ”, бр.:33/04,56/05,70/07 и 9/10). Текст Нацрта 

закона актом број: 05-02-4889/16 од 25.08.2016. године упућен на мишљење Уреду 

за законодавство и усклађеност са прописима Европске уније, Федералном 

министарству финансија и Федералном министарству правде. 

Измјене и допуне Закона о правима бранилаца и чланова њихових породица 

у смислу побољшања статуса РВИ 100% И групе. 

Представнички дом Парламента Федерације БиХ донио је Закључак којим је 

наложио Влади Федерације БиХ да до израде Ребаланса Буџета Федерације БиХ 

за 2016. годину, изнађе законске претпоставке и средства за побољшање статуса 

ратних војних инвалида 100% И групе параплегичари. У циљу побољшања 
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статуса РВИ 100% И групе, припремљена је Измјена и допуна у дијелу додатка за 

његу и помоћ од другог лица. 

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пријевременом повољнијем 

пензионисању бранилаца одбрамбено-ослободилачког рата. 

Влада Федерације БиХ  је на својој 53. сједници одржаној 13.05.2016. године 

утврдила текст Нацрта Закона о измјенама и допунама Закона о пријевременом 

повољнијем пензионисању бранилаца одбрамбено-ослободилачког рата, док је на 

54. сједници одржаној 20.05.2016. године Закључком В.број: 1104/2016 задужила 

Федерално министарство рада и социјалне политке, Федерално министарство 

финансија и Федерални завод ПИО/МИО да изврше све потребне додатне 

анализе утицаја Закона о пријевременом повољнијем пензионисању бранилаца 

одбрамбено-ослободилачког рата на Буџет Федерације БиХ и Федералног завода 

ПИО/МИО. Интерресорна Радна група поднијела је Извјештај и приједлог Текста 

Измјена и допуна Закона о пријевременом повољнијем пензионисању бранилаца 

одбрамбено-ослободилачког рата, дана 11.11.2016. године, број: 05-34-5789/16. 

Закон о правима демобилисаних бранилаца и чланова њихових породица 

Нацрт закона о правима демобилисаних бранилаца и чланова њихових породица 

достављени на мишљења Уреду за законодавство и усклађеност са прописима 

Европске уније, Федералном министарству правде и Федералном министарству 

финансија.  

Разлог за доношење овог Закона јесте што је Законом о престанку важења Закона 

о правима демобилисаних бранилаца са  30.04.2010.године престала  примјена  

одредаба Закона о правима демобилисаних бранилаца и чланова њихових 

породица које се односе на мјесечне новчане накнаде, као и на допунска права 

као што су права на професионалну рехабилитацију, право на здравствену 

заштиту, право на стамбено збрињавање, школовање и сл., која су у надлежности 

кантона. Влада Федерације БиХ се опредијелила, да као компензацију упути у 

парламентарну процедуру Нацрт закона о правима демобилисаних бранилаца и 

чланова њихових породица. Овим Нацртом закона уређује се право на предност и 

помоћ у запошљавању припадника бранилачких популација, остварује право на 

здравствену заштиту и рехабилитацију на рјешавање стамбеног питања, право на 

основно осигурање, предност приликом уписа у образовне установе и др. 

Радна група формирана од представника борачких удружења/удруга и 

представника Министарства дана 31.08.2016. године израдила је текст Нацрта 

закона о правима демобилизираних бранилаца и чланова њихових породица 

усаглашен са раније прибављеним мишљењима кантоналних скупштина, који је 

упућен на мишљење Уреду за законодавство и усклађеност са прописима 

Европске уније, Федералном министарству финансија и Федералном 

министарству правде, а након прибављања истих, нацрт закона биће упућен 

Влади Федерације БиХ ради разматрања и слања у парламентарну процедуру.  
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Планске активности Инспектората у 2017. години су вршење инспекцијског 

надзора над проведбом Закона о правима бранилаца и чланова њихових 

породица („Службене новине ФБиХ“, бр: 33/04, 56/05, 70/07 и 9/10), Закона о 

посебним правима добитника ратних признања и одликовања и чланова њихових 

породица („Службене новине ФБиХ“, бр: 70/05, 61/06 и 9/10), Закона о 

пријевременом повољнијем пензионисању бранилаца одбрамбено-

ослободилачког рата (“Службене новине Федерације БиХ”, број: 41/13), Уредбе о 

привременом преузимању функција пријашњег Федералног министарства одбране 

из области вођења евиденција и управног поступка о припадности оружаним 

снагама и околностима страдавања („Службене новине ФБиХ“, број: 10/07, 52/12 и 

67/13), Уредбе о начину издавања увјерења о припадности оружаним снагама, 

ради остваривања права по Закону пријевременом повољнијем пензионисању 

бранилаца одбрамбено-ослободилачког рата, Инструкције о поступку утврђивања 

чињеница из области регулисања војне обавезе и поступку уписа података о 

чињеницама у службену евиденцију број: 01-34-2207/14 од 16.04.2014. године и  

Упутства о вођењу војне евиденције, број: 06-616/98 од 24.06.1998. године.  

У циљу успоставе адекватног надзора над провођењем Закона о правима 

бранилаца и чланова њихових породица вршиће се надзор и контрола над: 

 Примјеном Закона о правима бранилаца и чланова њихових породица и 

пратећих прописа 

 У поступцима рјешавања о правима из истог, 

 Доказа кориштених у поступцима признавања права, 

 Медицинско вјештачење налаза и мишљења надлежних љекарских комисија 

 

У циљу успоставе адекватног надзора над провођењем Закона о посебним 

правима добитника ратних признања и одликовања и чланова њихових породица, 

Уредбе о начину издавања увјерења о припадности оружаним снагама, ради 

остваривања права по Закону пријевременом повољнијем пензионисању 

бранилаца одбрамбено-ослободилачког рата, Инструкције о поступку утврђивања 

чињеница из области регулисања војне обавезе и поступку уписа података о 

чињеницама у службену евиденцију број: 01-34-2207/14 од 16.04.2014.године  и 

Уредбе о привременом преузимању функција пријашњег Федералног 

министарства одбране из области вођења евиденција и управног поступка о 

припадности оружаним снагама и околностима страдавања и Упутства о вођењу 

војне евиденције вршена је контрола: 

- Увјерења о вршењу командне дужности и увјерења о додјељеним ратним 

признањима - одличјима по захтјеву Федералног завода за ПИО/МИО, 

- Увјерења издати на обрасцима ЗПП 

- Увјерења о додјељеним ратним признањима и одликовањима - одличјима и 

увјерења о вршењу командне дужности, 

- Увјерења о припадности и околностима страдавања. 

- Давање сагласности на вођење управног поступка по Инструкцији министра. 
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Стратешки циљ Министарства је реализација законске регулативе у вези 

признатих права припадника борачке популације у Федерацији БИХ (Закон о 

правима бранилаца и чланова њихових породица, са Измјенама и допунама; 

Закон о правима добитника ратних признања и одликовања и чланова њихових 

породица, са Измјенама и допунама; Закон о провођењу контроле законитости 

кориштења права из области области борачко-инвалидске заштите, са Измјенама 

и допунама; Уредба Владе Федерације БиХ о додјели путничких аутомобила за 

РВИ 100% И групе, одлуке Владе Федерације БиХ које се односе на сваки 

трансфер посебно). 

Обезбиједити кроз сврсисходно планирање буџета достатна средства за редовне 

исплате мјесечних новчаних накнада свим припадницима бранилачке популације 

у Федерацији БиХ, којима су валидним законима утврђена права. Ускладити 

мјесечне новчане накнаде припадницима бранилачке популације у Федерацији 

БиХ, са намјенским расположивим буџетским средствима. 

Обезбиједити испоруку аутомобила за РВИ 100% I групе, у складу са утврђеним 

критеријима (након њихове набавке). 

Обезбиједити потребна буџетска средства и реализовати сва остала средства по 

осталим намјенским трансферима, у складу са релевантним одлукама и 

прописаним процедурама.  

Обезбиједити потребна буџетска средства за редовно функционисање рада 

Министарства (плаће и остала лична примања запослених, обезбјеђење плаћања 

материјалних трошкова за рад основне дјелатности Министарства). 
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Оперативни циљеви и активности по стратешким циљевима 

Стратешки циљ 1.: Унапређење и очување стечевина и ублажавање 
негативних посљедица рата војним инвалидима, породица погинулих бораца, 
незапослених бораца, бораца других ослободилачких ратова и учесника 
ослободилачких покрета, ратних и мирнодопских војних инвалида, чланова 
породица погинулих, несталих и умрлих бораца, као и умрлих ратних војних 
инвалида 

320101-Борачко-инвалидска заштита и 
евиденција припадника 

ДОБ 335.149.999,00 

ПЈИ  

Остало 

 

Оперативни циљ 1.1.: Ублажавање негативних посљедица рата војним инвалидима, породицама погинулих бораца, 

незапослених бораца, бораца других ослободилачких ратова и учесника ослободилачких покрета, ратних и мирнодобских 
војних инвалида, чланова породица погинулих, несталих и умрлих бораца, као и умрлих ратних војних инвалида 

Буџет 3.670.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број финансијски подржаних најтеже обољелих 
припадника борачке популације 

Финансијски подржано цца 2.500 -3.000 припадника борачке популације 

Број обезбјеђених аутомобила Обезбјеђено цца 80 аутомобила 

Износ финансијске подршке за сахране/џеназе 
припадника бранилачке популације 

Финансијски подржано сахрана/џеназа у износу цца 200.000,00КМ 

Финансијска подршка за пружање правне помоћи 
припадницима борачке популације 

Пружена правна помоћ припадницима борачке популације у износу цца 100.000,00 КМ 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 

Носилац 

(најмањи организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.1.1. 
Пружање помоћи за суфинансирање 
трошкова лијечења за најтеже случајеве 
обољења за РВИ (борачка популација) 

Трајан задатак 

Комисија коју именује 
ресорни министар, Сектор 

за нормативно правне и 
опште послове и Сектор за 

буџет, финансије и 
информационе послове. 

Да 

Буџет 1.500.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 

 

1.1.2. 
Обезбјеђење путничких аутомобила РВИ 
100% И групе 

Трајан задатак 

Комисија коју именује 
ресорни министар, Сектор 

за нормативно правне и 
опште послове и Сектор за 

буџет, финансије и 
информационе послове. 

Да 

Буџет 1.500.00,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 

 

1.1.3. 
Пружање помоћи за суфинансирање 
трошкова сахрана/џеназа припадника 
бранилачке популације 

Трајан задатак 

Комисија коју именује 
ресорни министар, Сектор 

за нормативно правне и 
опште послове и Сектор за 

буџет, финансије и 
информационе послове. 

Не 

Буџет 400.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 

 

1.1.4. 
Текући трансфери непрофитним 
организацијама 

Трајан задатак 
Сектор за нормативно-

правне и опште послове и 
Да 

Буџет 270.000,00 КМ 

ПЈИ  
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Сектор за буџет, финансије 
и информационе послове. 

Остало 
 

Оперативни циљ 1.2: Очување стечевина одбрамбено-ослободилачког рата у Босни и Херцеговини 

Буџет 450.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број финансијски изграђених спомен обиљежја, 
уређених мезарја и гробаља 

Финансијски подржано цца 30 спомен обиљежја, уређених мезарја и гробаља 

Број  финансијски обиљежених значајних датума, 
догађаја из одбрамбено-ослободилачког рата и других 
пригодних програма и свечаности 

Финансијски подржано цца 80 пригодних програма и свечаности 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.1.1. 
Суфинансирање изградње спомен 
обиљежја, уређење мезарја и гробаља 

Трајан задатак 

Комисија коју именује 
ресорни министар, Сектор 

за нормативно правне и 
опште послове и Сектор за 

буџет, финансије и 
информационе послове. 

Да 

Буџет 150.000,00. КМ 

ПЈИ  

Остало 

 

1.1.2. 
Финансијска подршка обиљежавања 
значајних датума  

Трајан задатак 

Комисија коју именује 
ресорни министар, Сектор 

за нормативно правне и 
опште послове и Сектор за 

буџет, финансије и 
информационе послове. 

Да 

Буџет 300.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 

 

Стратешки циљ 2.:  Регулирање и унапређење основних социјално - 
статусних питања  за  ратне  војне инвалиде, породице погинулих бораца, 
незапослених бораца, бораца других ослободилачких ратова и учесника 
ослободилачких покрета, ратних и мирнодопских војних инвалида, чланова 
породица погинулих, несталих и умрлих бораца, као и умрлих ратних војних 
инвалида 

320101-Борачко-инвалидска заштита и 
евиденција припадника 

ДОБ 335.149.999,00 

ПЈИ  

Остало 

 

Оперативни циљ 2.1.: Регулирање социјално - статусних питања  за ратне војне инвалиде и чланове њихових породица 

Буџет 309.900.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Достигнути обим права и издвајања за борачку 
популацију се неће смањивати. 

Није смањен коефицијент за исплату накнада корисницима борачко-инвалидске заштите. 

Број исплаћених накнада борачкој популацији по 
основу Закона о правима бранилаца и чланова 
њихових породица  

Финансијски исплаћене накнаде за  цца 90.000 корисника права по овом Закону.   
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Број исплаћених накнада борачкој популацији по 
основу  Законом о посебним правима добитника ратних 
признања и одликовања и чланова њихових породица 

Финансијски исплаћене накнаде за  цца 5.000  корисника права по овом Закону.  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.1.1. 
Исплата новчаних накнада борачкој 
популацији по основу Закону о правима 
бранилаца и чланова њихових породица 

Трајан задатак 
Сектор за буџет, финансије 
и информационе послове 

Не 

Буџет 292.400.000,00. КМ 

ПЈИ  

Остало  

2.1.2. 

Исплата новчаних накнаду носиоцима 
ратних признања и одликовања и чланова 
њихових породица и других права 
прописаних Законом о посебним правима 
добитника ратних признања и одликовања 
и чланова њихових породица 

Трајан задатак 
Сектор за буџет, финансије 
и информационе послове 

Не 

Буџет 17.500.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 

 

2.1.3. 

Ажурирање и вођење Јединственог 
регистра података добитника највећих 
ратних признања и одликовања, 
усклађивање података са општинским 
службама за борачко-инвалидску заштиту. 

Трајан задатак 
Комисија коју именује 
федерални министар. 

Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 2.2.: Унапређење  социјално - статусних питања  за ратне војне инвалиде и чланове њихових 
породица 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате 
 
Очекивани годишњи резултат 
 

Правни оквир који уређује бранилачко-инвалидске 
заштиту у циљу повећања ефикасности рјешавања о 
правима из области бранилачко-инвалидске заштите 

Припремљене измјене и допуне за три закона из области бранилачко-инвалидске заштите 

Број обављених провјера Ревизорског тима До 30.06.2017. године завршена И фаза ревизије, до краја 2017. године и ИИ фаза ревизије. 

2.2.1. 

Измјене и допуне Закона о провођењу 
контроле законитости кориштења права  из 
области бранилачко-инвалидске заштите 
("Службене новине Федерације БиХ", број: 
82/09) 

2017. 

Сектор за нормативно 
правне и опште послове, 

Сектор за буџет, финансије 
и информационе послове. 

Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.2.2. 

Измјене и допуне Закона о правима 
бранилаца и чланова њихових породица 
(“Службене новине Федерације БиХ”, 
бр.:33/04,56/05,70/07 и 9/10) 

2017. 

Сектор за нормативно 
правне и опште послове, 

Сектор за буџет, финансије 
и информационе послове. 

Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.2.3. 
Измјене и допуне Закона о посебним 
правима добитника највећих ратних 

2017. 
Сектор за нормативно 

правне и опште послове, 
Да 

Буџет  

ПЈИ  
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признања и одликовања и чланова њихових 
породица ("Службене новине Федерације 
БиХ", број:70/05, 61/06 и 9/10) 

Сектор за буџет, финансије 
и информационе послове. Остало  

2.2.4. 
Измјене и допуне Закона о пријевременом 
повољнијем пензионисању бранилаца 
одбрамбено - ослободилачког рата 

2017. 
Федерално министарство 
рада и социјалне политике 

Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.2.5. 
Закона о правима демобилизираних 
бранилаца и чланова њихових породица 

2017. 

Сектор за нормативно 
правне и опште послове, 

Сектор за буџет, финансије 
и информационе послове. 

Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.2.6. 
Израда и доношење Правилника о додјели 
Медаље отпора заслужним организаторима 
отпора у БиХ. 

Трајан задатак 

Сектор за нормативно 
правне и опште послове, 

Сектор за буџет, финансије 
и информационе послове, 

Комисија коју именује 
рјешењем ресорни 

министар 

Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.2.7. 

Управни и финансијски надзора 
извршавања закона и других прописа из 
области борачко-инвалидске заштите у 
складу са Уставом и законом 

Трајан задатак 

Комисија коју именује 
рјешењем ресорни 

министар, Сектор за 
управно рјешавање и 
Сектор за нормативно 

правне и опште послове. 

Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.2.8. 
Измјене и допуне Закона о федералним 
министарствима и другим органима управе 
у ФБиХ 

2017. 
Федерално министарство 

правде 
Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.2.9. 

Измјене и допуне Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији 
Федералног министарства за питања 
бораца и инвалида одбрамбено-
ослободилачког рата/Федералног 
министарства за питања бранитеља и 
инвалида домовинског рата 

2017. 
Сектор за нормативно 

правне и опште послове 
Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 2.3.: Смањење броја корисника права из области бранилачко-инвалидске заштите 

Буџет 2.500.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  
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Проведена ревизија за цца 125.000 корисника права по 
Закону о правима бранилаца и чланова њихових 
породица, Закона о контроли законитости кориштења 
права из области бранилачко-инвалидске заштите и 
Закону о посебним правима добитника ратних 
признања и одликовања и чланова њихових породица у 
И фази ревизије. 

До 30.06.2017. године завршена И фаза ревизије, а до краја 2017. године завршена и ИИ фаза ревизије. 

У ИИ фази ревизије – преглед на Институту за 
медицинско вјештачење здравственог стања за 9-
12.000 корисника права по овим Законима. 

 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.3.1. 

Иницирање, праћење и учествовање у 
имплементацији Измјена и допуна Закона о 
контроли законитости кориштења права из 
области бранилачко-инвалидске заштите у 
складу са Пресудама Уставног суда 
Федерације БиХ (број: У-7/12, У-17/12) 

Трајан задатак 

Сектор за нормативно-
правне и опште послове, 

Сектор за управно 
рјешавање, Сектор за 

буџет, Инспекторат 

Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 

 

2.3.2. 

Сравњивање података са општинама и са 
Федералним заводом ПИО/МИО о броју 
контролисаних предмета и редовно 
информисање Владе Федерације БиХ о 
провођењу ревизије 

Трајан задатак 
Сектор за нормативно-

правне и опште послове. 
Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 2.4.: Правовремено рјешавање тужби, жалби и захтјева корисника права по Закона о контроли 
законитости кориштења права из области бранилачко-инвалидске заштите 

Буџет 210.560,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат 

У складу са законским прописаним роковима 
благовремено обраде и дају одговори на пристигле 
тужбе, жалбе и захтјеве корисника права. 

Предмети по жалбама, тужбама благовремено рјешени и у року цца 2000 предемета. 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.4.1. 

Вођење ажурне базе података управних 
спорова, те потенцијалних дуговања по тим 
управним споровима и исказивање истих у 
складу са Буџетом и Извршењем Буџета. 

Трајан задатак 

Сектор за нормативно-
правне и опште послове,  

Сектор за управно 
рјешавање и Сектор за 

буџет, финансије и 
информационе послове  

Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 

 

2.4.2. Сарадња са Институтом за медицинско Трајан задатак Сектор за нормативно- Не Буџет  
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вјештачење здравственог стања и 
Федералним заводом ПИО/МИО. 

правне и опште послове,  
Сектор за управно 

рјешавање и Сектор за 
буџет, финансије и 

информационе послове  

ПЈИ  

Остало 

 

2.4.3. 
Сарадња са Врховним судом Федерације 
БиХ и Министарством одбране 

Трајан задатак 

Сектор за управно 
рјешавање и Сектор за 
нормативно-правне и 

опште послове. 

Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 2.5.: Борачку популацију ставити у функцију развоја друштва кроз радно ангажовање, поштујући 
принципе који детерминишу систем тржишта радне снаге у Федерацији БиХ. 

Буџет 2.000.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Формирање Фонда за запошљавање демобилисаних 
бораца и дјеце шехида 

Смањена стопа незапослености припадника борачке популације 
Побољашње социјалног статуса припадника борачке 
популације 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.5.1. 

Пружање стручне помоћи кантоналним 
органима власти код реализације пројеката 
који се односе за подстицаје пољопривреде 
и подузетништва кроз легалне институције 

Трајан задатак Федерално министарство Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

2.5.2. 

Пружање стручне помоћи општинским 
органима власти код реализације пројеката 
који се односе за подстицаје пољопривреде 
и подузетништва кроз легалне институције 

Трајан задатак Федерално министарство Да 

Буџет  

  

ПЈИ  

Остало  

2.5.3. 
Предлагање доношења јединственог закона 
за остваривање права из области 
бранилачко-инвалидске заштите 

Трајан задатак Федерално министарство Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.5.4. 
Помоћ у запошљавању борачких категорија 
путем борачких задруга 

Трајан задатак 

Сектор за нормативно-
правне и опште послове и 

Сектор за буџет, финансије 
и информационе послове 

Да 

Буџет 2.000.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

2.5.5. 
Одрада волонтерског стажа припадника 
борачких категорија 

Трајан задатак 

Сектор за нормативно-
правне и опште послове и 

Сектор за буџет, финансије 
и информационе послове 

Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  
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План израде закона и подзаконскх аката по стратешким циљевима 

 ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 
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Редни 
број 

Назив акта 
Планирани рок 

за припрему 
Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за 
доношење 

Стратешки циљ 3.: Регулирање и унапређење основних социјално - статусних питања  за  ратне  војне инвалиде, породице погинулих бораца, незапослених бораца, 
бораца других ослободилачких ратова и учесника ослободилачких покрета, ратних и мирнодопских војних инвалида, чланова породица погинулих, несталих и умрлих 
бораца, као и умрлих ратних војних инвалида 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 

Измјене и допуне Закона о провођењу контроле 
законитости кориштења права  из области 
бранилачко-инвалидске заштите ("Службене новине 
Федерације БиХ", број: 82/09) 

2017. 
Федерално министарство за питања 

бораца и инвалида одбрамбено-
ослободилачког рата 

Да 

У сврху провођења 
пресуда Уставног 
суда Федерације 
БиХ, број: У-7/12 и 
број:У-17/12 

2. 
Измјене и допуне Закона о правима бранилаца и 
чланова њихових породица (“Службене новине 
Федерације БиХ”, бр.:33/04,56/05,70/07 и 9/10). 

2017. 

Федерално министарство за питања 
бораца и инвалида одбрамбено-

ослободилачког рата 
 

Да 

У сврху провођења 
пресуде Уставног 
суда У-8/13 и 
имплементацији 
Препоруке 
Комитета за људска 
права УН УН, број: 
1917/2009, 
1918/2009, 
1925/2009 и 
1953/2010 у 
предмету: Прутина, 
Златарац, Козица и 
Чекић урађен текст 
Нацрта закона о 
измјенама и 
допунама Закона о 
правима бранилаца 
и чланова њихових 
породица  
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(“Службене новине 
Федерације БиХ”, 
бр.: 33/04, 56/05, 
70/07 и 9/10), 
прибављена 
мишљења Уреда за 
законодавство и 
усклађеност са 
прописима 
Европске уније, 
Федералног 
министарства 
финансија и 
Федералног 
министарства 
правде и Нацрт 
закона достављен 
Влади Федерације 
ради разматрања и 
упућивања у 
парламентарну 
процедуру по 
скраћеном поступку 
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3. 

Измјене и допуне Закона о посебним правима 
добитника највећих ратних признања и одликовања 
и чланова њихових породица ("Службене новине 
Федерације БиХ", број:70/05, 61/06 и 9/10) 

2017. Федерално министарство за питања 
бораца и инвалида одбрамбено-

ослободилачког рата 

Да Нацрт закона о 

измјенама и 

допунама Закона о 

посебним правима 

добитника ратних 

признања и 

одликовања и 

чланова њихових 

породица 

("Службене новине 

Федерације БиХ", 

број: 70/05, 61/06 и 

9/10),  утврђен на 

94. сједници Владе 

Ф БиХ и по 

скраћеној 

процедури упућен у 

парламентарну 

процедуру. 

4. Израда и доношење Правилника о додјели Медаље 
отпора заслужним организаторима отпора у БиХ 

Трајан задатак Федерално министарство за питања 
бораца и инвалида одбрамбено-
ослободилачког рата 
 

Не Правилником ће 
бити регулисана 
додјела Медаље 
отпора из Закона о 
посебним правима 
добитника ратних 
признања и 
одликовања и 
чланова њихових 
породица 
("Службене новине 
Федерације БиХ", 
број: 70/05, 61/06 и 
9/10). 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 
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5. Закон о правима демобилизираних бранилаца и 
чланова њихових породица 

2017. Федерално министарство за питања 
бораца и инвалида одбрамбено-
ослободилачког рата 
 

Да Нацрт закона о 
правима 
демобилизираних 
бранилаца и 
чланова њихових 
породица 
достављен на 
мишљење- Уреду 
за законодавство и 
усклађеност са 
прописима 
Европске уније, 
Федералном 
министарству 
правде и 
Федералном 
министарству 
финансија и 
кантоналним 
скупштинама. 

6. Измјене и допуне Закона о пријевременом 
повољнијем пензионисању бранилаца одбрамбено - 
ослободилачког рата 

2017. Федерално министарство рада и 
социјалне политике 

Да У сврху провођења 
пресуде Уставног 
суда У-29/13 од 
22.01.2014. и 
29.01.2014. године 
и у сврху враћања 
на ниво права оних 
пензионера којима 
су умањене пензије 
по ЗПП.  

7. Измјене и допуне Закона о федералним 
министарствима и другим органима управе у ФБиХ 

2017. Федерално министарство правде Да У сврху регулисања 
надлежности 
Федералног 
министарства за 
питања бораца и 
инвалида 
одбрамбено-
ослободилачког 
рата у погледу 
питања војних 
евиденција из 
области војне 
обавезе 
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8. Измјене и допуне Закона о правима бранилаца и 
чланова њихових породица 

2017. Федерално министарство за питања 
бораца и инвалида одбрамбено-

ослободилачког рата 
 

Да Представнички дом 
Парламента 
Федерације БиХ 
донио је Закључак 
којим је наложио 
Влади Федерације 
БиХ да до израде 
Ребаланса Буџета 
Федерације БиХ за 
2016. годину, 
изнађе законске 
претпоставке и 
средства за 
побољшање 
статуса ратних 
војних инвалида 
100% И групе 
параплегичари. У 
циљу побољшања 
статуса РВИ 100% 
И групе, 
припремљена је 
Измјена и допуна у 
дијелу додатка за 
његу и помоћ од 
другог лица.  
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ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ЗДРАВСТВА 

 

Надлежности Федералног министарство здравства утврђене су чланком 14. 

Закона о федералним министарствима и другим органима федералне управе 

("Службене новине Федерације БиХ", бр. 19/03, 38/05, 2/06, 8/06 и 61/06), и то на 

начин да Федерално министарство здравства врши управне, стручне и друге 

послове који се односе на остваривање надлежности Федерације БиХ у области 

здравства, а нарочито послове који се односе на: проведбу политике и стратегије 

здравства у цјелини; развој и унапређење система здравствене заштите и 

здравственог осигурања; праћење и проведбе федералних закона у области 

здравства; израду програма развоја здравствене дјелатности, те доношење 

планова и програма мјера здравствене заштите; међуентитетску и 

међукантоналну сарадњу у области здравства; координирање и имплементирање 

пројеката у области здравства од значаја за Федерацију БиХ у сарадњи са 

међународним владиним и невладиним организацијама у складу са Уставом 

Босне и Херцеговине, а с циљем реконструкције и обнове здравственога система; 

Учествовање у имплементирању информатичких пројеката у области здравства; 

осигурање доступности дјелотворним, сигурним, квалитетним и економичним 

лијековима и спрјечавање њихове злоупорабе. 

 

Стратешки оквир рада Министарства за 2016. годину 

 

Федерално министарство здравства своје активности проводи сагласно 

надлежностима утврђеним у Закону о федералним министарствима и другим 

органима федералне управе, као и надлежностима из Устава Федерације Босне и 

Херцеговине.  

Уз важећи законски оквир, активности министарства наслоњене су и на 

Стратешки план развоја здравства у Федерацији БиХ за период од 2008. до 

2018. године. Овим Стратешким планом утврђени су одговарајући општи и 

специфични стратешки циљеви у области здравства. Циљ овог документа је 

приказати стратегијске правце развоја здравства у Федерацији БиХ у 

десетогодишњем периоду. Стратегија представља оквир за развој и унапређење 

здравства на основу којег се праве оперативни планови у складу са финансијским 

могућностима за имплементацију наведених рјешења у стратегији. 

У вези с тим, Планом рада овог министарства за 2017.годину утврђени су 

приоритетни стратешки правци дјеловања, те сходно њима, дефиниране посебне 

активности за постизање постављених циљева. Дакле, ово министарство ће своје 

активности у 2017. години усмјерити на остварење пет стратешких циљева, и 

то како слиједи: 

- Ојачати механизме неопходне за успостављање ефикасног и савјесног 

управљања у здравству и ојачати управљања здравственим системом; 
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- Учинити законодавноправни оквир ефикаснијим кроз усклађивање са 

реформским циљевима Федерације БиХ и прописима ЕУ; 

- Ојачати примарну, специјалистичко-конзултативну и болничку здравствену 

заштиту; 

- Ојачати улогу јавнога здравства, и  

- Унаприједити фармацеутски сектор и област хемикалија и биоцида. 

Сажетак приоритета за планску годину може се представити кроз утврђене 

оперативне циљеве уз назнаку очекиваног резултата на крају године. Тако је за 

сваки стратешки циљ дефиниран оперативни циљ за 2017.годину, и то на 

сљедећи начин:  

- Унапређење ефикасности сарадње учесника у сектору здравства; 

- Повећање броја докумената и прописа у здравству усклађених са реформским 

циљевима Федерације БиХ и прописима ЕУ; 

- Унапређење доступности квалитетним и сигурним здравственим услугама; 

- Осигуравање и јачање провођења основних јавноздравствених функција које 

омогућавају промоцију здравља и превенцију болести; 

- Повећање доступности дјелотворним, сигурним, квалитетним и економичним 

лијековима; и 

- Унапређење безбједности у области хемикалија и биоцида. 

 

Стављајући у први план унапређење здравственог стања становништва кроз 

свеобухватан, доступан, квалитетан и ефикасан здравствени систем заснован на 

одрживости и солидарности на цијелом подручју Федерације БиХ, рад Федералног 

министарства здравства у 2017.години кроз различите програме и њихове пратеће 

активности, дефиниране сходно напријед наведеним циљевима, у најкраћем, биће 

фокусиран на: 

- Савјесно управљање здравственим системом, које је могуће провести само у 

условима стабилног и финансијски одрживог система здравства, 

- Рационално финансирање здравствених услуга, 

- Адекватну расподјелу финансијских ресурса и систем плаћања даватеља 

услуга у надлежности кантона, те иницирању активности усмјерених на 

проналажење нових извора финансирања сектора здравства, 

- Боље стварање и расподјелу ресурса (људски ресурси, едукација, 

информационе технологије),  

- Квалитетније пружање услуга (примарна здравствена заштита – с посебном 

пажњом на побољшање доступности становиштву услуга породичне медицине 

како у урбаним тако и у руралним срединама; специјалистичка здравствена 

заштита, болничка здравствена заштита, јавно здравство и сл.),као и 

проширивање обима и врсте здравствених услуга базираних на савременим 

медицинским достигнућима и новим здравственим технологијама, 

- Уједначавање права осигураника на лијекове у свим кантонима, као и листе 

лијекова у Федерацији БиХ, а које се финансирају из средстава обавезног 

здравственог осигурања, и 
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- Мониторинг и евалуацију примјене позитивних одлука о лијековима (Листа 

лијекова из обавезног здравственог осигурања; Болничка листа лијекова и 

Листа лијекова федералног фонда солидарности). 

 

Наравно, реформе здравственог сектора Федерације БиХ, морају се одвијати 

паралелно са нужним реформама у финансирању здравства.  

У сарадњи и уз техничку и финансијску подршку Свјетске банке, потребно је 

наставити реформу здравственог система. Циљ реформе је консолидација и 

преструктуирање сектора здравства: финансијска, организацијска и стратешка. У 

оквиру овога циља, који је дугорочни, 2017. године наставиће се активности 

започете 2015. и 2016. године, усмјерене на санацију болница, посебно клиничких 

центара у Федерацији БиХ, те санирању великих дугова болница кроз различите 

модалитете. Ради се о дуготрајном процесу који ће се проводити постепено због 

изразите комплексности. Осим тога, потребно је приступити рационализацији 

организације јавно-здравственог сектора с циљем смањивања високих фиксних 

трошкова, као и поступно провођење процеса повјеравања одређених 

немедицинских послова овлаштеним субјектима по принципу оутсоурцинга. 

Такођер, идентифициране потребе у смислу реформа плаћања здравствених 

услуга, те с тим у вези побољшање механизама уговарања здравствених услуга, 

укључујући у ово и реформу механизама плаћања здравствених професионалаца, 

треба поступно рјешавати, а неке од активности ће започети 2017. године. 

Настављају се и активности усмјерене на успоставу здравствено-информационог 

система здравства с циљем осигурања праћења упућивања пацијента са једне на 

други ниво здравствене заштите. 

Треба истаћи да су при изради овог плана рада узете у обзир родне перспективе 

код свих питања из области здравства које у значајном мјери обухватају и овај 

аспект. Такођер, осим овог плана у вези са питањем родне равноправности 

израђен је Гендер оперативни план Федералног министарства здравства за 2017. 

годину који детаљно дефинира мјере и активности гледе унапређења родне 

равноправности, а који произлази из Годишњег плана рада овог министарства, као 

и Гендер акцијског плана за период 2013-2017. године у Федерацији Босне и 

Херцеговине. Гендер оперативни план федералних органа и институција, уиме 

Владе Федерације БиХ координира Координациони одбор за координацију и 

праћење проведбе Гендер акцијског плана БиХ за период 2013 - 2017. године у 

Федерацији Босне и Херцеговине. 

Што се тиче релевантних субјеката који су конзултирани при изради овог 

Програма рада, истичемо да су конзултације обављене са партнерима који су 

укључени у проведбу одређених активности и циљева утврђених у трогодишњем и 

годишњем програму рада Федералног министарства здравства. Ради се о 

сљедећим субјектима: Завод здравственог осигурања и реосигурања  Федерације 

Босне и Херцеговине; Завод за трансфузијску медицину Федерације БиХ; Завод 

за јавно здравство Федерације БиХ, те Агенција за квалитет и акредитацију у 

здравству Федерације БиХ (АКАЗ) и др. 
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Дјеловање министарства усмјерено је на побољшање здравственог стања 

становиштва кроз ефикасан, доступан и транспарентан здравствени систем, 

заснован на начелима солидарности и правичности. Неопходно је осигурати да се 

здравствене услуге и информације могу добити онда када и гдје су потребне. 

Такођер, тежиће се ка осигурању куповине, развоја и кориштењу услуга и објеката 

које удовољавају највишим могућим стандардима и безбједности  кроз цијели 

здравствени систем. 

Четири су основне полуге здравственог система: савјесно управљање, 

здравствене услуге, ресурси и финансирање, и управо на њима засноване су 

планиране активности за 2017. годину. У вези с тим, у прилогу се налази 

табеларни приказ Плана рада Федералног министарства здравства за 2017. 

годину.  
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Оперативни циљеви и активности по стратешким циљевима 

Стратешки циљ 1.: Ојачати  механизме неопходне за успостављање 
ефикасног и савјесног управљања у здравству и ојачати управљање 
здравственим системом 

Развој и унапређење здравствене заштите 
и здравственог осигурања у Федерацији БиХ; 
Провођење приоритетних вертикалних 
програма од интереса за Федерацију БиХ и 
приоритетних најсложенијих облика 
здравствене заштите федералног фонда 
солидарности  

ДОБ 30.876 

ПЈИ  

Остало 

 
 
 

Оперативни циљ 1.1.: Унапређење ефикасности сарадње учесника у сектору здравства 

Буџет 30.876 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број припремљених извјштаја о обавезама по 
усвојеним документима на међународним скуповима и 
број потписаних споразума 

Унапређена ефикасност сарадње учесника  у сектору здравства 

Број састанака са надлежним тијелима кантона; број 
записника и подузетих мјера  

Број додијељених грантова за јачање сектора цивилног 
друштва; број обављених конзултација 

Број евалуационих извјештаја 

Број информација и извјештаја упућених Влади 
Федерације БиХ 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.1.1. 
Сарадња ентитета и Дистрикта Брчко, 
сарадња са државним институцијама и 
међународна сарадња у области здравства 

IV квартал 
Сектор за међународну 
сарадњу и координацију 

политика 
Не 

Буџет 128 

ПЈИ  

Остало  

1.1.2. 
Координација између кантона и ФБиХ у 
области здравства 

IV квартал 
Кабинет (у  координацији 

са секторима 
министарства) 

Не 

Буџет 35 

ПЈИ  

Остало  

1.1.3. 

Сарадња са НВО (сектор цивилног 
друштва) кроз додјелу грантова и  
укључивање доношења стратешких одлука 
у сектору здравства, као и хуманитарним 
организацијама (Црвени криж и сл.). 

IV квартал 
Сектор за међународну 
сарадњу и координацију 

политика 
Не 

Буџет 12 

ПЈИ  

Остало 
 

1.1.4. 
Анализирање и евалуација стања у 
здравственом сектору  

IV квартал 
Сектор за аналитику, план 
и управљање ресурсима у 

здравству 
Не 

Буџет 120 

ПЈИ  

Остало  

1.1.5. Имплементација Закона о здравственом IV квартал Сектор за финансијске Да Буџет 26.139 + 2.000+50+2.402     
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осигурању и извјештавање Владе 
Федерације БиХ о стању у области 
здравственог осигурања, а у оквиру 
надлежности министарства, уз извршавање 
трансфера за здравствену заштиту 
повратника и Рома 

послове и здравствено 
осигурање; Сектор за 

аналитику, план и 
управљање ресурсима у 

здравству 

ПЈИ  

Остало 

 

Стратешки циљ 2.: Учинити законодавноправни оквир ефикаснијим кроз 
усклађивање са реформским циљевима Федерације БиХ и прописима ЕУ 

Развој и унапређење здравствене 
заштите и здравственог осигурања у 
Федерацији БиХ 

ДОБ 410 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 2.1.: Повећање броја докумената и прописа у здравству усклађених са реформским циљевима 
Федерације БиХ и прописима ЕУ  

Буџет 410  

ПЈИ  

Остало  

 
Мјере учинка за излазне (директне) резултате  
 

Очекивани годишњи резултат 

Број донесених приоритетних политика и стратегија 
за сектор здравства  

Повећан број докумената и прописа усаглашених са прописима ЕУ 

Број донесених програма/акцијских планова на 
основу стратешких докумената 

Број израђених закона сходно плану за 2017. 
годину 

Донесени подзаконски акти сходно плану за 2017. 
годину 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.1.1. 

Доношење приоритетних политика, 
стратегија, програма за сектор здравства, 
као и израда акционих планова на основу 
стратешких докумената Федералног 
министарства здравства: 
- Припрема двогодишњег акцијског плана 
за имплементацију Стратегије о ријетким 
болестима; 
-Ревизија Стратегије за сексуално и 
репродуктивно здравље и права у 
Федерацији БиХ; 
-Анализа имплементације Стратешког 
плана развоја здравства у Федерацији 
БиХ за период 2008-2018; 
-Припрема израде новог стратешког 
документа развоја здравства за наредно 
дугорочни период; 

IV квартал Сектор за аналитику, план и 
управљање ресурсима у 

здравству и Сектор за 
међународну сарадњу и 
координацију политика 

Да 
(Акцијске 
планове 

усваја Влада 
ФБИХ; 

анализе и 
ревизије раде 

се унутар 
министарства) 

Буџет 170 

ПЈИ  

Остало 
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- Израда Акцијског плана за период 2017-
2019 за имплементацију Стратегије за 
превенцију, третман и контролу малигних 
неоплазми; 
- Припрема Стратегије рани, раст и развој 
дјеце, у дијелу овласти Федералног 
министарства здравства; 
- Имплементација и праћење Стратегије у 
области инвалидитета, у дијелу овласти 
Федералног министарства здравства. 

2.1.2. 

Израда недостајуће легислативе: 
- Израда Нацрта закона о хемикалијама 
(редовити поступак): 
- Израда Нацрта закона о финансијској 
консолидацији јавно-здравственог 
сектора у Федерацији Босне и 
Херцеговине (хитни поступак); 
-  Израда Нацрта закона о лијечењу 
неплодности биомедицински 
потпомогнутом оплодњом (редовити 
поступак): 
- Израда Нацрта закона о контроли и 
ограниченој упораби духана, духанских и 
осталих производа за пушење (редовити 
поступак); 
- Израда Преднацрта закона о биоцидима 
(редовити поступак) 

Израда Приједлога 
закона о 

финансијској 
консолидацији 

јавно-здравственог 
сектора у 

Федерацији Босне и 
Херцеговине хитни 

поступак) – ИИ 
квартал 

 
Остали закони 
ИВ квартал

1
 

Сектор за правне послове у 
сарадњи са одговарајућим 

сектором министарства 
сходно предмету регулирања 

закона 

Да 

Буџет 152 

ПЈИ  

Остало 

 

2.1.3. 
Доношење недостајућих подзаконских 
аката на основу важећих закона из 
области здравства 

IV квартал 

Сектор за правне послове, у 
сарадњи са одговарајућим 

сектором министарства 
сходно предмету регулирања 

закона 

Не 

Буџет 88 

ПЈИ  

Остало 
 

2.1.3.1. 

Правилник о специјализацијама и 
субспецијализацијама здравствених 
радника и сарадника 
 

I квартал 

Сектор за правне послове, у 
сарадњи са одговарајућим 

сектором министарства 
сходно предмету регулирања 

закона 

Не 

Буџет 4 

ПЈИ  

Остало 
 

2.1.3.2. 

Измјене и допуне Наредбе о стандардима 
и нормативима здравствене заштите из 
обавезног здравственог осигурања у 
Федерацији Босне и Херцеговине 

IV квартал 

Сектор за правне послове, у 
сарадњи са одговарајућим 

сектором министарства 
сходно предмету регулирања 

Не 

Буџет 8 

ПЈИ  

Остало 
 

                                                           
1
 Министарство нема утицаја на динамику усвајања прописа од стране Парламента Федерације БиХ, па је немогуће прецизирати рокове за разматрање закона, нити се може прејудицирати 

коначни став Парламента Федерације БиХ о појединим законима. 
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закона 

2.1.3.3. 

Ревизија Правилника о дефиницији 
архитектуре здравствено-информационог 
система 
 

IVИВ квартал 

Сектор за правне послове, у 
сарадњи са одговарајућим 

сектором министарства 
сходно предмету регулирања 

закона 

Не 

Буџет 4 

ПЈИ  

Остало 
 

2.1.3.4. 
Правилник  о облику и садржају основне 
медицинске документације 
 

II квартал 

Сектор за правне послове, у 
сарадњи са одговарајућим 

сектором министарства 
сходно предмету регулирања 

закона 

Не 

Буџет 12 

ПЈИ  

Остало 
 

2.1.3.5. 

Правилник о облику, садржају и начину 
вођења  индивидуалних извјештајних 
образаца и других помоћних образаца за 
вођење евиденција, као и другим 
питањима од значаја  за индивидуалне 
извјештајне обрасце и друге помоћне 
обрасце 

II квартал 

Сектор за правне послове, у 
сарадњи са одговарајућим 

сектором министарства 
сходно предмету регулирања 

закона 

Не 

Буџет 12 

ПЈИ  

Остало 

 

2.1.3.6. 
Правилник о начину и роковима 
достављања, као и облику и форми 
збирних извјештајних образаца  

II квартал 

Сектор за правне послове, у 
сарадњи са одговарајућим 

сектором министарства 
сходно предмету регулирања 

закона 

Не 

Буџет 12 

ПЈИ  

Остало 
 

2.1.3.7. 

*Уколико током 2017. године буде усвојен 
Закон о измјенама и допунама Закона о 
трансплантацији органа и ткива у сврху 
лијечења, на основу допуна тог Закона, 
донијеће се и сљедећи правилници: 
- о начину праћења озбиљних штетних 

догађаја и озбиљних штетних 
реакција у подручју примјене ткива и 
станица, начину вођења евиденције 
и роковима извјештавања те 
садржају и облику обрасца годишњег 
извјештаја, и  

- о начину извјештавања, начину 
вођења евиденције и роковима 
извјештавања о озбиљним штетним 
догађајима и озбиљним штетним 
реакцијама у поступцима 
пресађивања органа у сврху 
лијечења. 

IV квартал Сектор за правне послове Не 

Буџет 24 

ПЈИ  

Остало 

 

2.1.3.8. 
Доношење подзаконских аката на основу 
Закона о хемикалијама (уколико исти 

IV квартал Сектор за правне послове  Не 
Буџет 12 

ПЈИ  
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буде усвојен 2017. године) Остало  

 
Стратешки циљ 3.: Ојачати примарну, специјалистичко-конзултативну 
и болничку здравствену заштиту 
  

Развој и унапређење здравствене заштите 
и здравственог осигурања у Федерацији БиХ; 
Обављање трансфузијске дјелатности у 
Федерацији БиХ 

ДОБ 2.589 

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 3.1.: Унапређење доступности квалитетним и сигурним здравственим услугама 

Буџет 2.589 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Број одржаних едукација за здравствене раднике и 
сараднике  

Унапређена доступност квалитетним и сигурним здравственим услугама 
 

 

Број учесника у процесу обуке 

Број реновираних и опремљених служби у 
здравственом систему 

Број акредитираних/цертифицираних здравствених 
установа/служби 

Број мјера усмјерених на подршку вулнерабилним 
групама  

Број трансплантација 

Извјештај о раду Центра за трансплантацијску 
медицину 

Број даравалаца крви, као и степен покривености 
захтјева за крвљу и крвним приправцима 
правовременом и квалитетном услугом 

Извјештај о проведеној анализи Основног пакета 
здравствених права 

Број поднесених иницијатива и мјера за увођење 
нових извора финансирања здравства 

Извјештај о активностима и мјерама усмјереним на 
санацију болница, посебно клиничких центара, те 
санирање великих дугова болница кроз различите 
модалитете 

Извјештај о активностима и мјерама 
искоординираним са Заводом здравственог 
осигурања и реосигурања Федерације БиХ у 
смислу потребе финансијске консолидација 
федералног фонда солидарности, као и 
редизајнирање садржаја федералног фонда 
солидарности 

Извјештаји Радне групе за праћење проведбе и 
унапређење стандарда и норматива из обавезног 
здравственог осигурања 

Редни Назив активности Рок извршења  Носилац  Влада ФБиХ Извори и износи средстава у хиљ. КМ 
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број (по кварталима) (најмањи организациони дио) усваја 
(Да/Не) 

3.1.1. 
Провођење јачања инфраструктуре 
(простор, кадар, опрема) на свим 
нивоима здравствене заштите 

IV квартал 

Сектор за аналитику, план и 
управљање ресурсима у 

здравству и Сектор за 
међународну сарадњу и 
координацију политика 

Не 

Буџет 76 

ПЈИ  

Остало 
 
 

3.1.2. 
Координација и праћење активности 
АКАЗ-а на унапређењу квалитете и 
безбједности у здравственој заштити 

IV квартал 
Сектор за аналитику, план и 

управљање ресурсима у 
здравству 

Не 
(Влада ФБиХ 
усваја план и 
извјештај о 

раду АКАЗа) 

Буџет 300 

ПЈИ  

Остало 
 

3.1.3. 

Активности везане за трансплантацијску 
медицину у складу са Законом о 
трансплантацији органа и ткива у сврху 
лијечења  

IV квартал 
Центар за трансплантацијску 

медицину 
Не 

Буџет 155 

ПЈИ  

Остало 
 

3.1.4. 

 
Имплементација Закона о крви и крвним 
састојцима, у оквиру надлежности 
министарства 
  

IV квартал 
Сектор за аналитику, план и 

управљање ресурсима у 
здравству 

Не 
(Влада ФБиХ 
усваја план и 
извјештај о 

раду Завода 
за 

трансфузијску 
медицину 

ФБиХ) 

Буџет 1.130 

ПЈИ  

Остало 

 

3.1.5. 

Анализа примјене Основног пакета у 
циљу приједлога мјера за квантификацију 
истог и уједначавања права из Основног 
пакета  

IV квартал 

Сектор за финансијске и 
рачуноводствене послове и 
Сектор за аналитику, план и 

управљање ресурсима у 
здравству 

Не 

Буџет 240 

ПЈИ  

Остало 
 

3.1.6. 
Предузимање иницијативе и мјера за 
увођење нових извора финансирања 
здравства 

II квартал 
Сектор за финансијске и 

рачуноводствене послове 
Не 

Буџет 20 

ПЈИ  

Остало  

3.1.7. 

Координација активности у вези са 
проведбом мјера санације болница, 
посебно клиничких центара, те санирање 
великих дугова болница кроз различите 
модалитете 

IV квартал 

Сектор за финансијске и 
рачуноводствене послове и 
Сектор за аналитику, план и 

управљање ресурсима у 
здравству 

Да 

Буџет 304 

ПЈИ  

Остало 
 

3.1.8. 

Координација активности са Заводом 
здравственог осигурања и реосигурања 
Федерације БиХ у смислу потребе 
финансијске консолидације федералног 
фонда солидарности, као и  

IV квартал 
Сектор за финансијске и 

рачуноводствене послове 
Не 

Буџет 304 

ПЈИ  

Остало 
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редизајнирање садржаја федералног 
фонда солидарности  

3.1.9. 
Праћење проведбе и унапређење 
стандарда и норматива из обавезног 
здравственог осигурања 

IV квартал 
Сектор за аналитику, план и 

управљање ресурсима у 
здравству 

Не 

Буџет 60 

ПЈИ  

Остало  

Стратешки циљ 4.: Ојачати улогу јавног здравства 
Развој и унапређење здравствене заштите 
и здравственог осигурања у Федерацији БиХ 

ДОБ 60 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 4.1.: Осигуравање и јачање провођења основних јавноздравствених функција које омогућују промоцију 

здравља и превенцију болести 

Буџет 60 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Број израђених извјештаја по јавноздравственим 
индикаторима 

Осигуране и ојачане основне јавноздравствене функције 
које омогућују промоцију здравља и превенцију болести 

Број подузетих мјера, извјештаја, анализа и сл. у 
смислу сарадње са Заводом за јавно здравство 
Федерације БиХ  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

4.1.1. 
Извјештавање јавноздравствених 
индикатора према међународним 
стандардима (WХО, ЕУРОСТАТ, ОЕЦД) 

IV квартал 

Сектор за међународну 
сарадњу и координацију 

политика и Сектор за јавно 
здравље 

Не 

Буџет 30 

ПЈИ  

Остало 
 

4.1.2. 
Сарадња са Заводом за јавно здравство 
Федерације БиХ, у дијелу надлежности 
Федералног министарства здравства 

IV квартал Сектор за јавно здравље Не 

Буџет 30 

ПЈИ  

Остало  

Стратешки циљ 5.: Унаприједити фармацеутски сектор и област 
хемикалија и биоцида 

Развој и унапређење здравствене заштите 
и здравственог осигурања у Федерацији БиХ 

ДОБ 73 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 5.1.: Повећање доступности дјелотворним, сигурним, квалитетним и економичним лијековима 

Буџет 40 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број издатих рјешења сходно запримљеним 
захтјевима, у складу са државним Законом о 
лијековима и медицинским средствима и 
надлежностима министарства  

Повећана доступност дјелотворним, сигурним, квалитетним и економичним  лијековима 
Број извјештаја, анализа, елабората, састанака у 
вези са ревизијом листи и цијена лијекова  

Број подузетих мјера и радњи сагласно прописима 
о лијековима и љекарничкој дјелатности  

Редни Назив активности Рок извршења  Носилац  Влада ФБиХ Извори и износи средстава у хиљ. КМ 
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број (по кварталима) (најмањи организациони дио) усваја 
(Да/Не) 

5.1.1. 

Сарадња са  државном агенцијом за 
лијекове и унапређење система 
снабдјевања и дистрибуције 
дјелотворним, сигурним  и квалитетним 
лијековима 

IV квартал Сектор за фармацију Не 

Буџет 10 

ПЈИ  

Остало 
 

5.1.2. 

Провођење административних поступака 
у складу са надлежностима прописаним 
државним Законом о лијековима и 
медицинским средствима, а у циљу 
његове досљедне примјене 

IV квартал Сектор за фармацију Не 

Буџет 10 

ПЈИ  

Остало 
 
 

5.1.3. 
Имплементација федералних прописа о 
лијековима и љекарничкој дјелатности 

IV квартал Сектор за фармацију Да 

Буџет 10 

ПЈИ  

Остало  

5.1.4. Ревизија федералних листи лијекова IV квартал Сектор за фармацију Да 

Буџет 10 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 5.2.: Унапређење безбједности у области хемикалија и биоцида  

Буџет 33 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број издатих рјешења сходно запримљеним 
захтјевима, у складу са важећим прописима о 
отровима 

Осигурање контроле над прометом отровима (хемикалијама) 
Број извјештаја, анализа, елабората, састанака у 
вези са активностима гледе припреме и израде 
нових прописа у области хемикалија и биоцида 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

5.2.1. 
Провођење административних поступака 
у складу са важећим прописима о 
отровима  

IV квартал Сектор за фармацију Не 

Буџет 10 

ПЈИ  

Остало  

5.2.2. 
Провођење активности усмјерених на 
припрему и израду нових прописа о 
хемикалијама и биоцидима 

IV квартал Сектор за фармацију Не 

Буџет 23 

ПЈИ  

Остало  
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План израде закона и подзаконских аката по стратешким циљевима 

ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редни 
број 

Назив акта 
Планирани рок 

за припрему 
Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за 
доношење 

Стратешки циљ 2.: Усклађивање законодавног оквира са реформским циљевима и прописима ЕУ 

A. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. Израда Нацрта закона хемикалијама II квартал Федерално министарство здравства Да  
-Уредба  1907/2006 
Европског 
парламента и 
Савјета од 18.12. 
2006. године о 
регистрацији, 
евалуацији, 
ауторизацији и 
ограничавању 
хемикалија 
(Registration, 
Еvaluation, 
Аuthorisation and 
Restriction of 
Chemicals – 
REACH) 
-Уредба 1272/2008 
Европског 
парламента и 
Савјета Европске 
заједнице од 
16.12.2008. године 
о класификацији, 
обиљежавању и 
пакирању 
супстанци и 
мјешавина 
(classication, 
labelling and 
packaking of 
substances and 
mixtures – CLP) 
-Уредба 689/2008 

Закон има за циљ 
системско уређење 
области хемикалија, 
гдје је потребно 
осигурати да 
произвођачи, 
увозници или крајњи 
корисници 
производе, продају 
на тржиште или 
користе супстанце 
које немају штетно 
дејство на људско 
здравље или 
животну средину. 
 
Наиме, на нивоу 
Федерације БиХ у 
примјени су 
сљедећи Закони и 
правилници: Закон о 
промету отрова 
(„Службени лист 
РБиХ”, бр. 2/92 и 
13/94), Закон о 
превозу опасних 
материја („Службени 
лист РБиХ”, бр. 2/92 
и 13/94), као и Листа 
отрова чији се 
промет дозвољава 
(“Службене новине 
Федерације БиХ“, 
број 50/08), те 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/classification/index_en.htm
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Европског 
парламента и 
Савјета од 
17.06.2008. године 
о извозу и увозу 
опасних хемикалија 
 
-Уредба 648/2004 
Европског 
парламента и 
Савјета од 31.03. 
2004.године  о 
детерџентима 
 
-Директива 
2004/9/ЕЗ 
Европског 
парламента и 
Савјета од 
11.02.2004. године 
о надзору и 
провјери добре 
лабораторијске 
праксе (ДЛП) 
 
-Ротердамска 
конвенција о 
процедури 
претходног 
обавјешћења о 
сагласности за 
промет неких 
опасних хемикалија 
и пестицида у 
међународној 
трговини 
 
 

Допуна Правилника 
о хигијенско 
техничким условима 
које морају 
испуњавати 
прометници 
отровима 
(“Службене новине 
Федерације БиХ“, 
број 60/06).  
Ова преузета 
законска регулатива 
из бивше СФРЈ и 
СРБиХ у својим 
оквирима у врло 
ограниченој мјери 
препознаје 
одређене захтјеве 
европских прописа.
 С тим у вези 
обрађивач закона, 
одлучио се за 
израду новог 
правног оквира за 
хемикалије, којим се 
уређују кључна 
питања из области 
хемикалија, као и 
надлежени орган за 
провођење закона 
из ове области на 
нивоу Федерације 
БиХ, те надзор над 
хемикалијама. 
Законом је потребно 
уредити 
класификацију, 
пакирање и 
обиљежавање 
опасних хемикала; 
размјену података о 
хемикалијама кроз 
сигурносно-технички 
лист; интегрални 
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инвентар хемикалија 
произведених и 
увезених; добру 
лабораторијску 
праксу; ограничења 
и забране супстанци 
које изазивају 
забринутост; услове 
за увоз и извоз 
хемикалија за које је 
прописан поступак 
претходне 
сагласности; 
одобрења за 
вршење дјелатности 
производње, 
промета и 
кориштења опасних 
хемикалија; 
системско праћење 
хемикалија; 
стављање на 
тржиште 
детерџената; надзор 
и друга питања од 
значаја за сигурно 
управљање 
хемикалијама. 
Основно начело на 
којем се заснива 
Закон је начело 
предострожности. 
Уколико се Нацрт 
усвоји почетком 
2017.године, 
проводиће се и 
активности на 
доношењу 
потребних 
подзаконских аката 
на основу овог 
закона. 

2. Израда Преднацрта закона о биоцидима ИВ квартал Федерално министарство здравства Да  
- Уредба бр. 

Закон о биоцидима 
треба да осигура 
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528/2012 Европског 
парламента и 
Савјета од 
22.05.2012.године о 
стављању на 
тржиште и 
кориштењу 
биоцида 
(у примјени је од 
2014.године). 

висок степен 
заштите здравља 
људи, животиња и 
животне средине, 
уједначавање 
промета биоцидима 
на подручју цијеле 
Босне и 
Херцеговине, као и 
унапређење 
промета биоцидима 
са земљама ЕУ и 
другим земљама 
осигуравајући тако 
конкурентност 
привреде и 
подстицај сигурније 
производње и 
кориштења ових 
средстава. 
Наиме, ради се о 
области за коју 
тренутно не постоји 
адекватан 
законодавноправни 
оквир на подручју 
Федерације БиХ, 
стога је исти 
неопходно 
осигурати, због чега 
ће се приступити 
изради посебног 
Закона о 
биоцидима. 
Такођер, ради се о 
области која је 
децидно 
дефинирана 
прописима Европске 
уније, у оквиру 
политике околиша, 
те је Закон потребно 
усагласити са тим 
прописима.  
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Овим законом 
потребно је уредити 
услове стављања на 
тржиште и 
кориштење биоцида 
у Федерацији Босне 
и Херцеговине (у 
даљем тексту: 
Федерација БиХ), а 
који се односе на 
процјену ризика и 
ефикасности 
биоцида ради 
доношења дозволе 
за стављање 
биоцида на 
тржиште, поступак 
доношења дозволе, 
истраживање и 
развој, 
класификација, 
пакирање, 
обиљежавање, 
рекламирање и 
сигурносно-технички 
лист, услови за увоз 
биоцида, сигурно 
кориштење, 
одобрење за 
обављање 
дјелатности 
производње и 
промета биоцида, 
евиденције о 
биоцидима, забране 
и ограничења, 
доступност 
података, надзор и 
друга питања од 
значаја за сигурно 
стављање на 
тржиште и 
кориштење биоцида. 
Нова Уредба бр. 
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528/2012 битно 
мијења два основна 
питања код 
регулације 
биоцидних 
производа у односу 
на Директиву 
98/8/ЕЗ, која је 
раније била у 
примјени, а то су: 
класификација 
активних супстанци 
и поступак издавања 
националних 
(државних) 
одобрења за 
биоцидне 
производе. Раније 
важећа 
класификација 
активних супстанци 
у ЕУ 
подразумијевала је 
одређене 
административне 
поступке; прелазак 
на другачији систем 
класификације 
значи и измјене у 
режиму издавања 
одобрења за 
стављање на 
тржиште биоцидних 
производа. Осим 
тога, и бројне, 
кључне дефиниције 
промијењене су 
Уредбом. Од 
ступања на снагу, и 
сама нова Уредба је 
претрпјела већ пар 
измјена и допуна, 
што додатно 
комплицира 
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поступак 
усклађивања 
домаћих прописа са 
одредбама исте и 
изискује више 
времена. Такођер, 
потребно је 
осигурати јасан 
законодавноправни 
оквир за управљање 
хемикалијама, 
усклађен са 
основним 
принципима ЕУ у 
овој области, а 
након тога 
приступити изради 
правнога оквира за 
биоциде. Наиме, 
одређена рјешења 
Закона о 
хемикалијама 
директно су везана 
за дефинирање 
рјешења у Закону  о 
биоцидима. 

3. Израда Нацрта закона о лијечењу неплодности 
биомедицински потпомогнутом оплодњом  

ИВ квартал Федерално министарство здравства Да  
- Директива 
2004/23/ЕЗ 
Европског 
парламента и 
Савјета од 
31.03.2004. о 
одређивању 
стандарда 
квалитете и 
безбједности за 
поступке даривања, 
набавке, 
тестирања, обраде, 
чувања, 
складиштења и 
расподјеле ткива и 
станица људског 

Директива 
2004/23/ЕЗ утврђује 
стандарде 
квалитете и 
безбједности за 
ткива и станице 
људског поријекла 
који су намијењени 
за примјену у људи, 
ради осигурања 
високог ступња 
заштите људског 
здравља. Директива 
се, између осталог, 
примјењује на ткива 
и станице које 
укључују 
хематопоетске 
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поријекла станице периферне 
крви, матичне 
станице (крви) 
пупковине и коштане 
сржи, станице за 
репродукцију 
(јајашца, сперма), 
ткива и станице 
фетуса, те матичне 
станице одраслих и 
ембрија.  
Разлог за 
дјелимичну 
усклађеност налази 
се у чињеници да 
Федерација БиХ 
први пут законски 
уређује област 
лијечења 
неплодности, која 
подразумијева 
испуњавање бројних 
претпоставки, како у 
кадровском, тако и у 
материјалном 
смислу, а што није 
могуће у цијелости 
задовољити у овом 
тренутку. Наиме, 
прилагођавајући се 
актуелној ситуацији 
у области 
здравства, као и 
ограниченим 
финансијским 
ресурсима, Нацрт 
закона се 
дјелимично 
усклађује са 
секундарним и 
осталим прописима 
Европске уније, у 
мјери колико је то 
било могуће. 
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Наведеним се, 
свакако, чини корак 
напријед у овој 
области, те одређује 
смјер даљег 
унапређења 
лијечења 
неплодности, 
односно поставља 
јасно опредјељење 
Федерације БиХ ка 
потпуном 
усаглашавању са 
законодавством ЕУ, 
а како се буду 
стјецали остали 
потребни услови. 
Треба истаћи да у 
вези са лијечењем 
неплодности 
медицински 
потпомогнутом 
оплодњом постоје 
још двије важне 
Директиве ЕУ, и то 
Директива 
2006/86/ЕЗ којом се 
проводи споменута 
Директива 
2004/23/ЕЗ 
Европског 
парламента и 
Савјета с обзиром 
на захтјеве за 
праћењем, пријаву 
озбиљних 
нежељених реакција 
и појава, те 
одређене техничке 
захтјеве везане уз 
означивање, обраду, 
чување, 
складиштење и 
расподјелу ткива и 
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станица људског 
поријекла (од 
24.10.2006. године) 
и Директива 
2006/17/ЕЗ Комисије 
од 08.02.2006. 
године којом се 
примјењује 
Директива 
2004/23/ЕЗ 
Европског 
парламента и 
Савјета о 
одређеним 
техничким 
захтјевима код 
даривања, 
прибављања и 
тестирања ткива и 
станица људског 
поријекла. Ове двије 
Директиве битне су 
при доношењу 
проведбених 
прописа на основу 
овог Закона, јер 
својим садржајем 
представљају 
проведбену 
материју, а што ће 
ово министарство 
имати у виду. 

4. Израда Нацрта закона о контроли и ограниченој 
употреби духана, духанских и осталих производа 
за пушење  

ИВ квартал Федерално министарство здравства Да 
- Оквирна 
конвенција о 
контроли духана 
(резолуција СЗО 
број: WHА 56.1) 
 
- ЕУ Директива 
2014/40/ЕУ о 
усклађивању 
закона и других 
прописа држава 

Оквирна конвенција 
предвиђа, између 
осталог, да свака 
чланица 
успоставља, јача и 
финансира 
национални 
координацијски 
механизам или 
координаторе за 
контролу духана. Та 
обавеза према 
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чланица о 
производњи, 
представљању и 
продаји духанских и 
сродних производа 
и о стављању 
изван снаге 
Директиве 
2001/37/ЕЗ 

Оквирној конвенцији 
се треба проводити 
према могућностима 
сваке чланице. 
До сада је усвојено 
осам смјерница које 
се односе на 
имплементацију чл. 
5.3, 6, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 и 14. 
Конвенције. Поред 
тога, 2014 године, 
Савјете потписница 
је усвојило и сет 
политика и 
препорука о 
економски одрживим 
алтернативама 
узгоју духана у вези 
чл. 17 и 18. 
конвенције. 
Посебно су важне 
Смјернице за 
имплементацију 
члана 5.3, које се 
односе на заштиту 
политика јавног 
здравља са 
становишта 
контроле духана од 
комерцијалних и 
других прикривених 
интереса духанске 
индустрије.  
Циљ  нове 
Директиве 
2014/40/ЕУ је 
побољшати 
функционирање 
унутрашњег 
тржишта ЕУ на 
начин да се осигура 
висок ниво 
здравствене 
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заштите и при томе 
осигура висок ниво 
јавнога здравља. 
Новом директивом 
којом се уређује 
производња, 
промоција и продаја 
духана и пратећих 
производа, 
предвиђена је висок 
ниво здравствене 
заштите европских 
грађана. 
Нова директива 
садржи снажне 
мјере против 
незаконите трговине 
духанским 
производима. Циљ 
је осигурати да се 
продају само они 
производи који су 
сукладни са 
директивом. 
Како су у 
Федерацији БиХ у 
овој области у 
примјени прописи из 
1996.године, са 
мањим измјенама 
накнадно рађеним, 
неопходно је исте 
ревидирати, те 
област контроле 
духана уредити на 
начин који одговара 
одредбама Оквирне 
конвенције, чији смо 
потписник, као и 
прописима Европске 
уније.  
Преднацрт закона 
припремљен је 
2016.године, а у 
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2017. години се 
очекује проведба 
јавне расправе и 
припрема Нацрта 
закона. 

5. 
 

Израда Приједлога закона о финансијској 
консолидацији јавних здравствених установа у 
Федерацији Босне и Херцеговине (хитни поступак) 
 

ИИ квартал Федерално министарство здравства Не Влада Федерације 
БиХ је 
05.11.2015.године 
усвојила 
Информацију о 
проблематици 
финансирања 
сектора здравства у 
Федерацији Босне и 
Херцеговине, с 
посебним освртом 
на проблематику 
финансирања 
клиничких центара у 
Федерацији БиХ и 
потреби санирања 
утврђених губитака, 
са пратећим 
Закључцима.  
Наведена 
Информација има се 
проматрати и у 
контексту Програма 
рада Владе 
Федерације БиХ за 
период 2015.-2018. 
година, и то у дијелу 
Програма који се 
односи на област 
здравства, а којим 
су предвиђене 
континуиране 
активности на 
консолидацији 
сектора здравства и 
његовом 
преструктуирању: 
финансијском, 
организацијском и 
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стратешком. Осим 
тога, наведене 
активности су 
усаглашене и са 
Реформском 
агендом Босне и 
Херцеговине за 
период 2015.-2018. 
година која је 
прихваћена од 
Парламента 
Федерације БиХ. 
На основу 
Закључака Владе 
Федерације БиХ, у 
вези са споменутом 
Информацијом, 
Федерално 
министарство 
здравства задужено 
је да у сарадњи са 
ресорним 
федералним 
министарствима 
припреми Приједлог 
закона о 
финансијској 
консолидацији 
јавних здравствених 
установа у 
Федерацији Босне и 
Херцеговине, с 
назнаком да се 
доношење овог 
закона кандидира у 
хитној процедури. 

6. Доношење недостајућих подзаконских аката на 
основу важећих закона из области здравства 

 

Федерално министарство здравства 

 

Важећи закони из 
области здравства 
утврђују обвезу 
федералном 
министру здравства 
да доноси одређене 
подзаконске акте, у 
циљу ближег 
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уређења појединих 
питања. 

6.1. 
Правилник о специјализацијама и 
субспецијализацијама здравствених радника и 
сарадника  

I квартал Федерално министарство здравства Не  

6.2. 
Измјене и допуне Наредбе о стандардима и 
нормативима здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања у Федерацији БиХ  

IV квартал Федерално министарство здравства Не  

6.3. 
Ревизија  Правилника о дефиницији архитектуре 
здравствено-информационог система  

IV квартал Федерално министарство здравства Не  

6.4. 
Правилник  о облику и садржају основне 
медицинске документације  

II квартал Федерално министарство здравства Не  

6.5. 

Правилник о облику, садржају и начину вођења  
индивидуалних извјештајних образаца и других 
помоћних образаца за вођење евиденција, као и 
другим питањима од значаја  за индивидуалне 
извјештајне обрасце и друге помоћне обрасце  

II квартал Федерално министарство здравства Не  

6.6. 
Правилник о начину и роковима достављања, као 
и облику и форми збирних извјештајних образаца   

II квартал Федерално министарство здравства Не  

6.7. 

*Уколико током 2017. године буде усвојен Закон о 
измјенама и допунама Закона о трансплантацији 
органа и ткива у сврху лијечења, на основу допуна 
тог Закона, донијеће се и сљедећи правилници: 
- О начину праћења озбиљних штетних 

догађаја и озбиљних штетних реакција у 
подручју примјене ткива и станица, начину 
вођења евиденције и роковима извјештавања 
те садржају и облику обрасца годишњег 
извјештаја, и  

- О начину извјештавања, начину вођења 
евиденције и роковима извјештавања о 
озбиљним штетним догађајима и озбиљним 
штетним реакцијама у поступцима 
пресађивања органа у сврху лијечења. 

IV квартал Федерално министарство здравства 

Да 
-Директива 
004/23/ЕЗ 
Европскога 
парламента и 
Савјета од 31. 
ожујка 2004. о 
одређивању 
стандарда 
квалитете и 
безбједности за 
поступке даривања, 
набавке, 
тестирања, обраде, 
чувања, 
складиштења и 
расподјеле ткива и 
станица људског 
поријекла  
– Директива 
Комисије 
2006/86/ЕЗ од 24. 
октобра 2006. којом 
се проводи 
Директива 

Дјелимично 
усклађивање са 
наведеним 
директивама 
Европског 
парламента и 
Савјета о 
стандардима 
квалитете и 
безбједности ткива и 
станица људског 
поријекла, као и 
људских органа 
намијењених 
пресађивању, и то у 
дијелу осигурања 
свих  потребних 
мјера гледе 
озбиљних штетних 
догађаја и озбиљних 
штетних реакција 
који се могу довести 
у везу са 
трансплантацијом. 
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2004/23/ЕЗ 
Европскога 
парламента и 
Савјета с обзиром 
на захтјеве за 
праћењем, пријаву 
озбиљних 
нежељених 
реакција и појава те 
одређене техничке 
захтјеве везане уз 
означивање, 
обраду, чување, 
складиштење и 
расподјелу ткива и 
станица људског 
поријекла 
- Директива 
2010/53/ЕЗ 
Европског 
парламента и 
Савјета од 07 
српња 2010.године 
о стандардима 
квалитете и 
безбједности 
људских органа 
намијењених 
пресађивању 

6.8. Доношење подзаконских аката на основу Закона о 
хемикалијама (уколико исти буде усвојен 
2017.године)  

IV квартал Федерално министарство здравства Да 
- Уредба  1907/2006 
Европског 
парламента и 
Савјета од 
18.12.2006. године 
о регистрацији, 
евалуацији, 
ауторизацији и 
ограничавању 
хемикалија 
(Registration, 
Еvaluation, 
Аuthorisation and 
Restricition оf 

Уколико Закон о 
хемикалијама ступи 
на снагу 
2017.године, 
потребно је 
приступити 
доношењу 
подзаконских аката, 
и то сходно 
приоритетима. Сви 
подзаконски акти ће 
се усклађивати са 
прописима ЕУ, и 
подразумијевају 
операционализацију 
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Chemicals – 
REACH) 
- Уредба 1272/2008 
Европског 
парламента и 
Савјета Европске 
заједнице од 16. 
децембра 2008. 
године о 
класификацији, 
обиљежавању и 
пакирању 
супстанци и 
мјешавина 
(classification, 
labelling and 
packaking оf 
substances аnd 
mixtures – CLP) 

- Уредба 689/2008 
Европског 
парламента и 
Савјета од 
17.06.2008. године 
о извозу и увозу 
опасних хемикалија 
- Уредба 648/2004 
Европског 
парламента и 
Савјета од 31.03. 
2004.године  о 
детерџентима  
- Директива 
2004/9/ЕЗ 
Европског 
парламента и 
Савјета од 11.02. 
2004. године о 
надзору и провјери 
добре 
лабораторијске 
праксе (ДЛП) 
- Ротердамска 
конвенција о 

Закона, али и 
преузимање бројних 
анекса из прописа 
ЕУ у домаће 
законодавство. 
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процедури 
претходног 
обавјешћивања о 
сагласности за 
промет неких 
опасних хемикалија 
и пестицида у међ. 
трговини 
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ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ОБРАЗОВАЊА И НАУКЕ 

 

Стратешка опредјељења Федералног министарства образовања и науке у 

области предшколског, основног, средњег и високог образовања у 2017. години 

односе се на: 

- Афирмирање образовања заснованог на кључним компетенцијама за 

цјеложивотно учење; 

- Уклањање препрека за приступ и равноправно учешће у образовању свих 

ученика и одраслих полазника; 

- Побољшање усклађености образовања са захтјевима тржишта рада, научно-

технолошког развоја и промоција цјеложивотног учења; 

- Побољшање услова рада одгојно-образовних установа у Федерацији БиХ; 

- Стварање претпоставки за већи обухват дјеце системом образовања и 

уједначавање услова одгоја и образовања у Федерацији БиХ; 

- Изједначавање доступности свих нивоа образовања за све грађане; 

- Сарадњу са домаћим и међународним институцијама и организацијама у 

области унапређења образовања у Федерацији БиХ. 

 

Могући проблеми и ризици у овој области могу бити недостатак спремности за 

сарадњу од стране кантоналних министарстава образовања у провођењу 

планираних активности; недовољна сензибилизираност наставног особља, 

стручних сарадника и менаџмента у образовним установама за провођење 

предложених програма и провођење реформи у образовању и уплате средстава 

за провођење пројеката преко трезора које често касне мјесецима, што утиче на 

пролонгирање рокова реализације планираних активности и отежава корисницима 

средстава да активности заврше на вријеме и благовремено правдају средства. 

Федерално министарство образовања и науке ће и у области високог образовања 

у 2017. години дјеловати у складу са стратешким опредјељењима Програма рада 

Владе Федерације Босне и Херцеговине у мандатном периоду и Трогодишњим 

Програмом рада Министарства за период 2016. - 2018. година. 

Побољшање студентског стандарда путем: 

- Остварења бољег основног и проширеног студентског стандарда за већи број 

студената побољшањем услова смјештаја, исхране и студентског организирања; 

- Подршке активностима на изради законског оквира за студентско организирање 

и студентски стандард. 

Могући проблеми и ризици у овој области могу бити кашњење и неусвајање 

буџета, ребаланс буџета, повећање цијена смјештаја и исхране студената, 

недовољан број квалитетних апликација циљних група студената и студентских 

организација према утврђеним критеријима, отежана сарадња између свих 

кантоналних ресорних министарстава у ФБиХ. 

Имплементација „Стратешких праваца развоја високог образовања у Федерацији 

БиХ од 2012. до 2022. године“ путем:  



 

233 

 

- Подршке реализацији  пројеката међународне академске и студентске 

мобилности и размјене; 

- Подршке јавним високошколским установама за  пројекте осигурања 

квалитете и пројекте повезивања с потребама тржишта рада; 

- Оснивања Фонда за мобилност студената и наставника Федерације БиХ 

(припрема одлуке о оснивању Фонда, израда статута и правилника) 

- Суфинансирања Фонда за мобилност студената и наставника Федерације БиХ 

- Обављања савјетодавних послова на успостављању одрживог система 

финансирања високог образовања и финансирања студентског стандарда; 

- Развоја капацитета за израду и имплементација пројеката у оквиру 

билатералне и мултилатералне сарадње и учешћа у процесу координације с 

владиним тијелима, институцијама ЕУ и међународним организацијама. 

 

Могући проблеми и ризици у овој области могу бити кашњење и неусвајање 

буџета, ребаланс, недовољан број квалитетних апликација према утврђеним 

критеријима, недовољно укључивање студената у научно-истраживачки рад, 

недостатно и неадекватно ријешено финансирање високог образовања, слаба 

мотивираност универзитетског особља, недостатак квалитетног административног 

кадра за подршку активностима међународне сарадње, мобилности студената; 

незаинтересираност за укључивање у различите међународне мреже и пројекте и 

сл., неадекватно праћење провођења одлука и закона, незадовољавајућа 

комуникација и координација између универзитетских установа, незадовољавајућа 

сарадња с привредом, незадовољавајућа заједничка инфраструктура - 

непостојање центра за цјеложивотно учење, центра за трансфер технологија и 

сл., недовољно укључивање студената у научно-истраживачки рад и у органе 

одлучивања.  

Сектор за науку и технологије планира да свој рад у 2017. години, у складу са 

објективним могућностима и расположивим буџетским средствима, оријентира ка 

наставку и интензивирању активности започетих у претходним годинама, како 

слиједи:  

- Праћење законодавства у области науке и технологија; 

- Стварање стратешког и правног оквира за развој научно-истраживачког и 

истраживачко-развојног рада на федералном нивоу; 

- Подршка развоју људских потенцијала у области науке (подршка развоју 

научно-наставног и научно-истраживачког рада, подршка мобилности 

истраживача);  

- Подршка развоју научно-наставне и научно-истраживачке инфраструктуре 

(техничка модернизација, опремање и реконструкција научно-истраживачких, 

истраживачко-развојних и високошколских установа); 

- Подршка развоју научно-истраживачког и истраживачко-развојног рада 

(подршка организацији научних манифестација, подршка реализацији научно-

истраживачких и истраживачко-развојних пројеката, осигурање приступа 

референтним међународним базама података, подршка издавању 

референтних научних часописа и зборника радова).  
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Све активности планиране Програмом рада за 2017. годину се са аспекта 

Министарства могу реализирати у наведеним роковима, уз услов да се 

благовремено усвоји федерални буџет те одлука о усвајању Програма утрошка 

средстава текућих трансфера Министарства. Фактор ризика за остварење 

прокламираних циљева у 2016. години, а што је показала пракса у претходном 

периоду, представља стално смањивање буџетских средстава за ове намјене и 

неблаговремено дозначавање одобрених средстава крајњим корисницима од 

стране федералног и кантоналних министарстава финансија.  
 

Федерално министарство образовања и науке више пута годишње, на редовним 

састанцима са ректорима јавних високошколских и директорима научних установа 

у Федерацији БиХ, обавља консултације о развојним потребама ових институција 

и могућностима подршке у области научно-истраживачког и истраживачко-

развојног рада. Овакве консултације се по потреби обављају и са ресорним 

кантоналним министарствима, Министарством цивилних послова БиХ и другим 

релевантним домаћим и међународним субјектима.  
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Оперативни циљеви и активности по стратешким циљевима  

Стратешки циљ 1.: Реформа предшколског, основног, средњег и високог 
образовања у складу с Реформском агендом за Босну и Херцеговину за 
период 2015-2018. година и Програмом рада Владе Федерације Босне и 
Херцеговине за период 2015- 2018. година 

Реформа образовног система - 540102 

ДОБ 4.637 

ПЈИ  

Остало 900 

Оперативни циљ 1.1.: Афирмирање образовања заснованог на кључним компетенцијама за цјеложивотно учење 

Буџет 286 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Основно и средње образовање у Федерацији БиХ је 
више прилагођено захтјевима Европске уније за 
афирмирање образовања којим се код ученика 
развија 8 кључних компетенција за цјеложивотно 
учење 

Подржан одређен број програма који се реализују у основном и средњем образовању, а доприносе развоју кључних 
компетенција за цјеложивотно учење код ученика 

Кроз образовни систем се подстиче учење страних 
језика као језика савремене пословне комуникације и 
једне од кључних вјештина „комуникација на страним 
језицима“ 

Покренута иницијатива увођења учења једног страног језика у све нивое образовања почевши од предшколског 
образовања, ради развоја кључне вјештине „комуникација на страним језицима“ 

Олакшан приступ одраслим особама програмима 
доквалификације и преквалификације с фокусом на 
женску популацију како би се у што већој мјери 
прилагодили потребама тржишта рада 

Подржан одређен број пројеката који су усмјерени на реализацију програма преквалификације и доквалификације с 
фокусом на женску популацију 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 

Носилац 
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.1.1. 

Подршка програмима који се реализују у 
основном и средњем образовању, а 
доприносе развоју кључних компетенција 
за цјеложивотно учење код ученика 

IV 
Сектор за предшколско, 

основно и средње 
образовање 

Не 

Буџет 131 

ПЈИ  

Остало 
 

1.1.2. 
Подршка увођењу учења једног страног 
језика у предшколском одгоју и 
образовању 

IV 
Сектор за предшколско, 

основно и средње 
образовање 

Не 

Буџет 83 

ПЈИ  

Остало  

1.1.3. 

Подршка пројектима који су усмјерени на 
реализацију програма преквалификације 
и доквалификације с фокусом на женску 
популацију 

IV 
Сектор за предшколско, 

основно и средње 
образовање 

Не 

Буџет 72 

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 1.2: Уклањање препрека за приступ и равноправно учешће у образовању свих ученика и одраслих 
полазника 

Буџет 642 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Кроз образовни систем се промовира инклузија као Подржан одређени број пројеката везаних за инклузивност у предшколском, основном и средњем образовању 
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један од принципа демократског друштва, заштите 
људских права и квалитетнијег образовања за све 

Ром медијатори ангажовани у основним школама 
осигуравају редовну комуникацију са ромским 
заједницама у уписном подручју школе и упис све 
ромске дјеце у основну школу и редовно похађање 
наставе 

Подржан одређени број пројеката основних школа за ангажирање Ром медијатора 

Учешће у провођењу Стратешког плана за 
унапређење раног раста и развоја дјеце 2013-2017 

Успостављена уска сарадња са предшколским, односно школским установама које су укључене у Програм „Здраво 
једи, здраво расти”; Прикупљање и обједињавање података о активностима које се проводе на основу Стратешког 
плана за унапређење раног раста и развоја дјеце 2013-2017 у циљу израде информације 

Учешће у стручним скуповима о превенцији насиља 
у породици у складу са Стратегијом за превенцију и 
борбу против насиља у породици 2013-2017 

Одржани стручни скупови о превенцији насиља у породици 

Учешће у праћењу проведбе Стратегије 
супротстављања трговини људима у Босни и 
Херцеговини 

Учешће у праћењу проведбе Стратегије супротстављања трговини људима у Босни и Херцеговини 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 

Носилац 
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.2.1. 
Подршка програмима и пројектима 
побољшања инклузивности предшколског, 
основног и средњег образовања 

IV 
Сектор за предшколско, 

основно и средње 
образовање 

Не 

Буџет 293 

ПЈИ  

Остало  

1.2.2. 

Подршка пројектима ангажовања Ром 
медијатора ради повећања обухвата и 
редовног похађања основног образовања 
дјеце ромске националности 

IV 
Сектор за предшколско, 

основно и средње 
образовање 

Не 

Буџет 81 

ПЈИ  

Остало 
 

1.2.3. 
Учешће у Радној групи за припрему 
извјештаја о примјени Европске социјалне 
повеље 

IV 

Сектор за уџбеничку 
политику, аналитику, 

извјештавање у области 
образовања и науке 

Не 

Буџет 22 

ПЈИ  

Остало 
 

1.2.4. 
Учешће у раду Стручног тима за праћење 
примјене Ревидираног акционог плана о 
образовним потребама Рома 

IV 

Сектор за уџбеничку 
политику, аналитику, 

извјештавање у области 
образовања и науке 

Не 

Буџет 37 

ПЈИ  

Остало 
 

1.2.5. 

Успостављена уска сарадња са 
предшколским, односно школским 
установама које су укључене у Програм 
„Здраво једи, здраво расти” 

IV 

Сектор за уџбеничку 
политику, аналитику, 

извјештавање у области 
 образовања и науке 

Не 

Буџет 43 

ПЈИ  

Остало 
 

1.2.6. 

Активности на изради информације о 
провођењу Стратешког плана за 
унапређење раног раста и развоја дјеце 
2013-2017 

IV 

Сектор за уџбеничку 
политику, аналитику, 

извјештавање у области 
 образовања и науке 

Не 

Буџет 44 

ПЈИ  

Остало 
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1.2.7. 
Учешће у провођењу Стратегије за 
превенцију и борбу против насиља у 
породици 2013-2017 

IV 

Сектор за уџбеничку 
политику, аналитику, 

извјештавање у области 
 образовања и науке 

Не 

Буџет 38 

ПЈИ  

Остало 
 

1.2.8. Учешће у активностима Гендер центра 
Федерације БиХ 

IV 

Сектор за уџбеничку 
политику, аналитику, 

извјештавање у области 
 образовања и науке 

Не 

Буџет 48 

ПЈИ  

Остало 
 

1.2.9. 

Праћење проведбе Стратегије 
супротстављања трговини људима у 
Босни и Херцеговини кроз рад 
Мониторинг тима 

IV 

Сектор за уџбеничку 
политику, аналитику, 

извјештавање у области 
 образовања и науке 

Не 

Буџет 36 

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 1 3.: Побољшање усклађености образовања са захтјевима тржишта рада, научно-технолошког 
развоја и промоција цјеложивотног учења 

Буџет 462 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Побољшана усклађеност средњег образовања с 
тржиштем рада у Федерацији БиХ 

Подржан одређен број програма/пројеката који унапређују квалитет практичне наставе у средњем стручном и 
техничком образовању и програмима сарадње школа са послодавцима ради побољшања усклађености средњег 
образовања с тржиштем рада 

Осигурана стручна помоћ кантоналним 
министарствима образовања и другим релевантним 
актерима у реализацији мјера и активности 
дефинираних у Стратешким правцима развоја 
каријерне оријентације у Федерацији БиХ и 
Приједлогу акционог плана за њихову 
имплементацију за период 2015-2020. година 

ФМОН пружио стручну помоћ кантоналним министарствима образовања и другим релевантним актерима у 
реализацији мјера и активности дефинираних у Стратешким правцима развоја каријерне оријентације у Федерацији 
БиХ и Приједлогу акционог плана за њихову имплементацију за период 2015-2020. година 

Унапређене компетенције наставника за провођење 
образовања усмјереног на развој кључних 
компетенција код ученика и реализацију програма 
базираних на исходима учења 

Подржан одређени број програма везаних за стручно усавршавање просвјетних радника у предшколском, основном 
и средњем образовању 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.3.1. 

Подршка програмима који унапређују 
квалитет практичне наставе у средњем 
стручном и техничком образовању и 
програмима сарадње школа са 
послодавцима ради побољшања 
усклађености средњег образовања с 
тржиштем рада 

IV 
Сектор за предшколско, 

основно и средње 
образовање 

Не 

Буџет 123 

ПЈИ  

Остало 

 

1.3.2. 
Израда модела каријерне оријентације у 
образовању 

IV 
Сектор за предшколско, 

основно и средње 
Не 

Буџет 41 

ПЈИ  
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образовање Остало  

ПЈИ  

1.3.3. 
Подршка стручном усавршавању 
просвјетних радника у предшколском, 
основном и средњем образовању  

IV 
Сектор за предшколско, 

основно и средње 
образовање 

Не 

Буџет 82 

ПЈИ  

Остало  

1.3.4. 
Израда информације о упису ученика у 
основне и средње школе у школској 
2016/17. години у Федерацији БиХ  

IV 
Сектор за предшколско, 

основно и средње 
образовање 

Не 

Буџет 23 

ПЈИ  

Остало  

1.3.5. 
Организација манифестације 
„Награђивање најбољих ученика у 
Федерацији БиХ“ 

IV 
Сектор за предшколско, 

основно и средње 
образовање 

Не 

Буџет 71 

ПЈИ  

Остало  

1.3.6. 

Учешће у Радној групи за ревизију и 
приједлог нове легислативе из области 
контроле духана у Федерацији БиХ и 
Радној групи за израду стратегије и 
акционог плана контроле духана 

IV 

Сектор за уџбеничку 
политику, аналитику, 

извјештавање у области 
 образовања и науке 

Не 

Буџет 36 

ПЈИ  

Остало 
 

1.3.7. 
Учешће у изради Стратегије надзора над 
опојним дрогама, превенције злоупотребе 
опојних дрога у БиХ 

IV 

Сектор за уџбеничку 
политику, аналитику, 

извјештавање у области 
 образовања и науке 

Не 

Буџет 34 

ПЈИ  

Остало 
 

1.3.8. 

Презентација и популаризација 
Песталоззи програма обуке, обрада 
пристиглих пријава у 2017. години и 
сарадња са кантоналним министарствима 
образовања и педагошким заводима у 
циљу упознавања шире јавности са 
могућностима које пружа Песталоззи 
програм. 

континуирано 

Сектор за уџбеничку 
политику, аналитику, 

извјештавање у области 
 образовања и науке 

Не 

Буџет 52 

ПЈИ  

Остало 

 

Оперативни циљ 1.4.: Побољшање услова рада одгојно-образовних установа у Федерацији БиХ  

Буџет 1.120 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Побољшање услова рада одгојно-образовних 
установа у Федерацији БиХ 

Подржан одређен број пројеката основних и средњих школа који се односе на побољшање услова рада у одгојно-
образовним установама 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 

Носилац 
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.4.1. 
Подршка побољшању услова рада 
одгојно-образовних установа у 
Федерацији БиХ 

IV 
Сектор за предшколско, 

основно и средње 
образовање 

Не 

Буџет 1.120 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.5.: Прибављање рукописа уџбеника за гимназије, средње техничке и сродне, средње стручне и 
средње умјетничке школе 

Буџет 82 

ПЈИ  
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Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Прибављени рукописи уџбеника за гимназије, 
средње техничке и сродне, средње стручне и 
средње умјетничке школе 

Издата рјешења за употребу оних уџбеника за средњу школу за коју су кантонална министарства образовања 
утврдила да испуњавају све услове дефиниране у Одлуци о поступку и припремању уџбеника и помоћних 
наставних средстава, а који су захтјев за одобравање поднијели у 2017. години, а на основу Сталног јавног 
конкурса 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.5.1. 

Реализирати Стални јавни конкурс за 
прибављање рукописа уџбеника за 
гимназије, средње техничке и сродне, 
средње стручне и средње умјетничке 
школе у сарадњи са Координацијом 
министара образовања и науке у ФБиХ 

IV 

Сектор за уџбеничку 
политику, аналитику, 

извјештавање у области 
 образовања и науке 

Не 

Буџет 82 

ПЈИ  

Остало 

 

Оперативни циљ 1.6: Усклађивање броја одобрених уџбеника са функционалним потребама школства 

Буџет 164 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Смањен број одобрених уџбеника 
Смањен број одобрених уџбеника у основној школи за цца. 77 наслова у циљу усклађивања броја одобрених 
уџбеника са функционалним потребама школства 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  
(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.6.1. 

Повући сва одобрења за употребу оних 
уџбеника који се више не користе у 
реализирању наставног процеса у 
осмогодишњој основној школи у сарадњи 
са кантоналним министарствима 
образовања 

III 

Сектор за уџбеничку 
политику, аналитику, 

извјештавање у области 
 образовања и науке 

Не 

Буџет 81 

ПЈИ  

Остало 

 

1.6.2. 

Извршити корекције Списка одобрених 
радних уџбеника, уџбеника, приручника, 
радних листова и збирки задатака за 
основне школе, гимназије и средње 
техничке и стручне школе за школску 
2017/2018. годину, у складу са добијеним 
резултатима 

III 

Сектор за уџбеничку 
политику, аналитику, 

извјештавање у области 
 образовања и науке 

Не 

Буџет 83 

ПЈИ  

Остало 

 

Оперативни циљ 1.7.: Побољшање студентског стандарда (Остварити бољи основни и проширени студентски 
стандард за већи број студената побољшањем услова смјештаја, исхране и организирања) 

Буџет 1.296 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број студената за које се субвенционирају смјештај и 
исхрана у оквиру основног студентског стандарда 

410 Субвенционирање смјештаја и исхране студената из мање развијених кантона  
(Посавски, Босанско-подрињски, Кантон 10)  и Републике Српске. 
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Број подржаних пројеката студентских организација, 
организирање домаћих и међународних студентских 
програма и пројеката, учешће у домаћим и 
међународним студентским програмима те другим 
пројектима у области проширеног студентског 
стандарда које кандидирају студентске удруге, 
студенти појединци и јавне ВШУ 

47 оквирно, на основу искуства из претходних година 

Број награђених најбољих студената 74 најбоља студента са сваког од 74 организацијске јединице на јавним високошколским установама у Ф БиХ 

Број подржаних студената Рома и студената с 
инвалидитетом 

40 оквирно, на основу искуства из претходних година 

Број подржаних других пројеката у области 
проширеног студентског стандарда 

16 оквирно, на основу искуства из претходних година 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  
(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.7.1. 
Субвенционирање смјештаја и исхране 
студената 

континуирано 
Сектор за високо 

образовање 
Да 

Буџет 940 

ПЈИ  

Остало  

1.7.2. 

Подршка пројектима студентских 
организација, реализација домаћих и 
међународних студентских 
манифестација те учешћу студената на 
домаћим и међународним студентским 
програмима 

III 
Сектор за високо 

образовање Да 

Буџет 112 

ПЈИ  

Остало 

 

1.7.3. 

Подршка најбољим студентима, 
држављанима Босне и Херцеговине, који 
студирају у јавним високошколским 
установама у Федерацији Босне и 
Херцеговине 

IV 
Сектор за високо 

образовање Да 

Буџет 171 

ПЈИ  

Остало 
 

1.7.4. 

Подстицај школовању Рома, држављана 
Босне и Херцеговине који студирају у 
високошколским установама у Федерацији 
Босне и Херцеговине; Подршка 
студентима с инвалидитетом, 
држављанима Босне и Херцеговине који 
студирају у високошколским установама у 
Федерацији Босне и Херцеговине 

IV 
Сектор за високо 

образовање Да 

Буџет 73 

ПЈИ  

Остало 

 

Оперативни циљ 1.8.: Оперативна подршка и надзор Фонда за студентске зајмове Федерације БиХ  

Буџет 307 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број подржаних студената додјелом зајмова 120 
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Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  
(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.8.1. 
Суфинансирање Фонда за студентске 
зајмове у Федерацији Босне и 
Херцеговине 

континуирано 
Фонд за студентске 

зајмове, Сектор за високо 
образовање 

Да 

Буџет 307 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.9: Имплементација Стратешких праваца развоја високог образовања у Федерацији БиХ (У складу с 
расположивим буџетским средствима, а у сарадњи с високошколским установама, научно-истраживачким установама, 
министарствима, привредним коморама, агенцијама за развој ВО, стручним удружењима, пословним субјектима и 
међународним организацијама подржати развој високог образовања у Федерацији БиХ те развити капацитете за израду 
пројеката у оквиру мултилатералне и билатералне сарадње у циљу укључивања домаћег високог образовања у 
Европски простор високог образовања) 

Буџет 278 

ПЈИ  

Остало 

 
900 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број подржаних пројеката високошколских установа 25 

Број подржаних студената и наставника, наставних 
одјела, љетних школа 

124 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 
(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.9.1. 
Подршка реализацији  пројеката 
међународне академске и студентске 
мобилности и размјене  

IV 
Сектор за високо 

образовање 
Да 

Буџет 131 

ПЈИ  

Остало  

1.9.2. 

 Подршка јавним високошколским 
установама за  пројекте осигурања 
квалитете и пројекте повезивања с 
потребама тржишта рада 

IV 
Сектор за високо 

образовање 
Да 

Буџет 58 

ПЈИ  

Остало  

1.9.3. 
Припрема одлуке о оснивању Фонда за 
мобилност студената и наставника, 
израда статута и правилника 

III 
Сектор за високо 

образовање 
Да 

Буџет 32 

ПЈИ  

Остало  

1.9.4. 
Суфинансирање Фонда за мобилност 
студената и наставника Федерације БиХ 

континуирано 
Сектор за високо 

образовање 
Да 

Буџет 57 

ПЈИ  

Остало 900 

Стратешки циљ 2.: Креирање услова за развој научно-истраживачког и 
истраживачко-развојног рада у Федерацији БиХ 

Развој институција науке и научно-
истраживачког рада   540105  

ДОБ 3.969 

ПЈИ  
Остало  

Оперативни циљ 1.: Подршка развоју научно-истраживачког и истраживачко-развојног рада у Федерацији БиХ 
(усавршавање кадрова, опремање научно-истраживачких и високошколских установа, издаваштво у области науке, 
обављање научно-истраживачког и истраживачко-развојног рада, реализација међународних обавеза) 

Буџет 3.969 
ПЈИ  
Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  
Број научних и високошколских установа које су 
подржане 

17 

Број физичких лица која су подржана 230 
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Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  
(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.1.1. 

Финансирање пројекта „Регистар научних 
институција, научног кадра, научних 
пројеката и инфраструктурних улагања у 
Федерацији БиХ" 

II 
Сектор за науку и 

технологије ФМОН, НУБ 
БиХ 

Не 

Буџет 21 
ПЈИ  

Остало  

2.1.2. 
Оцјењивање научно-истраживачких и 
истраживачко-развојних пројеката 

IV 
Савјет за науку ФМОН, 

Сектор за науку и 
технологије ФМОН 

Не 

Буџет 22 
ПЈИ  
Остало  

2.1.3. 
Подршка издавању референтних научних 
часописа и зборника радова 

III 

Сектор за науку и 
технологије ФМОН, 

надлежна тијела јавних 
ВШУ у Федерацији БиХ 

Не 

Буџет 100 
ПЈИ  

Остало  

2.1.4. 
Научно-технолошка сарадња 
међународног карактера на основу 
билатералних споразума 

IV 
Сектор за науку и 

технологије ФМОН 
Не 

Буџет 100 
ПЈИ  
Остало  

2.1.5. 
Организација домаћих и међународних 
научних скупова 

III 

Сектор за науку и 
технологије ФМОН, 

надлежна тијела јавних 
ВШУ у Федерацији БиХ 

Не 

Буџет 200 
ПЈИ  

Остало  

2.1.6. 
Подршка истраживању од значаја за 
Федерацију БиХ 

IV 

Сектор за науку и 
технологије ФМОН, 

надлежна тијела јавних 
ВШУ у Федерацији БиХ 

Не 

Буџет 150 
ПЈИ  

Остало  

2.1.7. 
Учешће на домаћим и међународним 
научним скуповима 

IV 

Сектор за науку и 
технологије ФМОН, 

надлежна тијела јавних 
ВШУ у Федерацији БиХ 

Не 

Буџет 150 
ПЈИ  

Остало  

2.1.8. 

Суфинансирање истраживачког рада, 
краћих специјализација, научног 
усавршавања и студијских боравака у 
земљи и иностранству с циљем подизања 
степена научног звања 

III 

Сектор за науку и 
технологије ФМОН, 

надлежна тијела јавних 
ВШУ у Федерацији БиХ 

Не 

Буџет 150 
ПЈИ  

Остало 
 

2.1.9. 
Научно-истраживачки и истраживачко-
развојни пројекти 

IV 
Савјет за науку ФМОН, 

Сектор за науку и 
технологије ФМОН 

Не 

Буџет 530 
ПЈИ  
Остало  

2.1.10. 

Подршка јавним научним и 
високошколским установама 
(универзитетима) од значаја за 
Федерацију БиХ кроз набавку опреме и 

IV 

Сектор за науку и 
технологије ФМОН, 

надлежна тијела јавних 
ВШУ у Федерацији БиХ 

Не 

Буџет 1.446 
ПЈИ  

Остало  
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уређење простора за научно-
истраживачки рад 

2.1.11. 
Подршка функционирању и остваривању 
радне способности институција науке и 
културе од значаја за БиХ 

III 
Сектор за науку и 

технологије ФМОН 
Не 

Буџет 1.100 
ПЈИ  
Остало  
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ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И СПОРТА 

 

 

Федерално министарство културе и спорта ће у 2017. години наставити обављати 

управне, стручне и друге послове из надлежности Федерације БиХ који се односе 

на координацију у научно-истраживачкој дјелатности из области заштите и 

кориштења културно-историјског наслијеђа, унапређења музејске, архивске, 

библиотечне, издавачке, театарске, музичке, ликовне, филмске дјелатности, 

дјелатности установа, удружења, фондација и других правних лица у области 

умјетности, културе, спорта и младих, као и друге послове утврђене законом. 
 

Влада Федерације БиХ је усвојила Стратегију развоја Федерације Босне и 

Херцеговине 2010 - 2020. година у којој су заступљене области културе и спорта, 

као и Акциони план за имплементацију исте, тако да ће Министарство наставити с 

проведбом наведене Стратегије. 
 

Слиједећи стратешке и оперативне циљеве те активности предвиђене Годишњим 

Планом рада за 2017. годину, дјелатности у областима културе и спорта 

непосредно ће обављати:  

 Сектор за културно-историјско наслијеђе и културу, 

 Сектор за спорт, 

 Сектор за младе,  

 Завод за заштиту споменика. 

 

Подршку активностима Министарства у оквиру свог дјелокруга рада наставиће:   

 Фондација за кинематографију, 

 Фондација за издаваштво, 

 Фондација за библиотечну дјелатност, 

 Фондација за музичке, сценске и ликовне умјетности. 

 

Годишњи план Федералног министарства културе и спорта рада садржи податке о 

стратешким циљевима који се планирају остварити у текућој години. Приоритети 

Федералног министарства културе и спорта биће остварење стратешких циљева, 

и то: 

 Креирати услове за унапређење културног и умјетничког стваралаштва у 

ФБиХ те пружање подршке развоју и промовирању културе и културних 

дјелатности, 

 Креирати услове за развој и бављење спортом као чиниоца људског развоја 

доступног свим грађанима у ФБиХ те побољшање услова за постизање 

врхунских спортских резултата, 

 Креирати услове за побољшање положаја и заштите интереса младих у 

ФБиХ те јачање укључивања младих у процес одлучивања, 

 Креирати услове за очување, заштиту и презентацију културно-историјског и 

градитељског наслијеђа Федерације БиХ те развој културног туризма 

утврђивањем модела самоодрживости културних добара. 
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Федерално министарство културе и спорта ће у 2017. години реализирати 

активности чији је циљ промовирање друштва у којем су слобода културног и 

умјетничког стваралаштва, развој спорта, побољшање положаја младих те 

заштита културног наслијеђа основ очувања и развоја културног и националног 

идентитета у заједници европских народа. Активности овог министарства биће у 

функцији употребе свих расположивих ресурса с циљем осигурања нормативних, 

организационих, финансијских, материјалних и других услова за унапређење и 

побољшање културног и умјетничког стваралаштва, развој спорта, побољшање 

положаја младих те унапређења очувања, заштите и презентације културно-

историјског и градитељског наслијеђа у Федерацији БиХ. 

Један од стратешких праваца дјеловања Федералног министарства културе и 

спорта биће креирање услова за унапређење културног и умјетничког 

стваралаштва у ФБиХ те пружање подршке развоју и промовирању културе и 

културних дјелатности како бисмо придонијели развоју и побољшању културног 

живота у Федерацији БиХ, а самим тим и у Босни и Херцеговини. Полазећи од 

постигнутог нивоа развоја културе и културних дјелатности у Федерацији БиХ, 

остваривањем програма јавних потреба у култури, унапређиваће се сви сегменти 

продукције, афирмације и презентације културног и умјетничког стваралаштва, 

ојачати учествовање у укупном културном животу, очувати културну разноликост, 

јачати равномјерност културног развоја у ФБиХ, промицати културу као развојну 

снагу друштва те јачати свијест о вредновању културног производа. Одрживим 

промјенама у развоју културног и умјетничког стваралаштва у ФБиХ, 

унапређиваће се културна производња и дистрибуција, развијати нове културне и 

умјетничке тенденције и правци, чувати и промовирати бх. културни идентитет у 

земљи и свијету те јачати допринос културе укупном националном развоју земље. 

Такођер, јачат ћемо међуентитетску и међународну културну сарадњу 

презентирањем савременог културног и умјетничког стваралаштва, као и културне 

баштине Босне и Херцеговине. 
 

Креирати услове за развој и бављење спортом као чиниоца људског развоја 

доступног свим грађанима у Федерацији БиХ те побољшање услова за постизање 

врхунских спортских резултата је наш слиједећи стратешки правац дјеловања у 

2017. години. Стога је у предстојећем периоду неопходно створити трајни и 

јединствен систем обезбјеђења средстава на подстицању и унапређењу спорта 

као предуслова за подизање нивоа укључености становништва у спортске 

активности и достизања врхунских спортских достигнућа. Развој и одржив 

квалитет спорта и спортских дјелатности усмјерени су прије свега на 

промовирање бављења спортом и то од најраније доби, стварање услова 

равномјерне заступљености бављења спортом на читавом подручју Федерације 

БиХ, израђивање планова изградње, обнове и одржавања спортских објеката те 

развијање и координирање сарадње с државним и кантоналним институцијама. 

Спорт је посебно важна дјелатност, како за младе, тако и за цијело друштво. Циљ 

Федералног министарства културе и спорта је прије свега вратити дигнитет 

врхунским спорташима, због тога што ће се на тај начин омогућити развој спорта 
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од најмлађе доби, преко рекреативног до врхунског и професионалног спорта. 

Врхунски спорт и врхунско спортско стваралаштво, без сумње, садржи највише 

елемената који одређују суштину спорта. Врхунско спортско стваралаштво 

резултат је дуготрајних и изузетно напорних припрема спортиста. Оно подстиче 

укључивање младих и не само младих у спорт, чиме се ствара база за развој 

врхунског спорта. Пресудан значај у остваривању врхунских спортских резултата 

има стварање система у којем ће узајамно повезани елементи, усаглашени са 

друштвеном средином, омогућити достизање прогнозираних циљева – спортско 

презентирање државе и интензивнији развој спорта у Босни и Херцеговини.  

 

Федерално министарство културе и спорта ће и у 2017. години наставити 

реализирати активности с стратешким циљем креирања услова за побољшање 

положаја и заштите интереса младих у ФБиХ те јачање укључивања младих у 

процес одлучивања. Питања младих су интерсекторална и тичу се већег дијела 

популације босанскохерцеговачког друштва, односно, законске регулативе, 

културе, спорта, образовања, економије, запошљавања, здравства, деликвенције, 

наркоманије, судијеловања младих у раду влада, сарадње са свим нивоима 

власти, информирања младих итд. Овај стратешки правац ћемо реализирати 

сарадњом и координацијом задатака са омладинским сектором и омладинским 

удружењима на истраживању о потребама и проблемима младих те на 

дефинирању и предлагању Стратегије за младе Федерације БиХ, успостављањем 

и одржавањем свеобухватне базе података о младима у сарадњи са другим 

институцијама у Федерацији БиХ, развијањем омладинског активизма, 

побољшавањем положаја друштвено осјетљивих категорија младих особа, и сл. 

Млади су дио популације босанскохерцеговачког друштва који ће сносити све 

посљедице садашњих активности и носити обавезе у друштву спрам других 

угрожених дијелова популације - пензионера, борачке популације, незапослених, 

итд. те је стога брига о младој популацији наш приоритет.  

Креирати услове за очување, заштиту и презентацију културно-историјског и 

градитељског наслијеђа Федерације БиХ те развој културног туризма 

утврђивањем модела самоодрживости културних добара је још један стратешки 

циљ Федералног министарства културе и спорта из разлога што је културно-

историјско и градитељско наслијеђе заједничко богатство човјечанства у својој 

различитости и посебности. Стога је њихова заштита један од важних фактора за 

препознавање, дефинирање и афирмацију културног идентитета. Федерално 

министарство културе и спорта ће развијати механизме и успостављати мјере 

заштите културно-историјског наслијеђа с циљем осигурања његове одрживости, 

што подразумијева идентифицирање, документирање, истраживање, одржавање, 

заштиту, санацију, конзервацију, реконструкцију, рестаурацију и ревитализацију 

споменика културне баштине, кориштење као и промовирање његових 

вриједности. Заштитом и очувањем културно-историјског наслијеђа, Министарство 

осигурава постојаност културних вриједности, као и потенцијала за даљи развој 

Федерације БиХ и Босне и Херцеговине, њено афирмирање, стимулирање 

економске конкурентности и квалитетнијег живота у европском окружењу. 
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Федерално министарство културе и спорта своје циљеве постиже усклађеним и 

одговорним промишљањем и дјеловањем својих људских потенцијала. Могући 

проблеми и ризици у реализирању наведених стратешких циљева могу настати 

усљед неповољне економске и политичке ситуације у земљи. Такођер, социјални 

немири, као и природне катастрофе могу у великом проценту успорити и/или 

измијенити ток реализирања активности из оперативних циљева, па стога и 

стратешких циљева Федералног министарства културе и спорта. Наравно, 

ребаланс Буџета узрокован финансијском кризом је сигурно један од ризика који 

би узроковао проблем у реализирању стратешких циљева овог министарства.  
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Оперативни циљеви и активности по стратешким циљевима  
 

Сектор за културно - историјско наслијеђе и културу 

Стратешки циљ 1.: Креирати услове за унапређење културног и 
умјетничког стваралаштва у ФБиХ те пружање подршке развоју и 
промовирању културе и културних дјелатности 

Развој културе и културних организација и 
удружења у Федерацији БиХ- 520104 + 520103 

ДОБ 3.841.189,00 КМ 

ПЈИ 0 

Остало 0 

Оперативни циљ 1.1: Пружање подршке за развој манифестација, програма и пројеката у области културе од значаја за 

ФБиХ и БиХ 

Буџет 1.530.000,00 КМ 

ПЈИ 0 

Остало 0 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број подржаних пројеката од интернационалног значаја у 
односу на број пристиглих пројеката на Јавни позив  

Успјешно подржани пројекти продукције, презентације и афирмације културног и умјетничког стваралаштва у 
ФБиХ од интернационалног значаја  

Број подржаних пројеката од значаја за Ф БиХ у односу 
на број пристиглих пројеката на Јавни позив  

Успјешно подржани пројекти продукције, презентације и афирмације културног и умјетничког стваралаштва у 
ФБиХ од значаја за Ф БиХ  

Број подржаних пројеката из интервентних средстава у 
односу на број пристиглих пројеката  

Успјешно подржани пројекти из интервентних средстава који представљају значајан покретач развоја културе у 
ФБИХ 

Број одржаних састанака и обрађених аката с циљем 
организирања и реализирања манифестације “Дани 
европског наслијеђа 2017” 

Успјешно организирана и реализирана манифестација „Дани европског наслијеђа 2017“ 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.1.1. 
Реализирање Трансфера за културу од значаја 
за Федерацију БиХ  

IV квартал 
Сектор за културно-

историјско наслијеђе и 
културу 

Да 

Буџет 1.490.000,00 КМ 

ПЈИ 0 

Остало 0 

1.1.2. 
Организирање и реализирање манифестације 
„Дани европског наслијеђа 2017“ 

III квартал 
Сектор за културно-

историјско наслијеђе и 
културу 

Да 

Буџет 40.000,00  

ПЈИ 0 

Остало 0 

Оперативни циљ 1.2.: Пружање материјалне и стручне подршке раду удружења и организација у области културе 
значајних за културни живот локалне заједнице и друштва у ФБиХ 

Буџет 260.000,00  

ПЈИ 0 

Остало 0 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број подржаних пројеката организација и удружења у 
области културе у Федерацији БиХ у односу на број 
пристиглих пројеката на Јавни позив 

Пружена материјална и стручна подршка раду удружења и организација у области културе по критеријима ЈП 

Број подржаних пројеката из интервентних средстава 
који су значајни за културни живот локалне заједнице 

Успјешно подржани пројекти  из интервентних средстава који су значајни за културни живот локалне заједнице 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 
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1.2.1. 
Реализирање Трансфера за удружења грађана 
и организација у области културе 

IV квартал 
Сектор за културно-

историјско наслијеђе и 
културу 

Да 

Буџет    260.000,00  

ПЈИ 0 

Остало 0 

 
Оперативни циљ 1.3.: Пружање подршке  програмима и пројектима за заштиту објеката културног и градитељског 

наслијеђа  
 

Буџет 720.000,00 КМ 

ПЈИ 0 

Остало 
0 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број подржаних пројеката у односу на број пристиглих 
пројеката на Јавни позив 

Успјешно подржани пројекти с циљем заштите објеката  културног и градитељског наслијеђа у ФБиХ 

Број подржаних пројеката из интервентних средстава с 
циљем очувања културне баштине у ФБиХ 

Успјешно подржани пројекти  из интервентних средстава с циљем очувања културне баштине у ФБиХ 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.3.1. 
Реализирање Трансфера за обнову културног 
и градитељског наслијеђа  

IV квартал 
Сектор за културно-

историјско наслијеђе и 
културу 

Да 

Буџет 720.000,00 КМ 

ПЈИ 0 

Остало 0 

Оперативни циљ 1.4: Обезбјеђивање рада непрофитним организацијама, односно, културним друштвима  

Буџет 200.000,00 КМ 

ПЈИ 0 

Остало 0 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Извјештаји о раду културних друштава Успјешно подржане непрофитне организације, односно,  културна друштва 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.4.1. Културно друштво “Препород” IV квартал 

 
Сектор за културно-

историјско наслијеђе и 
културу 

Да 

Буџет 75.000,00  

ПЈИ 0 

Остало 
0 

1.4.2. Културно друштво “Просвјета” IV квартал 

 
Сектор за културно-

историјско наслијеђе и 
културу 

 

Да 

Буџет 45.000,00  

ПЈИ 0 

Остало 
0 

1.4.3. Културно друштво “Напредак” IV квартал 

 
Сектор за културно-

историјско наслијеђе и 
културу 

Да 

Буџет 55.000,00  

ПЈИ 0 

Остало 
0 

1.4.4. Културно друштво "Ла Беневоленција" IV квартал 
Сектор за културно-

историјско наслијеђе и 
Да 

Буџет 25.000,00  

ПЈИ 0 
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културу Остало 0 

Оперативни циљ 1.5.: Обезбјеђење рада институцијама науке и културе од значаја за Босну и Херцеговину  

 

Буџет 600.000,00  

ПЈИ 0 

Остало 0 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Извјештаји о раду институција науке и културе од значаја 
за Босну и Херцеговину  

Одржан континуитет рада институција науке и културе од од значаја за Босну и Херцеговину 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.5.1. 

Подршка програмима и пројектима 
институција науке и културе од значаја за БиХ 
и ФБиХ с циљем обезбјеђења континуитета 
рада и одржавања дјелатности на достигнутом 
нивоу 

IV квартал 
Сектор за културно-историјско 

наслијеђе и културу 
Да 

Буџет 600.000,00  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.6.: Побољшање сарадње са вишим и нижим нивоима државног организирања и међународне сарадње 

Буџет 6. 000,00  

ПЈИ 0 

Остало 0 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број пристиглих и обрађених аката Побољшана сарадња с МЦП БиХ, кантоналним министарствима и међународним организацијама 

Број пристиглих информација и извјештаја Реализирано праћење имплементације конвенција и других међународних аката у 2017. години 

Број издатих сагласности за извоз умјетничких дјела и 
антиквитета 

Сагласности издате у року 

Број издатих мишљења за кориштење царинских 
повластица 

Мишљења издата у року 

Број достављених и прегледаних извјештаја од стране 
корисника 

Успјешно извршен надзор над намјенским утрошком одобрених средстава из Трансфера за културу од значаја 
за Федерацију БиХ, Трансфера за за удружења грађана и организација у области културе, Трансфер за 
институције науке и културе од значаја за БиХ, Текућег трансфера непрофитним организацијама и Трансфера 
за обнову културног и градитељског наслијеђа 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.6.1. 
Сарадња с Министарством цивилних послова 
БиХ  

Континуирано 
Сектор за културно-историјско 

наслијеђе и културу 
Не 

Буџет 1.800,00  

ПЈИ 0 

Остало 0 

1.6.2. 
Координација с кантоналним министарствима 
надлежним за културу 

Континуирано 
Сектор за културно-историјско 

наслијеђе и културу 
Не 

Буџет 1.000,00  

ПЈИ 0 

Остало 0 

1.6.3. 
Координација са међународним 
организацијама  

 
Континуирано 

Сектор за културно-историјско 
наслијеђе и културу 

Не 

Буџет  

ПЈИ 1.000,00 

Остало 0 
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1.6.4. 
Праћење имплементације међународних аката 
које је потписала и ратификовала БиХ  

 
Континуирано 

Сектор за културно-историјско 
наслијеђе и културу 

Не 

Буџет  

ПЈИ 0 

Остало 0 

1.6.5. 
Давање сагласности за извоз умјетничких 
дјела и антиквитета  

 
IV квартал 

 
Комисија Федералног 

министарства културе и спорта 
Не 

Буџет 500,00 

ПЈИ 0 

Остало 0 

1.6.6. 
Давање мишљења  за кориштење царинске 
повластице у поступку ослобађања од 
плаћања царине 

 
IV квартал 

 
Комисија Федералног 

министарства културе и спорта 
Не 

Буџет 500,00 

ПЈИ 0 

Остало 0 

1.6.7. 

Вршење надзора над намјенским утрошком 
одобрених средстава на основу достављених 
извјештаја корисника, а по потреби и 
непосредно код корисника 

 
IV квартал 

Комисија Федералног 
министарства културе и спорта 

Не 

Буџет 1.200,00 

ПЈИ 0 

Остало 
0 

Оперативни циљ 1.7.: Реализирање циљева од 1.1 до 1.7 

Буџет 525.189.00  

ПЈИ 0 

Остало 0 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број реализираних активности по циљевима Успјешно реализиране све планиране активности за 2017. годину 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.7.1. 
Обезбјеђење услова рада државним 
службеницима и намјештеницима (плате + 
материјални трошкови) 

Континуирано 
Сектор за културно-историјско 

наслијеђе и културу 
Не 

Буџет 525.189,00 КМ 

ПЈИ 0 

Остало 0 

Сектор за спорт 

Стратешки циљ 2.: Креирати услове за развој и бављење спортом као 
чиниоца људског развоја доступног свим грађанима у ФБиХ те 
побољшање услова за постизање врхунских спортских резултата 

Развој и финансијска подршка, афирмација 
спорта и спортских дјелатности-  520101 

ДОБ                        1.806.650,00              

ПЈИ 0 

Остало 0 

Оперативни циљ 2.1.: Пружање подршке за развој и бављење спортом као чиниоца људског развоја доступног свим 
грађанима у ФБиХ те побољшање услова за постизање врхунских спортских резултата 

Буџет 1.470.000,00 

ПЈИ 0 

Остало 0 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број подржаних пројеката у односу на број 
пристиглих пројеката на Јавни позив  

Успјешно подржани пројекти с циљем развоја спорта у Федерацији БиХ 

Број подржаних пројеката из интервентних 
средстава као покретача развоја спорта у ФБиХ 

Успјешно подржани пројекти  из интервентних средстава као покретача развоја спорта у ФБиХ 
 

Број награђених спортиста, спортских раднима и 
спортских удружења за остварене врхунске спортске 
резултате 

Сачињен извјештај о  финансијској подршци спортистима, спортским радницима и спортским удружењима у складу 
са Уредбом 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 
Влада 
ФБиХ 

Извори И износи средстава у хиљ. КМ 
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усваја 
(Да/Не) 

2.1.1. 
Реализирање Трансфера за спорт од 
значаја за Федерацију  

IV квартал Сектор за спорт Да 

Буџет 1.270.000,00 

ПЈИ 0 

Остало 0 

2.1.2. 

Награђивање спортиста у складу са 
Уредбом о одређивању критерија за 
додјељивање награде спортистима, 
спортским радницима и спортским 
удружењима из Федерације БиХ за 
остварене спортске резултате на 
међународним такмичењима 

IV квартал Сектор за спорт Да 

Буџет 200.000,00 

ПЈИ 0 

Остало 

0 

Оперативни циљ 2.2.: Јачање сарадње са свим релевантним институцијама у БиХ, ФБиХ и кантонима 

Буџет 3.700,00 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број одржаних састанака и обрађених аката Побољшана сарадња с МЦП БиХ и кантоналним министарствима надлежним  за спорт 

Број издатих мишљења за кориштење царинске 
повластице 

Мишљења издата у року 

Број достављених и прегледаних извјештаја од 
стране корисника  

Успјешно извршен надзор над намјенским утрошком одобрених средстава из Трансфера за спорт од значаја за 
Федерацију   

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.2.1. 
Сарадња с Министарством цивилних 
послова БиХ  

Континуирано Сектор за спорт Не 

Буџет 1.000,00                                              

ПЈИ 0 

Остало 0 

2.2.2. 
Координација с кантоналним 
министарствима надлежним  за спорт 

Континуирано Сектор за спорт Не  
1.000,00 

2.2.3. 
 

Давање мишљења  за кориштење 
царинске повластице у поступку 
ослобађања од плаћања царине 

 
IV квартал 

 
Комисија Федералног 

министарства културе и спорта 
Не 

Буџет 500,00 

ПЈИ 0 

Остало 0 

2.2.4. 
 

Вршење надзора над намјенским 
утрошком одобрених средстава на основу 
достављених извјештаја корисника, а по 
потреби и непосредно код корисника 

IV квартал 
Комисија Федералног 

министарства културе и спорта 
Не 

Буџет 1.200,00 

ПЈИ 0 

Остало 
0 

Оперативни циљ 2.3.: Реализирање циљева од 2.1 до 2.3 

Буџет 332.950,00 

ПЈИ 0 

Остало 0 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број реализираних активности по циљевима Успјешно реализиране све планиране активности за 2017. годину 

Редни Назив активности Рок извршења  Носилац  Влада Извори и износи средстава у хиљ. КМ 
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број (по кварталима) (најмањи организациони дио) ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

2.3.1. 
Обезбјеђење услова рада државним 
службеницима и намјештеницима (плате + 
материјални трошкови) 

Континуирано Сектор за спорт Не 

Буџет 332.950,00 

ПЈИ 0 

Остало 0 

Сектор за младе    

Стратешки циљ 3.: Креирати услове за побољшање положаја и заштите 
интереса младих у ФБиХ те јачање укључивања младих у процес 
одлучивања 

Подршка младима и истраживање, 
формирање, координирање и  промовирање 
политике према младима– 520102 

ДОБ           581.898,00  

ПЈИ 0 

Остало 0  

Оперативни циљ 3.1.: Јачање сарадње и координације политика према младима са другим министарствима и надлежним 
институцијама 

Буџет 11.000,00 

ПЈИ 0 

Остало 0 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Анализа програма, дефинирање потреба, буџетска 
улагања,  радни састанци 

Дефинирани програми, потребе и осигурана  буџетска улагања по појединој области 

Активан ангажман током процеса усвајања 
Стратегије за младе ФБиХ и координација 
активности на изради Акционог плана за њену 
проведбу 

Усвојена Стратегија за младе ФБиХ и утврђен Акциони план за њену проведбу 

Број достављених и прегледаних извјештаја од 
стране корисника 

Успјешно извршен надзор над намјенским утрошком одобрених средстава из Трансфера за младе 

Број омладинских удружења уписаних у базу 
података и пристиглих информација о политикама 
према младима на нижим нивоима  

Ажурирана база података о омладинским организацијама 

Број додијељених цертификата у односу на 
претходну годину 

Успјешно обављена обука и додијељени цертификати за службенике за младе 

Успостављена сарадња са међународним 
организацијама у БиХ те омладинским 
организацијама и институцијама које се баве 
питањима младих ван БиХ 

Успјешно остварена сарадња са међународним организацијама и другим институцијама везаним за међународну 
сарадњ 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.1.1. 
Сарадња и координација у вези с 
дефинирањем и провођењем омладинске 
политике  (члан 25. ЗоМ ФБиХ) 

Континуирано Сектор за младе Да 

Буџет 1.200,00  

ПЈИ  

Остало  

3.1.2. 

Сарадња и активности на усвајању и 
провођењу Стратегије за младе ФБиХ те 
координација у вези са дефинирањем  
Акционог плана 

IV квартал Сектор за младе Да 

Буџет 3.800,00  

ПЈИ 0 

Остало 
0 

3.1.3. Вршење надзора над намјенским IV квартал Комисија Федералног Не Буџет 1.200,00 
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утрошком одобрених средстава на основу 
достављених извјештаја корисника, а по 
потреби и непосредно код корисника 

министарства културе и спорта ПЈИ 0 

Остало 
0 

3.1.4. 
Успостављање и одржавање базе 
података о младима 

Континуирано Сектор за младе Не 

Буџет 1.200,00 

ПЈИ  

Остало  

3.1.5. Цертифицирање службеника за младе Континуирано 
Сектор за младе у сарадњи са 
Институтом за развој младих 

КУЛТ 
Не 

Буџет 1.200,00  

ПЈИ 0 

Остало 0 

3.1.6. 
Сарадња и координација задатака с нижим 
нивоима власти с циљем подршке 
омладинској политици у ФБиХ 

Континуирано Сектор за младе Не   

Буџет 1.200,00 

ПЈИ 0 

Остало 0 

3.1.7. 
Сарадња с међународним организацијама 
с циљем остваривања интереса младих 

Континуирано Сектор за младе Не 

Буџет 1.200,00  

ПЈИ 0 

Остало 0 

Оперативни циљ 3.2.: Јачање сарадње и координације у вези с провођењем политике за младе у сарадњи с невладиним 
сектором 

Буџет 400.000,00 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број подржаних пројеката за младе у односу на број 
пристиглих пројеката на Јавни позив 

Успјешно подржани пројекти омладинских организација  с циљем побољшања положаја младих у ФБиХ 

Јачање капацитета и побољшан рад Савјета младих 
ФБиХ 

Успјешно ојачан капацитет и побољшан рад Савјета младих ФБиХ 

Број подржаних пројеката из интервентних 
средстава  

Успјешно подржани пројекти  из интервентних средстава циљем побољшања положаја младих у ФБиХ 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.2.1. Реализирање Трансфера за младе IV квартал Сектор за младе Да 

Буџет 400.000,00  

ПЈИ 0 

Остало 0 

Оперативни циљ 3.3: Реализирање циљева од 3.1 до 3.3  

Буџет 170.898,00 

ПЈИ 0 

Остало 0 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број реализираних активности по циљевима Успјешно реализиране све планиране активности за 2017. годину 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.3.1. Обезбјеђење услова рада државним Континуирано Сектор за младе Не Буџет 170.898,00 КМ 
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службеницима и намјештеницима (плате + 
материјални трошкови) 

ПЈИ 0 

Остало 0 

Завод за заштиту споменика 

Стратешки циљ 4.: Креирати услове за очување, заштиту и презентацију 
културно-историјског и градитељског наслијеђа Федерације БиХ те 
развој културног туризма утврђивањем модела самоодрживости 
културних добара 

Заштита, обнова и презентација објеката 
културно-историјског наслијеђа - 520103 

ДОБ 693.313,00 

ПЈИ 0 

Остало 
0 

Оперативни циљ 4.1.: Стручна процјена и  подршка при суфинансирању програма и  пројеката заштите градитељског и 
културног наслијеђа 

Буџет 4.500,00 

ПЈИ 0 

Остало 0 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број обављених стручних надзора у односу на број 
подржаних пројеката  

Успјешно обављен надзор над подржаним пројектима из Трансфера за обнову културног и градитељског наслијеђа  

Број извршених стручних мониторинг посјета у 
односу на број подржаних пројеката 

Извршене стручне мониторинг над подржаним пројектима из Трансфера за обнову културног и градитељског 
наслијеђа 
 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

4.1.1. 
Стручна подршка за реализирање 
Трансфера за обнову културног и 
градитељског наслијеђа 

IV квартал Завод за заштиту споменика Не 

Буџет 4.500,00 

ПЈИ 0 

Остало 0 

Оперативни циљ 4.2.: Провеба законске регулативе и хармонизација прописа са стандардима ЕУ 

Буџет 3.000,00 

ПЈИ 0 

Остало 0 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број пристиглих информација и извјештаја Реализирано праћење проведбе међународних конвенција чији је потписник БиХ и извјештавање за ФБиХ 

Број одржаних састанака и обрађених аката 
Успјешно припремљене измјене и допуне Менаџмент  план историјског подручја ”Стари град око Старог моста у 
Мостару”  и достављен Центру за свјетску баштину УНЕСЦО-а 

Број одржаних састанака и обрађених аката 
Успјешно извршена реализација техничке оцјене добара свјетске баштине са анализом препорука експерата 
ИЦОМОС-а за свјетска културна добра “Стећци-  средњовјековни надгробни споменици” и “Стари град око Старог 
моста у Мостару” 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

4.2.1. 

Праћење проведбе међународних 
конвенција чији је потписник Босна и 
Херцеговина и извјештавање у дијелу који 
се односи за Федерацију БиХ 

Континуирано 

 
Завод за заштиту споменика 

Не 

Буџет 1.000,00 

ПЈИ 0 

Остало 
0 

4.2.2. 
Учешће у изради измјена и допуна 
Менаџмент плана/Плана управљања за 

IV квартал 
 
 

Да 
Буџет 1.000,00 

ПЈИ 0 
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историјско подручје “Стари град око Старог 
моста у Мостару који се налази на Листи 
свјетске баштине УНЕСЦО-а” 

Завод за заштиту споменика 
Остало 

0 

4.2.3. 

Праћење, у својству фокал поинта, 
проведбе Менаџмент плана /Плана 
управљања/ „Стећак - средњовјековни 
надгробни споменик“ те  проведбе 
Менаџмент плана за историјско подручје 
“Стари град око Старог моста у Мостару” 
који су уписани на УНЕСЦО Листу свјетске 
баштине, као и препорука ИЦОМОС-а 

Континуирано 

 
 
 

Завод за заштиту споменика 
Не 

Буџет 1.000,00 

ПЈИ 

0 

 

 

Остало 

0 

Оперативни циљ 4.3.: Заштита и презентација културног и градитељског наслијеђа у Федерацији  БиХ 

Буџет 8.500,00 

ПЈИ 0 

Остало 0 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број припремљених програма и пројеката санације, 
конзервације, рестаурације, реконструкције и 
рехабилитације те број издатих сагласности и 
обављених стручних конзерваторских надзора 

Успјешно припремљени програми и пројекти санације, конзервације, рестаурације, реконструкције и рехабилитације 
објеката културно-историјског наслијеђа, прегледани пројекти и издате сагласности, те обављен стручни 
конзерваторски надзор 

Број извршених стручних мониторинг посјета на 
културним добрима 

Извршене стручне мониторинг посјете заштићених националних непокретних, покретних и нематеријалних 
културних добара у  
ФБиХ 

Број архивираних, очуваних и вођених споменика у 
централном регистру – фундусу Завода 

Успјешно архивиран, очуван и вођен централни регистар споменика културно-историјског наслијеђа 

Број уведених и увезаних јединица централног 
регистра и њихово унапређење 

Успјешно унапређен рад у очувању и начину архивирања  културно-историјске и природне баштине БиХ 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

4.3.1. 

Припрема програма и пројеката санације, 
конзервације, рестаурације, 
реконструкције и рехабилитације објеката 
културно-историјског наслијеђа, издавање 
сагласности, одобрења и стручних 
мишљења, те вршење стручног 
конзерваторског надзора 

Континуирано 

 
 

Завод за заштиту споменика 
Не 

Буџет 2.000,00 

ПЈИ 0 

Остало 

0 

4.3.2. 
Стручни мониторинг заштићених, 
националних непокретних, покретних и 
нематеријалних културних добара 

Континуирано 

Завод за заштиту споменика 

Не 

Буџет 4.500,00 

ПЈИ 0 

Остало 0 

4.3.3. 
Архивирање, чување и вођеје централног 
регистра споменика културно-историјске 
баштине, дигитализација принтане грађе – 

Континуирано 

 
 

Завод за заштиту споменика 
Не 

Буџет 1.000,00 

ПЈИ 0 

Остало 0 
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фундус архива Завода за заштиту 
споменика 

 
4.3.4. 

 

Рад на увођењу новог софтwера - програм 
Галис у архиву Завода те инсталирање 
постојеће документације у Аццесс-у и 
Еxцел-у нови програм 

IV квартал Завод за заштиту споменика Не 

Буџет 1.000,00 

ПЈИ 0 

Остало 
0 

Оперативни циљ 4.4: Реализирање циљена од 4.1 до 4.4 

Буџет 677.313,00 

ПЈИ 0 

Остало 0 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број реализираних активности по циљевима Успјешно реализиране планиране активности за 2017. годину 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

4.4.1. 
Обезбјеђење услова рада државним 
службеницима и намјештеницима (плате + 
материјални трошкови) 

Континуирано Завод за заштиту споменика Не 

Буџет 677.313,00 

ПЈИ 0 

Остало 0 

Фондације 

Стратешки циљ 5.: Креирати услове за развој и унапређење филмског 
стваралаштва, библиотечке дјелатности, издавачке дјелатности те 
музичке, сценске и ликовне умјетностиу ФБиХ 

Стручни одабир за обезбјеђење развоја и 
унапређење дјелатности из области 
фондација - 520105 

ДОБ 3.383.841,00 

ПЈИ 0 

Остало 0 

Оперативни циљ 5.1: Стимулирање, процјена и надзор свих области за које се обезбјеђује подршка: филмско 
стваралаштво, библиотечка дјелатност, издавачка дјелатност  те музичке, сценске и ликовне умјетности 

Буџет 3.383.841,00 

ПЈИ 0 

Остало 0 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број подржаних пројеката пристиглих на 
Конкурс/Натјечај 

Успјешно подржани пројекти с циљем развоја и унапређења дјелатности из области филмског стваралаштва 

Број подржаних пројеката пристиглих на 
Конкурс/Натјечај 

Успјешно подржани пројекти с циљем развоја и унапређења библиотечке дјелатности 

Број подржаних пројеката пристиглих на 
Конкурс/Натјечај 

Успјешно подржани пројекти с циљем развоја и унапређења издавачке дјелатности 

Број подржаних пројеката пристиглих на 
Конкурс/Натјечај 

Успјешно подржани пројекти с циљем  развоја и унапређења дјелатности из области музичке, сценске и ликовне 
умјетности 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

5.1.1. 
Подршка раду Фондације за 
кинематографију 

IV квартал 

Фондација за кинематографију Да 

Буџет 1.660.000,00 

ПЈИ 0 

Остало 0 

5.1.2. 
 
Подршка раду Фондације за библиотечку 

 
IV квартал 

 
Фондација за библиотечку 

 
Да 

Буџет 330.000,00 

ПЈИ 0 
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дјелатност дјелатност Остало 0 

5.1.3. 

 
Подршка раду Фондације за издаваштво 

 
IV квартал 

 
Фондација за издаваштво 

 
Да 

Буџет 550.000,00 

ПЈИ 0 

Остало 0 

5.1.4. 

 
Подршка раду Фондације за музичке, 
сценске и ликовне умјетности 

 
IV квартал 

 
Фондација за музичке, сценске и 

ликовне умјетности 

 
Да 

Буџет 558.000,00 

ПЈИ 0 

Остало 0 

5.1.5. 
Обезбјеђење услова рада  (плате + 
материјални трошкови) 

Континуирано 

 
Фондације Не 

Буџет 285.841,00 

ПЈИ 0 

Остало 0 
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ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ 

 

Програмске активности Федералног министарства трговине за 2017. годину, 

одвијаће се у оквиру једног најважнијег стратешког циља: Стварање оквира у 

циљу побољшања, поједностављења и унапређења услова за обављање 

трговине и десет оперативних циљева које су везане за надлежности 

Министарства и његових организационих јединица од којих су значајни и  то: 

Оперативни циљ 1.1. Побољшање ефикасности у области 

вањскотрговинског пословања, повећање извоза и јачање домаће привреде 

и стварања повољнијег окружења за страна улагања 

У овом оперативном циљу  израдиће се Нацрт закона о  измјенама и допунама 

Закона о слободним зонама у Федерацији БиХ. 

Оперативни циљ 1.3. Повећање разноврсности и квалитете трговачких 

објеката, посебно за трговину на мало, те анализирање посебности развоја 

малопродајне структуре те указивање на могуће правце бржег развоја, 

побољшање, поједностављење и унапређивање услова за обављање 

трговачке дјелатности у Федерацији БиХ 

Планирано је доношење Приједлога Закона о измјенама и допунама закона о 

унутрашњој трговини као и подзаконског аката  у складу са предметним Законом, 

те Закона о електронској трговини у Федерацији БиХ у циљу уређења тржишта и 

заштите потрошача.  

Оперативни циљ 1.4. Регулација тржишта цијена, повећање промета нафтних 

деривата у ФБиХ,свакодневно мјерење учинка везано за енергетско тржиште 

и контролу  

Планирана је израда Нацрта Закона о измјенама и допунама закона о контроли 

цијена, редовну евиденцију верифицираних бензинских пумпи иу ФБиХ, 

комуникацији са екстерним корисницима(УИО БиХ, Порезна управа ФБиХ, 

Федерална управа за инспекцијске послове, Федерални завод за мјеритељство и 

други), давање подршке сервисерима и власницима бензинских пумпи, те 

сачињавање извјештаја  о набављеним и проданим количинама нафтних 

деривата. 

Оперативни циљ 1.5. Праћење цијена на домаћем и иностраном тржишту и 

одређивање мјера контроле у случају великих одступања  

односи се анализе малопродајних цијена животних намирница и нафтних 

деривата и евентуалних приједлога за доношење одлука од стране Владе 

Федерације БиХ у складу са Законом о контроли цијена („Службене новине 

Федерације БиХ“, бр .2/95 и 70/08). 

Оперативни циљ 1.8. Развој институционалног оквира легислативе и 

унапређења заштите права и економских интереса потрошача 
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Односи се на анализу и иницирање промјена законског оквира из надлежности 

других органа који су од значаја за интересе потрошач, Приједлог Одлуке о 

финансирању удружења потрошача, Приједлог Одлуке о усвајању програма 

утрошка средстава-текући трансфери подршка удружењима потрошача у 

интересу подизања нивоа и квалитета способности удружења да адекватно, 

информисано и критички дјелују у свим подручјима која се тичу права и 

економских интереса потрошача. 

 

 

                                                                                                   

 

                                                                  

                                                        
 
  
 

 

 

                                                                                                   

 

                                                                  

                                                        
 
  
 



 

261 

 

Оперативни циљеви и активности по стратешким циљевима  

Стратешки циљ 1.: Стварање оквира у циљу побољшања, 
поједностављења и унапређења  услова за обављање   трговине 

Програм бр.1.Вањска и унутрашња 
трговина и цијене 
Програм бр.2. Заштитиа потрошача 
Програм бр.3. Администрација 

ДОБ 1.600.577 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 1.1.: Побољшање   ефикасности   у области вањскотрговиског пословања, повећање извоза и јачање 
домаће привреде 

Буџет 
 

217.359 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Временски оквир одговора на упите Сви пристигли упити благовремено рјешени  

Законодавни оквир Урађена Одлука о формирању Савјета за стране инвеститоре Федерације БиХ 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.1.1. 
Нацрт Закона о измјенама и допунама 
Закона о слободним зонама у ФБиХ. 

IV квартал Сектор спољне трговине Да 

Буџет 15.000КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.1.2. 

Вођење управног поступка на основу Закона 
о вањскотрговинском пословању,Закона о 
ванскотрговинској политици,закона о 
слободним зонама, Закона о отпремништву 

Континуирано Сектор спољне трговине Не 

Буџет  21.226КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

1.1.3. 

 
Давање мишљења и одговора на упите у 
вези примјене закона из дјелокруга рада 
сектора 

Континуирано Сектор спољне трговине Не 

Буџет  14.490КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

1.1.4. 
Иницијатива промјене легислативе у складу 
са ЕУ 

Континуирано Сектор спољне трговине Не 

Буџет  14.493КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.1.5. 
Одлука о формирању Савјета за стране 
инвеститоре Федерације БиХ 

I квартал Сектор спољне трговине Да 

Буџет    7.244 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.2.: Информисање надлежних институција  и јачање инфраструктуре за подршку спољне трговине  

Буџет  72.453КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Влада ФБиХ  
 

усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 
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1.2.1. 
Информација о реализованим страним 
улагањима у ФБиХ за 2016.годину 

IV квартал Сектор спољне трговине Да 

Буџет 18.110КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.2.2. 
Информација о регистрованим 
представништвима страних лица у ФБиХ за 
2016.годину 

IV квартал Сектор спољне трговине Да 

Буџет 18.110КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.2.3. 
Информација о пословању слободних зона у 
ФБиХ за 2016. годину 

IV квартал Сектор спољне трговине Да 

Буџет 18.110КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.2.4. 

Мјесечни извјештај МВТЕО БиХ,обавезни 
извјештаји упућени МВТЕО БиХ  везано за 
провођење управних поступака у ФБиХ на 
основу Закона о вањскотрговинској политици 
БиХ 

Мјесечно Сектор спољне трговине Не 

Буџет   9.060КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

1.2.5. 

Израда информација за потребе 
Министарства вањских послова БиХ у вези 
припрема сусрета БиХ званичника са 
иностраним званичницима 

Континуирано Сектор спољне трговине Не 

Буџет   9.060КМ 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.3.: Повећати разноврсност и квалитет трговачких објеката, посебно за трговину на мало, те 

анализирати посебности развоја малопродајне структуре и указивање на могуће, правце бржег развоја 

Буџет 97.795 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Законодавни оквир Нацрт  Закона и допуна Закона о унутрашњој трговини  

Временски оквир одговора на упите Сви пристигли упити благовремено ријешени 

Временски оквир рјешавања предмета по уложеним 
жалбама 

Све пристигле жалбе благовремено ријешене 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.3.1. 
Приједлог Закона о измјенама и допунама 
Закона о унутрашњој трговини 

          II квартал Сектор унутрашње трговине Да 

Буџет 9.898 

ПЈИ  

Остало  

1.3.2. 
Преднацрт  Закона о електронској 
трговини 

IV Сектор унутрашње трговине Да 

Буџет 9.897 

ПЈИ  

Остало  

1.3.3. 

Измјене и допуне Правилника о условима 
минималне техничке опремљености 
пословних простора за обављање 
трговине и трговачких услуга 

III Сектор унутрашње  трговине Не 

Буџет 10.595 

ПЈИ  

Остало 
 

1.3.4. 
Рјешавање захтјева о испуњавању услова 
за обављање трговине на велико и увоз 
нафтних деривата 

Континуирано Сектор унутрашње  трговине Не 

Буџет 9.870 

ПЈИ  

Остало  
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1.3.5. 
 

Рјешавање захтјева о испуњавању услова 
о заступљености домаћих прехрамбених 
производа 

Континуирано Сектор унутрашње  трговине Не 

Буџет 7.870 

ПЈИ  

Остало  

 
1.3.6. 

 

Провођење другостепеног управног 
поступка по жалбама правних и физичких 
лица на донесена рјешења првостепеног 
органа из области трговине 

Континуирано Сектор унутрашње  трговине Не 

Буџет 8.670 

ПЈИ  

Остало 
 

1.3.7. 
Израда акционог плана пројекта развој 
трговине и домаћег тржишта у ФБиХ 2016-
2019. године 

II Квартал Сектор унутрашње  трговине  

Буџет 5.400 

ПЈИ  

Остало  

1.3.8. 
 

Израда мјесечних и кварталних извјештаја 
и анализа о увезеним количинама нафтних 
деривата, те набављеним количинама н/д 
из Републике Српске, а у складу са  
прописаним обавезама из Одлуке о  
Билансу енергетских потреба Федерације 
БиХ 

Мјесечно и 
квартално 

Сектор унутрашње  трговине Не 

Буџет 8.870 

ПЈИ  

Остало 

 

1.3.9. 
Вођење интерног Регистра трговаца који 
се баве увозом нафтних деривата 

Континуирано Сектор унутрашње  трговине Не 

Буџет 5.370 

ПЈИ  

Остало  

 
1.3.10. 
 

Вођење интерног Регистра трговаца који 
 испуњавају услов везано за заступљеност 
домаћих прехрамбених производа 

Континуирано Сектор унутрашње  трговине Не 

Буџет 5.370 

ПЈИ  

Остало  

 
1.3.11. 
 

Давање мишљења и одговора на упите у 
вези примјене Закона о унутрашњој 
трговини и његових подзаконских аката 

Континуирано Сектор унутрашње  трговине Не 

Буџет 5.985 

ПЈИ  

Остало  

 

1.3.12. 
Организација округлих столова (4) 
-брендирање- 

Квартално Сектор унутрашње  трговине 

 
Не 

Буџет 10.000 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.4.: Регулација тржишта цијена и промета нафтних деривата у ФБиХ, свакодневно мјерење учинака 
везано за енергетско тржиште контролу 

Буџет 270.822 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Контрола промета  нафте и нафтних деривата Повећање порезних прихода  

Смањење манипулације у промету енергената  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.4.1. 
 Нацрт Закона о измјенама и допунама 
Закона о контроли цијена 

      IV квартал Одсјек за цијене Да 

Буџет 22.568 

ПЈИ  

Остало  
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1.4.2. 
Евиденција верифицираних БПС у 
Федерацији БиХ, на основу извјештаја од 
стране ФЗЗМ и ФУЗИП 

Континуирано Одсјек за анализу тржишта Не 

Буџет 33.858 

ПЈИ  

Остало  

1.4.3. 
Комуникација са екстерним корисницима 
НКПНД (ФУЗИП, ПУФБИХ, УИНО) 

Континуирано Одсјек за анализу тржишта Не 

Буџет 33.852 

ПЈИ  

Остало  

1.4.4. 
Анализа података о уредности слања 
извјештаја о промету н/д са БПС 

Тједно и годишње Одсјек за анализу тржишта Не 

Буџет 33.852 

ПЈИ  

Остало  

1.4.5. 
Праћење рада НКПНД система 
запримљених података и давање подршку 
сервисерима и власницима БПС 

Континуирано Одсјек за анализу тржишта Не  

Буџет 33.852 

ПЈИ  

Остало  

1.4.6. 
Усклађивање евиденције о броју 
бензинских станица са кантоналним 
порезним управама 

Годишње Одсјек за цијене Не 

Буџет 22.568 

ПЈИ  

Остало  

1.4.7. 
Извјештаји ФМЕРИ о набављеним  и 
проданим количинама н/д 

Квартално Одсјек за анализу тржишта Не 
Буџет 22.568 

ПЈИ  

Оперативни циљ 1.5.:  Праћење цијена на домаћем и иностраном тржишту и одређивање мјера контроле у случају 
великих одступања 

Буџет 33.852 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Заустављање раста цијена  Усвајања одлука и реализација 

Предлагање одлука о мјерама контроле цијена.  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.5.1. 

Анализа малопродајних цијена основних 
производа и услугана домаћем и свјетском 
тржишту, као и приједлогмјера за 
ублажавање раста цијена истих. 

       Мјесечно Одсјек за цијене Не 

Буџет 33.852 

ПЈИ  

Остало 
 

1.5.2. 
Евидентирање малопродајних цијена 
нафтних деривата на бензинским пумпним 
станицама. 

     Континуирано        Одсјек за цијене Не 

Буџет 33.852 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.6.: Савјет за праћење цијена 

Буџет 8.148 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Заустављање раста цијена  Усвајања одлука и реализација 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 
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(Да/Не) 

1.6.1. 
Припрема табела и података о цијенама 
животних намирница и енергената 

Мјесечно Одсјек за цијене Не 

Буџет 8.148 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.7.: Развој институционалног оквира И легислативе ради унапређења заштите права И економских 
интереса потрошача 

Буџет 217.397,00КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Временски оквир одговора на упите Сви пристигли упити благовремено рјешени  

Временски  оквир за давање мишљења Мишљења дата у законском року  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.7.1. 
Анализа и иницирање промјена законског 
оквира из надлежности других органа који 
су од заначаја за интересе потрошача 

Континуирано 
Служба за заштиту 

потрошача 
Не 

Буџет 11.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало   

1.7.2. 
Давање стручних мишљења и одговора на 
упите у вези примјене Закона о заштити 
потрошача БиХ 

Континуирано  
Служба за заштиту 

потрошача 
Не 

Буџет 13.600,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.7.3. 
Израда анализа и информација из области 
заштите потрошача  

Децембар/просинац  
Служба за заштиту 

потрошача  
Да 

Буџет 11.200,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.7.4. 
Успостављање различитих видова сарадње 
са другим органима и организацијама 
укљученим у систем заштите потрошача  

Континуирано  
Служба за заштиту 

потрошача 
Не 

Буџет 12,600,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.7.5. 
Давање мишљења и одговора на упите у 
вези примјене Закона о за 
штити потрошача 

Континуирано  
Служба за заштиту 

потрошача  
Не  

Буџет 11.497,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.8.: Подршка раду и развоју удружења за заштиту потрошача   

Буџет 148.200,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Програм утрошка средстава Усвојен програм утрошка средстава    

Имплементација Програма  Реализовани пројекти из програма утрошка средстава 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.8.1. 
Подршка успостави и јачњу удружења 
потрошача 

Континуирано  
Служба за заштиту 
потрошача 

Не 

Буџет  11.500,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  



 

266 

 

1.8.2. 
Приједлог Одлуке о усвајању програма 
утрошка средстава- текући трансфери 
подршка удружењима потрошача 

I квартал 
Служба за заштиту 
потрошача  

Да 

Буџет   13.300,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.8.3. 
Израдити потребну документацију и 
објавити Јавни конкурс за одабир 
корисника-текућих трансфера 

II квартал 
Служба за заштиту 
потрошача 

Не 

Буџет  10.700,00 КМ   

ПЈИ  

Остало  

1.8.4. 
Расподјела средстава удружењима 
потрошача  

III квартал 
Служба за заштиту 
потрошача 

Не 

Буџет   12.500,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.8.5. 
Реализирати Програм:подршка раду и 
јачању удружења потрошача 

III квартал 
Служба за заштиту 
потрошача 

Не 

Буџет 30.000,00 КМ   

ПЈИ  

Остало  

1.8.6. 
Реализирати Пројект: Информисање и 
савјетовање потрошача 

III квартал 
Служба за заштиту 
потрошача 

Не 

Буџет   40.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало   

1.8.7. 
Праћење рада удружења и учинка 
подршка у 2015.год. 

Континуирано  
Служба за заштиту 
потрошача 

Не 

Буџет  17.700,00 КМ  

ПЈИ  

Остало  

1.8.8. 
Извјештај о утрошку додјељених 
финансијских средстава у 2016. години   

IV квартал 
Служба за заштиту 
потрошача 

Не 

Буџет    12.500,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.9.: Промоција заштите потрошача  

Буџет 9.300,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број одржаних презентација, округлих столова и сл. 
Одржано: Двије презентације, четири округла стола 
Удружења потрошача упозната су са свим активностима у вези потицања развоја заштите потрошача и успостави 
позитивних односа према њима. 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.9.1. Медијска промоција заштите потрошача  Континуирано 
Служба за заштиту 

потрошача 
Не 

Буџет  4.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

1.9.2. Организирање скупова округлих столова   Континуирано 
Служба за заштиту 

потрошача   
Не 

Буџет  5.300,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.10.: Подршка секторима за осигурање услова за ефикасно обављање функција министарства, 
укључујући финансијске, управљачке и административне послове 

Буџет 869.837,00КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  
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Нормативно-правни и општи акти Сви акти су уредно и благовремено донесени 

Финансијски извјештаји 
Финансијски извјештаји урађени у складу са Законом о финансијском извјештавању и годишњем обрачуну Буџета 
у ФБиХ. 

Планирање и извјештавање Израђен годишњи и трогодишњи план рада министарства 

Информирање јавности о раду министарства Јавност праводобно и поуздано информирана 

Редни 
број 

Назив активности 

Рок 
извршења 

   (по 
кварталима) 

Носилац                                   

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљадама 
КМ 

1.10.1. Нормативно-правни послови Континуирано Служба за правне и опште послове Не 

Буџет 25.956 

ПЈИ  

Остало  

1.10.2. Рјешавање судских спорова Континуирано Служба за правне и опште послове Не 

Буџет 25.956 

ПЈИ  

Остало  

1.10.3. 
Израда планова и извјештаја о раду 
министарства 

I и IV квартал Кабинет министра Да 

Буџет 45.790 

ПЈИ  

Остало  

1.10.4. 
Израда општих аката (мишљења, 
сагласности, одговора на посланичка 
питања и сл.) 

Континуирано Служба за правне и опште полове Да 

Буџет 12.978 

ПЈИ  

Остало  

1.10.5. Провођење поступка јавних набавки Континуирано Служба за правне и опште полове Не 

Буџет 32.445 

ПЈИ  

Остало  

1.10.6. 
Управљање људским ресурсима,уредско и 
архивско пословање,техничко-оперативна 
подршка свим секторима министарства. 

Континуирано Служба за правне и опште полове Не 

Буџет 32.445 

ПЈИ  

Остало  

1.10.7. 
Вођење протоколарних послова и односи 
с јавношћу,те послови за приступ 
информацијама. 

Континуирано Кабинет министра Не 

Буџет 91.580 

ПЈИ  

Остало  

1.10.8. 
Припрема материјала за сједнице Владе 
ФБиХ. 

Континуирано Кабинет министра Не 

Буџет 160.265 

ПЈИ  

Остало  

1.10.9. 
Праћење извршења закључака Владе и 
израда информација о њиховој 
реализацији 

Континуирано Кабинет министра Да 

Буџет 45.790 

ПЈИ  

Остало  

2.10.1. 
Израда буџетских докумената и  
прописаних финансијских извјештаја 

Континуирано Служба за финансијске послове Да 

Буџет 52.316 

ПЈИ  

Остало  

2.10.2. 
Реализација средстава одобреног буџета 
кроз трезорско пословање 

Континуирано Служба за финансијске послове Не 

Буџет 34.877 

ПЈИ  

Остало  
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2.10.3. Послови координације за ЕУ интеграције Континуирано Кабинет министра Не 

Буџет 114.475 

ПЈИ  

Остало  

 

 

 

 

План израде закона и подзаконскх аката по стратешким циљевима 

 

ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редни 
број 

Назив акта 
Планирани 

рок за 
припрему 

Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за 
доношење 

Стратешки циљ 1.: Стварање оквира у циљу побољшања, поједностављења и унапређења  услова за обављање   трговине 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Нацрт  Закона о измјенама и допунама Закона о 
контроли цијена 

IV Квартал Сектор за цијене и анализу тржишта Не 

Стварање услова 
за уређење 

тржишта,конкурнциј
у,смањење сиве 

економије 

2. Преднацрт  Закона о електронској трговини IV квартал Сектор унутрашње трговине Да 
Уређење тржишта и 
заштита потрошача 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

- - - - - - 
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ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ПРОСТОРНОГ УРЕЂЕЊА 

 

Стратешки циљ 1: Унаприједити планирање и кориштење земљишта  
 

Сажетак приоритета  
 

Приоритет у оквиру овог стратешког циља јесте припрема, израда и доношење 

планских документата ради сврсиходног кориштења земљишта. У оквиру 

наведеног стратешког циља проводиће се сљедеће активности на изради: 

Просторног плана Федерације БиХ-Стратегије просторног развоја, Просторног 

плана ППО Аутоцеста на Коридору Вц, Регулационог плана Историјског градског 

подручја Почитељ, Регулационог плана Историјског градског подручја Благај, 

Урбанистичких пројеката по Регулационом плану историјског градског подручја 

Мостар за зоне З1-З9, С1-С8 и ЦП1-ЦП3,  Измјена и допуна Регулационог плана 

Сарајевска чаршија. 

Активности ће се проводити у складу са Законом о просторном планирању и 

кориштењу земљишта на нивоу Федерације Босне и Херцеговине и подзаконским 

актима произашлим из истог.  

 

Процјена могућих проблема и ризика  
 

Законом дефинирана процедура припреме, израде и доношења планских 

докумената Федерације Босне и Херцеговине је идентична процедури доношења 

Закона. Стога ''вријеме'' за провођење потребне процедуре, посебно доношење 

планских докумената од стране оба дома Парламента Федерације, је један од 

могућих ризика. Када говоримо о носиоцу израде, који се бира путем јавне 

набавке, могу се издвојити одређени потенцијални ризици: Кадровско-техничко 

осбоспобљавање Носиоца израде због промјена насталих у односу на дугу 

процедуру израде и вријеме усвајања, губљење овлаштења за бављење 

пословима израде планске документације и сл. 

 

Релевантни субјекти који су консултовани  
 

Што се тиче Просторног плана Федерације БиХ и Просторног плана Аутоцеста на 

Коридору Вц, Регулационог плана Историјског градског подручја Почитељ,  ови 

плански документи су претходно по фазама (спрам степена готовости) 

разматрани и усвајани у парламентарној процедури, а што подразумијева да су 

прије утврђивања на Влади ФБиХ прошли процедуру консултација, укључење 

јавности, округле столове, јавне расправе, односно учешће учесника у јавној 

расправи: представнике ресорних федералних институција, кантоналних ресорних 

министарстава, локалних заједница, невладиног сектора. 

 

Стратешки циљ 2: Унаприједити стање у подручју стамбених послова 
 

Сажетак приоритета  
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Измјенама и допунама Закона о продаји станова на којима постоји станарско 

право као и измјенама и допунама Закона о враћању, додјели и продаји станова 

рјешавају се питања статуса власника национализованих станова, које су носиоци 

станарског права на основу важећег Закона откупили на начин да се власницима 

национализованих станова претпоставља додјела замјенских односно куповина 

станова на тржишту, чиме би се и ово питање рјешило. Измјене наведених закона 

односе се и на рјешавање статуса носиоца станарских права у становима у 

приватном власништву, па се предложеним законским рјешењима претпоставља 

додјела замјенских односно куповина станова на тржишту носиоцима станарског 

права на наведеним становима док се исти враћају власницима станова, а све у 

складу са одредбама  Закона о управном поступку и одредбама овог закона. 

Обавеза Федерације БиХ је да обезбиједи финансијска средства те да иста путем 

општина трансферише носиоцима права из предложених закона. Учинци које ће 

получити предложени закони мјериће се у конкретном броју реализованих 

захтјева односно остварених права те с тим у вези и утрошених буџетских 

средстава. С обзиром да је важећим Законом о продаји станова као и Законом о 

враћању, додјели и продаји станова рјешено цца 95% питања везаних за станове 

који су били у друштвеном власништву, предложеним законским рјешењима као 

приоритет се поставља питање и рјешавање преосталих 5% станова из горе 

наведених категорија, што ће за циљ имати рјешавање цјелокупне стамбене 

проблематике у Федерацији БиХ, односно трансформацију власништва из 

друштвеног у приватно.  

Предложеним законским рјешењима ријешава се и питање које се односи на 

носиоце права из купопродајног уговора  и носиоце станарског права на тзв. 

војним становима на начин да исти остварују право на накнаду од стране 

Федерације БиХ због губитка права на поврат стана, права на упис права 

власништва над тим станом, а све у свјетлу имплементације пресуде Уставног 

суда БиХ број: У-15/11 од 30.03.2012.године, односно пресуда Европског суда за 

људска права у предмету Ђокић против Босне и Херцеговине од 27.05.2010. 

године, Маго против Босне и Херцеговине од 03.05.2012. године, Мандић против 

БИХ од 27.5.2014. године и Алексић против Босне и Херцеговине од 3.2.2015. 

године.  

 

Процјена могућих проблема и ризика  
 

Ризици се у конкретном случају огледају у првом реду у мањку финансијских 

средстава из буџета Федерације који ће моћи пратити рјешавање предмета у 

управном поступку, с обзиром да је по прикупљеним подацима којима располаже 

ово федерално министарство број национализованих и конфискованих, а 

откупљених станова за које ће њихови власници имати право да добију замјенске 

станове или да им се станови обезбиједе на тржишту је 3916 станова. 

Број станова у приватном власништву који нису национализовани, а на којима је 

стечено станарско право у Федерацији Босне и Херцеговине износи укупно 212 

станова. 
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По подацима Службе за заједничке послове органа и тијела Федерације број 

војних станова на које се односи овај закон односно његов члан 39е се креће око 

800 станова. 
 

За провођење овог закона по процјенама овог федералног министарства 

неопходно је укупно обезбиједити цца 400 милиона КМ, уз могућност сукцесивног 

додјељивања средстава у складу са реалним могућностима буџета.  

Релевантни субјекти који су консултовани  
 

При сачињавању плана рада за ову годину, као и за претходну годину, који нису 

реализовани Министарство је предлагало идентична законска рјешења, за које је 

консултовала надлежне општинске органе управе, с којима су вршене периодичне 

консултације у форми периодичних састанака, посебно са институцијом Савеза 

општина и градова у Федерацији. Поред тога, Министарство је одржало и јавну 

расправу о предложеним законским рјешењима на којој су активно учешће узели 

сви заинтересирани субјекти, између осталих: представници надлежних 

општинских органа, кантоналних органа, удружења за заштиту национализоване 

конфисковане имовине, удружења зазаштиту људских права (који заступају права 

носиоца станарског права у становима у приватном власништву), представници 

Владе, Парламента Федерације и др.  

Министарство је приликом припреме текста Закона о измјенама и допунама 

Закона о продаји станова на којима постоји станарско право обављало сталне 

консултације и са Уредом заступника Савјета министара Босне и Херцеговине 

пред Европским судом за људска права у Стразбуру, Уредом за заступање Владе 

Федерације БИХ пред Уставним судом БиХ, Службом за заједничке послове 

органа и тијела Федерације БИХ те Одјелом за извршавање пресуда Европског 

суда за људска права 

 
 

Стратешки циљ 3: Реализација пројеката  
 

Сажетак приоритета  
 

Приоритети у оквиру овог стратешког циља су обнова и заштита националних 

споменика, реализација пројеката по текућим трансферима другим нивоима 

властиу области енергетске ефикасности, рјешавање питања Рома у области 

запошљавања, стамбеног збрињавања и санација клизишта. Обавеза Федерације 

БиХ је да обезбиједи финансијска средства те да иста путем општина 

трансферише носиоцима права из предложених закона. Учинци које ће получити 

предложени закони мјериће се у конкретном броју реализованих активности које 

ће овисити прије свега о буџетским средставима. Приоритети ће се проводити у 

складу са Законом о спровођењу одлука Комисије за заштиту националних 

споменика успостављене према Анексу 8. Општег оквирног споразума за мир у 

Босни и Херцеговини, Законом о продаји станова на којима постоји станарско 

право, Акционим планом за рјешавање питања Рома у области запошљавања, 

стамбеног збрињавања и здравствене заштите. Ради извршења наведених 

законских обавеза потребно је обезбједити наведена средства.   
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Процјена могућих проблема и ризика  
 

С обзиром да је за извршење свих активности у оквиру овог потребно 

обезбиједити средства из Буџета, ризици се огледају у првом реду у мањку 

финансијских средстава из буџета Федерације који ће моћи пратити извршавање 

активности. По оцјени овог федералног министарства највећи ризик за 

реализацију овог стратешког циља је немогућност обезбјеђивања довољних 

финансијских средстава из Буџета Федерације БиХ. 
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Б. Оперативни циљеви и активности по стратешким циљевима  

Стратешки циљ 1.: Унаприједити планирање и кориштење простора (навести назив и број програма из ДОБ-а) 

ДОБ  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.1.: Израда планских докумената као инструмента сврсисходног кориштења простора Федерације БиХ 

Буџет 1033 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

ППФБиХ - Стратегија просторног развоја Ф БИХ и ПП 
ППО Аутоцеста на Коридору Вц-  
- Ургенције путем Владе ФБиХ за разматрање на Дому 

народа Парламента ФБиХ  
- У случају амандмана урађене корекције Приједлога 

плана  
- Презентације планске документације  

Упућена ургенција Владе Ф БиХ за разматрање у Парламенту Ф БиХ за ПП ППО на коридору Вц 
Окончање процедуре доношења плана и измирење финансијских обавеза  

РП Почитељ  
- Утврђивање  Приједлога плана од стране Владе Ф 

БиХ 
- Разматрање и усвајање Приједлога плана од стране 

Парламента Ф БиХ 

Окончање процедуре доношења плана и измирење финансијских обавеза 

РП Благај  
- Утврђивање  Нацрта плана од стране Владе ФБиХ 
- Разматрање и прихватање  Нацрта плана од стране 

Парламента Ф БиХ  
- Израда Приједлога плана  
- Разматрање и усвајање Приједлога плана од стране 

Парламента Ф БиХ 

Окончање процедуре доношења плана и измирење финансијских обавеза 

Урбанистички пројекти по Регулационом плану 
историјског градског подручја Мостар за зоне З1-З9, 
С1-С8 и ЦП1-ЦП3 
- Иницирање израде ажурне геодетске подлоге 
- Израда Преднацрта,утврђивање и Прихватање 

Нацрта плана  
- Израда Приједлога, утврђивање и 

усвајањеПриједлога плана 

Окончање процедуре доношења плана и измирење финансијских обавеза 

Измјене и допуне РП Сарајевска чаршија  
- Иницирање израде ажурне геодетске подлоге 
- Израда Елабората 
- Израда Преднацрта,утврђивање и Прихватање 

Нацрта плана  
- Израда Приједлога, утврђивање и 

усвајањеПриједлога плана 

Окончање процедуре доношења плана и измирење финансијских обавеза 
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Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.1.1. 
Набавка сталних средстава у облику права – 
Просторни план Федерације БиХ-Стратегија 
просторног развоја 

континуирано 
Сектор за просторно 

планирање 
Да 

Буџет 412 

ПЈИ  

Остало  

1.1.2. 
Набавка сталних средстава у облику права – 
Просторни план Коридора ВЦ 

континуирано 
Сектор за просторно 

планирање 
Да 

Буџет 190   

ПЈИ  

Остало  

1.1.3. 
Набавка сталних средстава у облику права – 
Израда Регулационог плана Благај 

континуирано 
Сектор за просторно 

планирање 
Да 

Буџет 65   

ПЈИ  

Остало  

 
1.1.4. 

 

Набавка сталних средстава у облику права – 
Израда Регулационог плана Почитељ 

континуирано 
Сектор за просторно 

планирање 
Да 

Буџет 65   

ПЈИ  

Остало  

 
1.1.5. 

 

Набавка сталних средстава у облику права – 
Израда Урбанистичких пројеката по 
регулационом плану историјског градског 

подручја Мостар за зоне З1-З9, С1-С8 и 
ЦП1-ЦП3 

континуирано 
Сектор за просторно 

планирање 
Да 

Буџет 100   

ПЈИ  

Остало 

 

 
1.1.6. 

 

Набавка сталних средстава у облику права – 
Израда Измјена и допуна Регулационог плана 
Сарајевска чаршија 

континуирано 
Сектор за просторно 

планирање 
Да 

Буџет 100   

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.2.: ГИС 

Буџет 100   

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.2.1. 
Успостављање и  одржавање јединствене 
базе података  
Успостава wеб портала 

континуирано Одсјек за базу података Не 

Будзет 100    

ПЈИ  

Остало  

 
Стратешки циљ 2.: Унаприједити стање у подручју стамбених послова 

2. Рјешавање захтјева из Закона о продаји 
станова на којима постоји станарско 
право и стамбено збрињавање Рома  

ДОБ  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 2.1.: Рјешавање питања у области стамбених послова 

Буџет 1 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број позитивно рјешених захтјева Одређени број позитивно рјешених захтјева који се не може навести унапријед 
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Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.1.1. 

Израда  Закона о измјенама и допунама 
Закона о продаји станова на којима постоји 
станарско право 

III Сектор за правне, опште и 
финансијске послове 

Да Буџет 1 

ПЈИ  

Остало  

2.1.2. 
Израда Закона о измјенама и допунама 
Закона о враћању, додјели и продаји станова 

IV Сектор за правне, опште и 
финансијске послове 

Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Стратешки циљ 3.: Реализација пројеката (Капитални и Текући трансфери) (навести назив и број програма из ДОБ-а) 

ДОБ 1.750 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.1.: Обнова и заштита националних споменика „Капитални трансфери другим нивоима власти и 
фондовима – Учешће Владе    Федерације БиХ у суфинансирању кантоналних и локалних заједница – заштита националних 
споменика“ 

Буџет 100 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број обновљених и заштићених националних 
споменика 

5 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.1.1. 
Припрема и израда програма расподјеле 
средстава за обнову и заштиту националних 
споменика БиХ који усваја Влада Ф БиХ 

II 
Сектор за обнову и заштиту 
нац. споменика и енергетску 

ефикасност у зградарству 
Да 

Будзет 100 

ПЈИ  

Остало  

3.1.2. 

Избор корисника по Јавном позиву и 
потписивање уговора са одабраним 
корисницима власницима националних 
споменика БиХ 

II 
Сектор за обнову и заштиту 
нац. споменика и енергетску 

ефикасност у зградарству 
Не 

Будзет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.2.: Реализација пројеката по текућим трансферима другим нивоима власти у области енергетске 
ефикасности.  
„Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима - за пројекат утопљавања зграда ради уштеде енергије ". 

Буџет 800 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број утопљених објеката 20 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.2.1. 

Припрема и израда програма расподјеле 
средстава за енергетску ефикасност у 
зградарству, (побољшање физикалних 
својстава зграда ради устеде енергије) 

II 
Сектор за обнову и заштиту 
нац. споменика и енергетску 

ефикасност у зградарству  
Да 

Будзет 800 

ПЈИ  

Остало  

3.2.2. Избор корисника по Јавном позиву и II Сектор за обнову и заштиту Не Будзет  
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потписивање уговора са одабраним 
корисницима 

нац. споменика и енергетску 
ефикасност у зградарству 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.3.: Акциони план за рјесавање питања Рома у области запосљавања, стамбеног збрињавања и 
здравствене застите „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима -  за рјешавање проблема Рома у области 
стамбеног збрињавања"                       

Буџет 50 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број реконструисаних и нових објеката 2 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.3.1. 
Припрема и израда програма расподјеле 
средстава за пројекте стамбеног збрињавања 
Рома 

IV 
Сектор за обнову и заштиту 
нац. споменика и енергетску 

ефикасност у зградарству 
Да 

Будзет 50 

ПЈИ  

Остало  

3.3.2. 
Потписивање Меморандума о разумјевању са 
Министарством за људска права и избјеглице 
БиХ 

IV 
Сектор за обнову и заштиту 
нац. споменика и енергетску 

ефикасност у зградарству 
Не 

Будзет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.4.: Израда Програма обнове и санирања посљедица природне катастрофе на подручјима захваћеним 

поплавама и   
клизиштима у Федерацији БиХ  „Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима - за санацију штета насталих 
усљед поплава и клизишта“                             

Буџет 800 

ПЈИ  

Остало 
 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број санираних посљедица од поплава и клизишта 9 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.4.1. 
Припрема и израда програма расподјеле 
средстава за санацију штета насталих усљед 
поплава и клизишта“ који усваја Влада Ф БиХ 

II 

Сектор за обнову и 
заштиту нац. споменика и 
енергетску ефикасност у 

зградарству 

Да 

Будзет 800 

ПЈИ  

Остало  

3.4.2. 
Избор корисника по Јавном позиву и 
потписивање уговора са одабраним 
корисницима 

II 

Сектор за обнову и 
заштиту нац. споменика и 
енергетску ефикасност у 

зградарству 

Не 

Будзет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.5: Израду просторно планских докумената   „Капитални трансфери другим нивоима власти и 
фондовима -  за израду просторно планских докумената“    

Буџет 100 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број израђених докумената 2 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.3.1. Припрема и израда програма расподјеле II Сектор за обнову и Да Будзет 100 
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средстава за пројекте израде просторно 
планских докумената 

заштиту нац. спомменика и 
енергетску ефикасност у 

зградарству 

ПЈИ  

Остало  

3.3.2. 
Избор корисника по Јавном позиву и 
потписивање уговора са одабраним 
корисницима 

II 

Сектор за обнову и 
заштиту нац. споменика и 
енергетску ефикасност у 

зградарству 

Не 

Будзет  

ПЈИ  

Остало  

 

 

 

План израде закона и подзаконскх аката по стратешким циљевима 

ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редни 
број 

Назив акта 
Планирани рок 

за припрему 
Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним наслијеђем 
 ЕУ 

Разлози за 
доношење 

Стратешки циљ 1 Унаприједити планирање и користење простора 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Израда Закона о измјенама и допунама Закона о 
просторном планирању и кориштењу земљишта на 
нивоу Федерације БиХ 

III квартал 
Федерално министарство просторног 
уређења 

Не 

Усаглашавање са 
другим прописима; 
Потреба исправки 
техничких грешака; 
Скраћење 
процедура и 
убрзавање истих код 
доношења 
просторно-правних 
аката; 
Скраћење рокова за 
издавање 
урбанистичких и 
грађевинских 
дозвола у циљу 
убрзавања 
процедура из 
разлога 
имплементације 
препорука из 
пројекта уклањања 
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административних 
баријера 

2. Израда Закона о концесијама II Квартал 
Федерално министарство просторног 
уређења 

Не 
Реформа 
цјелокупног система 
издавања концесија 

3. 
Израда Закона о енергетској ефикасности 
 

IV 
Федерално министарство просторног 
уређења и Федерално министарство 
енергије рударства и индустрије 

Не 

Имплементација 
обавеза из Уговора 
о енергетској 
заједници и обавеза 
из усвојене 
Реформске агенде 

4. 

Израда измјена и допуна Закона о издвајању и 
усмјеравању дијела прихода предузећа оствареног 
кориштењем хидроакумулационих објеката ) или 
израда новог Закона  

IV 
Федерално министарство просторног 
уређења и Федерално министарство 
енергије рударства и индустрије 

Не 

Отклањање 
одређених 
недоречености и 
нејасноћа у 
одредбама важећег 
Закона о издвајању 
и усмјеравању 
дијела прихода 
предузећа 
оствареног 
кориштењем 
хидроакумалационих 
објеката (“Службене 
новине Федерације 
БиХ” бр. 44/02,18/03 
и  57/09), 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

- - - - - - 

     Стратешки циљ 2 Унаприједити стање у подручју стамбених послова 

А. Прописи за које ће се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Израда  Закона о измјенама и допунама Закона о 
продаји станова на којима постоји станарско право 

III Федерално министарство просторног 
уређења 

Не 

Извршење Пресуде 
Суда за људска 
права у Стразбуру, 
Пресуда Уставног 
суда Бих  и Пресуде 
Уставног суда 
Федерације Босне и 
Херцеговине 

2. 
Израда Закона о измјенама и допунама Закона о 
враћању, додјели и продаји станова 

IV Федерално министарство просторног 
уређења 

Не  

Извршење Пресуде 
Уставног суда 
Федерације Босне и 
Херцеговине 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 
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- - - - - - 
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ФЕДЕРАЛНО МИНСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ВОДОПРИВРЕДЕ И 

ШУМАРСТВА 

 

Сажетак приоритета за планску годину, као и процјене могућих проблема и 

ризика у реализацији 

Министарство ће током  2017.  године примарно радити на реализирању 

стратешких циљева, подциљева, приоритета и мјера Владе Федерације БиХ за 

мандатни период - Програм рада Владе ФБиХ 2015.-2018 годину, првенствено 

кроз  дефинисање и провођење стратегија, политика, закона и других прописа из 

своје надлежности, те усаглашавање истих са правном стечевином ЕУ и другим 

међународним споразумима и обавезама закљученим од стране БиХ, у блиској 

сарадњи са владиним и невладиним партнерима, с циљем осигуравања  одрживог 

развоја пољопривреде, прехрамбене индустрије, ветеринарства, шумарства и 

водопривреде путем рационалног кориштења и заштите природних ресурса, 

подршке произвођачима и мјерама подршки развоју руралних подручја. Имајући у 

виду да је припремљен трогодишњ план рада Министарства 2017-2019. година те 

усвојена нова Средњорочна стратегија развоја пољопривредног сектора 2015. - 

2019. (ССРПС), током 2017. године,  реализовати  ће се дио стратешких  и 

оперативних циљева и активности уз приказ мјера учинка за излазне (директне) 

резултате и очекивани годишњи резултат у областима за које је надлежно 

Министарство. У складу са ДОБ-ом, Министарство има 5 Програма и то: 

пољопривреда, водопривреда, ветеринрство, шумарство и администрација. 

Евидентан ризик у реализацији стратешких и оперативних циљева односно 

планираних активности је што се већ дужи период не доносе правовремено 

планирани  закони, ради чега се не израде проведбени прописи иако се 

предвиђају планом рада.  

Истовремено одређени  стратешки документи из надлежности Министарства су 

припремани више година и још нису усвојени и сваке године се у годишњем плану 

морају поновити те активности као пренесене, што даље утиче на остварење 

утврђених оперативних циљева у појединим областима. (нпр. Средњорочна 

стратегија пружања савјетодавних услуга у пољопривреди и Акциони план за 

имплементацију,  Програм руралног развоја и Акциони план за имплементацију 

као и Шумарски програм ФБиХ). 

Недовољна седства издвојена за поједине буџетске програме, одоносно 

активности су такођер лимитирајући фактор. 

Стратешки циљ 1. Развој пољопривреде и припадајућих сектора уз 

подизање техничко-технолошког нивоа, ефикасније кориштење 

расположивих ресурса те уважавање захтјева модерних тржишта - повећање 

конкурентности  

Сажетак приоритета за планску годину 

Тежиште годишњих програмских активности ће бити усмјерено на реализацију 

стратешких и оперативних циљева који су дефинисани у усвојеној Средњорочној 
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стратегији развоја пољопривредног сектора 2015. - 2019.(ССРПС). У истој су 

дефинисана 4 стратешка циља  и 36 оперативних циљева за петогодишњи период 

реализације.  

Током 2017. године ће се наставити реализација истих као наставак неизвршених 

активности из плана рада за 2016. годину и првенствено  ће се проводити 

активности на реализацији слиједећих оперативних циљева из ССРПС-а и то:  

- Убрзавање преузимања ACQUIS-а – (правни оквир у области пољопривреде 

ускладити са ЕУ стандардима - израда закона); 

- Реализација Програма новчаних подршки у пољопривредииИ руралном 

развоју- смањивање разлика у условима пословања у односу на земље 

региона; (потицати конкурентност пољопривредне  производње и прераде и 

руралног развоја кроз новчане подршке;  

- Повећање површина под трајним засадима (воћњаци и виногради) и 

заштићеним просторима; 

- Повећање бројности и квалитета сточног фонда; 

- Јачање препознатљивости пољопривредних и прехрамбених производа на 

домаћем и интернационалном тржишту (техничко-технолошко унапређење 

објеката, механизације и опреме, јачање инфраструктуре у доради, преради и 

дистрибуцији -логистика сектора), 

- Регулаторно-организационо, материјално-финансијско, персонално и стручно 

јачање пољопривредног савјетодавства, (успостава и развој пољопривредних 

савјетодавних служби и израда прописа у овој области усклађених са ЕУ 

стандардима); 

- Јачање сарадње и координације свих интересних група у циљу побољшања 

имиџа пољопривреде у друштву; 

- Унапређење господарења и уређења пољопривредног земљишта;  

- Рурални развој (израда програма, реализација пројекта); 

- Остали редовни послови  из надлежности Сектора за пољопривреду и 

прехрану, Сектора за рурални развој и пољопривредне савјетодавне службе и 

Сектора за пољопривредна плаћања. 

 

Стратешки циљ у руралном развоју: Осигурање услова за снажније 

генерисање стабилнијег дохотка у оквиру пољопривредног сектора и 

унапређење квалитета живота у руралним  срединама - Јачање 

диверзификације руралне економије 

- Заустављање негативних трендова деопуплације руралних подручја 

- Унапређење добне и образовне структуре 

- Диверзификација непољопривредних активности у руралним подручјима 

- Заштита и очување природне и културне баштине 

- Унапређење физичке инфраструктуре важне за сектор. 

 

Стратешки циљ 2.  Усклађивање политика, прописа и институционалних 

капацитета у области вода у Федерацији БиХ са захтјевима   интеграција  
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БиХ у ЕУ и приближавања стандардима  ЕУ на пољу  заштите од вода, те 

заштите и одрживог кориштења водних ресурса. 

Овај Стратешки циљ представља сублимацију циљева који  су за ову област 

утврђени у документу Стратегија управљања водама Федерације БиХ за период                                  

2010. - 2022. година - (СУВФБиХ), а усклађен је са приоритетима  и мјерама из 

планских докумената  Владе Федерације БиХ за мандатни период 2015-2018. 

године. 

 

 

Сажетак приоритета за планску годину 

Тежиште активности усмјерава се на наставак реализације оперативних циљева и 

мјера који су усмјерени на испуњавање захтијева ЕУ интеграција, унапређење 

правно-институционалних капацитета и унапређење стандарда квалитета 

околиша у области вода усклађених са захтијевима правне стечевине ЕУ у овој 

области, кроз сљедеће активности: 

- Финализација и подршка усвајању стратешких докумената, политика и планова 

из области вода  на нивоу БиХ и ФБиХ припремљених кроз  ЕУ Пројекат 

ЕнвИС БиХ,  као допринос испуњавању услова  ЕУ интеграција за област 

околиша  и омогућавање  кориштења IPA II средстава за подсектор 

управљања водама; 

- Провођење  процедура усвајања РБМ планова за водна подручја у ФБиХ, 

стратешких процјена утицаја РБМ планова и њихових програма мјера на 

околиш, уз праћење њихове реализације, те реализације СУВ- а ФБиХ и БХ 

Акционог плана заштите од поплава, уз унапређење капацитета за припрему и 

проведбу пројеката по овим документима;  

- Побољшање стандарда квалитета околиша у области вода и смањење ризика 

од поплава  кроз управљање релизацијом или праћење реализације пројеката 

са извјештавањем о утрошку средстава и ефектима проведених пројеката, те 

утврђивање приоритета за предлагање нових пројеката; 

- Кроз редовне активности из надлежности Сектора за воде тежиште се ставља 

унапређење примјене Закона о водама и подзаконских аката тог закона у 

поступцима издавања водних аката и поступцима утврђивања границе водног 

добра и припадности јавном водном добру код АВП-а, надлежних кантоналних 

и општинских органа и органа водне  инспекције,  успостављање прописаних 

механизама управљања и контроле рада АВП-а у сврху ефикасног  надзора 

над њиховим радом, сарадња или  координација мјера и пројеката из области 

вода  у плановима  кантона и локалних заједница, АВП-а и плановима других 

ресора везаних  за област вода, сарадња и помоћ  државним органима у 

провођењуе обавеза из међународних уговора и конвенција и др. 

 

Процјена могућих проблема и ризика у реализацији 
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Највећа пријетња извршењу зацртаних стратешких и оперативних циљева је 

недоношење већ припремљене измјене и допуне Закона о водама, јер се израда 

новог Закона о водама мора радити заједно са РС-ом за шта сада не постоје 

услови и капацитети, а проблем у примјени постојећег ЗОВ-а су констатовани још 

2011. године и његове измјене су неопходне. 

Стратешки циљ 3. Заштита здравља животиња  и производња сигурног 

производа животињског поријекла-очување околиша 

Сажетак приоритета за планску годину 

Тежиште активности је усмјерено на реализацију стратешког и оперативних 

циљева и мјера и то: 

Провођење мјера ветеринарског јавног здравства и здравствене заштите здравља 

животиња  и стварање ефикасног система контроле здравља животиња и 

производње сигурних производа животињског поријекла кроз: 

- Доношење новог Закона о ветеринарству; 

- Развијање механизама за имплементацију закона о заштити и добробити 

животиња; 

- Реализација Програма : 

 1. Програм за искорјењивање бруцелозе малих преживара у Федерацији 

БиХ 

 2.„Подстицаји за ветеринарство“  у 2017. години; 

 3. Програм обуке службених ветеринара за период 2017-2020. година; 

- Доношење Програма категоризације објеката за производњу хране 

животињског поријекла с циљем омогућавања примјене прописа “хигијенског 

пакета”  и заштите потрошача; Обуке за јачање контролно-инспекцијске 

инфраструктуре везане за здравље животиња и здравствену исправност 

производа животињског поријекла; 

- Припрему и доношење подзаконских прописа из области ветеринарства и 

безбједности хране који ће бити усклађени са државним прописима те 

сандардима ЕУ у овој области; 

- Израда легислативе, информација, извјештаја и анализа и усклађивање  са ЕУ 

стандардима,  стварање ефикасног система за контролу здравља и добробити 

животиња,  јачање функционалних и стручних капацитета (обуке), ЕУ 

интеграције и усклађивање са легислативом ЕУ и институционални пројекти  

које је проводи Сектор за ветеринарство. Једна од најзначајнијих активности је 

наставак  припреме сектора производње хране животињског поријекла и 

контролног система Федерације БиХ у осигурању услова за извоз у земље ЕУ 

(доношење прописа, вођење јединственог регистра објеката за производњу 

животиња и хране животињског поријекла и едукације ветеринарске службе и 

субјеката у пословању са храном). 

 

Процјена могућих проблема и ризика у реализацији 
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Неправовремено усвајање закона као и израда проведбених аката, представља 

ризик у реализацији оперативних циљева у области ветеринасртва. Такођер је 

веома значајано да се што хитније усвоји нови државни Закон о ветеринарству 

(именована радна група је већ припремила радни материјал али није завршен 

поступак ентитетског усаглашавања) јер у противном може доћи у питање 

одобрени  извоз млијека из одређених објеката из БиХ у земље ЕУ. 

Стратешки циљ 4. Одрживо управљање и господарење шумама и дивљачи у 

Федерацији БиХ 

Сажетак приоритета за планску годину 

Тежиште активности је усмјерено на реализацију стратешког и оперативних 

циљева и мјера и то: 

- Дефинирање дугорочне политике и петогодишње стратегије шумарства кроз 

израду и доношење Општег и Изведбеног дијела Шумарског програма 

Федерације БиХ у којем ће бити одређени главни циљеви, принципи и 

генералне смјернице за трајно господарење шумама на основу актуелног 

стања шума, уважавајући међународно договорене смјернице за одрживо 

господарење шумама; 

- Развијање законског оквира за одрживо господарење шумама у ФБИХ, 

стварање услова за одрживо управљање и господарење шумама (усвајање 

Закона о шумама и доношење подзаконских аката у складу са његовим 

одредбама, израда и усклађивање прописа из области производње сјемена и 

садног материјала шумског биља са ЕУ законодавством); 

- Развој и имплементација Информационог система шумарства ФБиХ; 

- Стварање услова за побољшање господарења ловиштима - усклађивање 

законске регулативе у области ловства са ЕУ законодавством и међународним 

документима у циљу уређења ловства у Федерацији БИХ. 

 

Процјена могућих проблема и ризика у реализацији 

У области шумарства већ дужи низ година највећи проблем је непостојања 

прописа за област шумарства на нивоу Федерације БиХ. Влада Федерације БиХ је 

на 55. сједници одржаној 27.5.2016. године, након разматрања  Преднацрта 

закона о шумама израђеног од стране овог Министарства, утврдила и у 

парламентарну процедуру упутила Нацрт закона о шумама. Представнички дом 

Парламента Федерације БиХ је на 12. редовној сједници одржаној 13.7.2016. 

године разматрао овај Закон и донио закључак којим је прихватио Нацрт, те 

задужио предлагача да проведе јавну расправу у трајању од 90 дана. Међутим 

Закон још увијек није разматран на Дому народа Парламента ФБиХ.  

Усљед непостојања прописа за област шумарства не постоји могућност за ближе 

уређење појединих питања путем подзаконских аката. Исто тако не постоји ни 

основ за прикупљање нових као ни за трошење већ прикупљених намјенских 

средстава за заштиту, унапређење и подизање нових шума и за рурални развој 

која су прикупљена у вријеме важења Закона о шумама из 2002. године и Уредбе 
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о шумама, а која средства би се између осталог користила за бржи развој, 

успоставу и имплементацију Информационог система шумарства Федерације БиХ 

као и друге активности у области шумарства а све у циљу обезбјеђења одрживог 

управљања и господарења шумама. 

Постоји могућност да се не усваји Општи дио шумарског програма ФБиХ (у изради 

је већ низ година), што би аутоматски имало за посљедицу немогућност 

доношења Изведбеног дијела Шумарског програма Федерације БиХ; 

У остварење наведених активности су укључени Сектор за шумарство и ловство и 

Федерална управа за шумарство која је у саставу ФМПВШ у сарадњи са 

федералном и кантоналним шумарским инспекцијама, кантоналним 

шумскопривредним друштвима, кантоналним институцијама надлежним за област 

шумарства и ловства, невладиним организацијама, као и осталим 

заинтересираним странама. 

Преглед релевантних субјеката који су консултовани при изради годишњег 

плана рада федералног министарства/институције 

Релевантни субјекти који имају значајну улогу у реализацији предметног плана и 

који су консултовани при изради су: Федерални агропедолошки завод Сарајево, 

Агромедитерански завод ФБиХ Мостар и Федерални Завод за пољопривреду 

Сарајево, Агенција за водно подручје ријеке Саве Сарајево и Агенција за водно 

подручје Јадранског мора Мостар и кантонална министарства надлежна за 

послове пољопривреде, водопривреде, шумарства и ветеринарства. 
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Оперативни циљеви и активности по стратешким циљевима  

Стратешки циљ 1.: Развој пољопривреде и припадајућих сектора уз 
подизање техничко-технолошког нивоа, ефикасније кориштење 
расположивих ресурса те уважавање захтјева модерних тржишта - 
повећање конкурентности 

Пољопривреда 

ДОБ 84.254.935. 

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 1.1.: Убрзавање преузимања АЦQУИС-а - правни оквир у области пољопривреде ускладити са ЕУ 
стандардима (израда закона) 

Буџет 35.500  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Прилагођен институционални законски оквир и 
пољопривредна политика са заједничком 
пољопривредном политиком ЕУ уз уважавање степена 
разноликости пољопривредног сектора у ФБиХ - 
Законски уређена област  пољопривреде, прехране и 
руралног развоја, рибарства и органске пољопривреде- 
развијен институционални и правни оквир усклађен са 
ЕУ стандардима 

Израђени закони, извршена процјена утицја, проведене консултације, прибављена мишљења, достављен Влади 
ФБиХ 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.1.1. 
Израдити Закон о слатководном рибарству  
 

I, II, III,  IV 
Сектор 03  

Одсјек за сточарску 
производњу  

Да 

Буџет 10.000  

ПЈИ  

Остало  

1.1.2. 
Израдити Закон о пољопривреди, прехрани и 
руралном развоју 

I, II, III,  IV 

Сектор 04 
Сектор 03 

Сектор 11- Одсјек за 
нормативне послове 

Да 

Буџет 10.000  

ПЈИ  

Остало 
 

1.1.3. 
Израдити Закон о новчаним подршкама у 
пољопривреди и руралном развоју  

I, II, III,  IV 

Сектор 04 
Сектор 03 

Сектор 11- Одсјек за 
нормативне послове 

Да 

Буџет 10.000 

ПЈИ  

Остало 
 

 
1.1.4. 

 

Израдити  Закон о измјенама Закона о 
пољопривредном земљишту 

I, II, III,  IV 
Сектор 03   

Одсјек за биљну производњу 
Да Буџет 

5.500  

Оперативни циљ 1.2.: Смањивање разлика у условима пословања у односу на земље региона (Потицати конкурентност 

пољопривредне  производње и прераде и руралног развоја кроз новчане подршке) 

Буџет 65.815.000  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Увођење система директних плаћања по хектару и грлу 
као пријелазног модела за плаћања по 

Израђен  и усвојен Програм  
усвојен Правилник  
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пољопривредном газдинству. Осигурана новчана 
подршка из Буџета ФБИХ у циљу стабилног нивоа 
дохотка пољ. произвођача кроз квантитативно и 
квалитативно повећање анималне и биљне 
производње на територији ФБИХ и остварење 
новчаних подршки по моделу остале врсте подршки и 
др. у складу са усвојеним Програмом.  

Реализован Програм подршки 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.2.1. 

Израда Програма и усвајање Одлуке о 
усвајању Програма новчаних подршки у 
пољопривреди и руралном развоју у 2017. 
години  

60 дана од дана 
усвајања Буџета 

ФБИХ 
 

Сектор 03 
Одсјек за пољопривредну 

политику и анализу и 
Сектор 04 

Да 

Буџет 5.000  

ПЈИ  

Остало 
 

1.2.2. 
Израдити Правилник о начину и условима 
остварења новчаних подршки по моделу 
подстицаја производњи  

I,II 
Сектор 03 

Одсјек за пољопривредну 
политику и анализу 

Не 

Буџет 5.000  

ПЈИ  

Остало  

1.2.3. 
Реализација Програма Владе Федерације 
БиХ о новчаним подршкама у 
пољопривреди и руралном развоју   

II, III, IV 
Сектор 05  

у сарадњи са 
 Секторима 03, 04, 10 и 11 

Да 

Буџет 65.800.000 

ПЈИ  

Остало  

1.2.4. 

Израдити годишњи извјештај о реализацији   
новчаних подршки из Буџета ФБиХ  - 
„Подстиц за пољопривреду“ у 2016. г. 

I, II 

Сектор 05 
Одсјек за директна плаћања 
у сарадњи са Сектором 03 и 

04 

Да 

Буџет 5.000  

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 1. 3.: Повећање бројности и квалитета сточног фонда 

Буџет 20.000   

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израђени проведбени прописи предвиђени Законом о 
сточарству и створени услови за имплементацију истог. 

Израђено 2 правилника из области сточарства 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.3.1. 

Израдити Правилник о условима држања и 
искориштавања пчела,узгоју, положају и 
начину премјештања те заштити и 
поступању са одбјеглим ројем 

I, II, III,  IV 
Сектор 03  

 Одсјек за сточарску 
производњу 

Не 

Буџет 10.000  

ПЈИ  

Остало 
 

1.3.2.. 

Израдити Правилник о поступку процјене 
вриједности узгојно вриједних и крижаних 
животиња те поступку испитивања 
производности и тестирања 

I, II, III,  IV 
Сектор 03  

 Одсјек за сточарску 
производњу 

Не 

Буџет 10.000  

ПЈИ  

Остало 
 



 

288 

 

Оперативни циљ 1.4.: Јачање препознатљивости пољопривредних и прехрамбених производа на домаћем и 

интернационалном тржишту (техничко-технолошко унапређење објеката, механизације и опреме) 

Буџет 21.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Кроз подршке прехрамбеној индустрији извршено 
техничко-технолошко унапређење објеката, 
механизације и опреме; Прописани услови и створен 
одговарајућу правни оквир за несметано пословање 
субјеката у области винарства и виноградарства; 
Успостављена службена евиденција која је осигурала  
податке   о свим објектима у прехрамбеној индустрији; 
Израђене годишње информације; Праћени ефекти  
финансијске консолидације за предузећа из 
прехрамбене индустрије којима је иста одобрена од 
Владе ФБиХ. 

 
Успостављен регистар објеката из области прехрамбене индустрије 
 
Израђена информација о степену финансијске консолидације за субјекте из наше надлежности 
 
 
 
 
 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.4.1. 

Израда Информације о стању у 
прехрамбеној индустрији са прегледом 
увоза и извоза за 2016. годину за Владу Ф 
БиХ 

I 
Сектор 03 

Одсјек за прехрамбену 
индустрију 

Да 

Буџет 5.000 

ПЈИ  

Остало 
 

1.4.2. 

Израда Извјештаја о пословању привредних 
друштава из области прехрамбене и 
духанске индустрије у 2016. години у којима 
ФМПВШ остварује управљачка права на 
основу државног капитала за Владу Ф БиХ 

III 
Сектор 03 

Одсјек за прехрамбену 
индустрију 

Да 

Буџет 3.000  

ПЈИ  

Остало 
 

1.4.3. 

Израда Информација за Владу о степену 
финансијске консолидације за субјекте из 
наше надлежности 

квартално 
Сектор 03 

Одсјек за прехрамбену 
индустрију 

Да 

Буџет 5.000  

ПЈИ  

Остало  

1.4.4. 

Израда Извјештаја на основу Упутства за 
упис у регистар субјеката из Упитника о 
пословању привредних друштава за 2016. 
годину из  области прехрамбене и духанске 
индустрије  

II, III 
Сектор 03 

Одсјек за прехрамбену 
индустрију 

Не 

Буџет 3.000  

ПЈИ  

Остало 
 

 
1.4.5. 

 

Анализа статистичких података производње 
прехрамбених производа 

квартално 
Сектор 03 

Одсјек за прехрамбену 
индустрију 

Не 

Буџет 5.000  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.5.: Праћење реализације Стратегије и израда годишњег оперативног програма  имплементације 
пољопривредне стратегије 

Буџет 20.000  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  
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Усвојен  годишњи оперативни програм  
имплементације пољопривредне стратегије 
Праћена област наводњавања 

 Израђени оперативни програми  и изабрани приоритети за реализацију ССРПС,  
Одређене оперативне  активности и мјере  које  су планиране да се реализују у текућој години 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.5.1. 

Праћење реализације Средњорочне 
Стратегије развоја пољопривредног 
Сектора  2015-2019. (ССРПС)  

 
I -IV 

 
Сектори, 03,  04, 05, 06 

 
Да 

Буџет 10.000  

ПЈИ  

Остало  

1.5.2. 
Израдити годишњи оперативни програм  
имплементације пољопривредне стратегије 
(ССРПС) 

I Сектори 03 и 04 Не 

Буџет 10.000  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.6.: Регулаторно-организационо, материјално-финансијско, персонално и стручно јачање 
пољопривредног савјетодавства (Успостава и развој пољопривредних савјетодавних служби и израда прописа у овој 
области усклађених са ЕУ стандардима) 

Буџет 170.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Осигурано организационо, материјално-финансијско, 
персонално и стручно јачање пољопривредног 
савјетодавства 
Усвојена Стратегија савјетодавних услуга у пољ. и  
Акциони план имплементације, успостављена  
Централна савјетодавна служба и израђени прописи и 
програми  у овој области, промјењен Правилник о 
унутрашњој организацији 

1 Стратегија , 1 акциони план.  
Израђена 3 програма и 1 извјештај 
 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.6.1. 

Усвајање Средњорочне стратегије пружања 
савјетодавних услуга у пољопривреди 2016-
2020. и Акциони план за имплементацију   
(Пренесена активност) 

I-IV 

Сектор 04 
Одсјек за ПСС 

Сектор за правне, кадровске 
и опште послове 

 

Да 

Буџет  5.000  

ПЈИ  

 Остало  

1.6.2. Успостава Централне савјетодавне службе I-IV 

Кабинет  министра,  
Сектор 11  у сарадњи са 

Сектором  04 
Одсјек за ПСС 

Да  

Буџет 100.000  

ПЈИ  

Остало 
 

1.6.3. 

Израда Трогогодишњег програма  рада 
Јавне пољопривредне савјетодавне службе 
у Федерацији БиХ 2017 – 2019  (предуслов 
да буде усвојена Стратегија 
пољопривредног савјетодавства) 

III, IV 

Сектор 04 
Одсјек за ПСС 

Сектор за правне, кадровске 
и опште послове 

Не 

Буџет 25.000  

ПЈИ  

Остало 
 

1.6.4. Израда Програма рада Јавне IV Сектор 04 Не Буџет 25.000  
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пољопривредне савјетодавне службе у 
Федерацији БиХ за 2018.  годину  

Одсјек за ПСС 
Сектор за правне, кадровске 

и опште послове 

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 1.7.: Унаприједити господарење и уређење пољопривредног земљишта (заштита здравља биља, 
реализација Акционих планова и израда извјештаја) 

Буџет 65.000  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Реализовање мјера из Акционог плана Стратегије 
управљања пољопривредним земљиштем и Програма 
окрупњавања и наводњавања земљишних парцела у 
Федерацији БиХ 2010-2020, Утврђене дозвољене 
количине штетних и опасних материја у земљишту и 
одређене методе њиховог испитивања као и методе 
атестирања пољопривредне механизације, израђене 
информације и зелени извјештај са приједлогом мјера , 
успостављени и ажурирани регистри  

Израђена 4  годишња извјештаја  
Израђена 2 Правилника на основу Закона о пољ.земљишту 
Израђене 2 информације  
Вођен фиторегистар 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.7.1. 

Израда годишњег Извјештаја о стању  у 
пољопривреди у претходној години  - 
ЗЕЛЕНИ ИЗВЈЕШТАЈ 

II 

Сектор 03, 04,  05 
и Кабинет министра Да 

Буџет 5.000  

ПЈИ  

Остало  

1.7.2. 

Израда годишњег Извјештаја о реализацији 
Стратегије управљања пољопривредним 
земљиштем за 2016. годину 

IV 
Сектор 03 

Одсјек за биљну производњу 
Да 

Буџет 5.000  

ПЈИ  

Остало  

1.7.3. 
Израда годишње Информацију о стању у 
области здравља биља у Федерацији БиХ 

III 
Сектор 03 

Одсјек за биљну производњу 
Да 

Буџет  10.000  

ПЈИ  

Остало  

1.7.4. 
Израда калкулација варијабилних трошкова 
у биљној и анималној производњи 

III 
Сектор 03 

Одсјек за пољопривредну 
политику и анализу 

Не 

Буџет 10.000  

ПЈИ  

Остало  

 
1.7.5. 

 

Израда годишњег Извјештаја о реализацији 
прољетне и јесење сјетве у ФБиХ и израда 
годишње Информације о количини 
произведеног, продатог, уништеног и 
залиха сјемена и садног материјала, 
пољопривредног биља у 2016. години 

II, IV 
Сектор 03 

Одсјек за биљну производњу 
Не 

Буџет 5.000 

ПЈИ  

Остало  

1.7.6. 
Израда годишње Информације о промету 
фитофармацеутских средства (ФФС) 

II, III 
Сектор 03 

Одсјек за биљну производњу 
Не 

Буџет 10.000  

ПЈИ  

Остало  

 
1.7.7. 

Израда анализе вањскотрговинске размјене 
пољопривредно-прехрамбених производа у 

I,II 
Сектор 03 

Одсјек за пољопривредну 
Не Буџет 

5.000  
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ФБиХ за петогодишњи период политику и анализу ПЈИ  

Остало  

1.7.8. 

Вођење Регистра произвођача, 
прерађивача, увозника и дистрибутера 
биља, биљних производа и регулираних 
објеката- ФИТОРЕГИСТАР;  
и вођење Фитоевиденције 

I, II, III,  IV 
Сектор 03 

Одсјек за биљну производњу 
Не 

Буџет 
 

10.000  

ПЈИ  

Остало  

1.7.9. 

Израда анализа ефеката новчних подршки 
по производњама II 

Сектор 03 
Одсјек за пољопривредну 

политику и анализу 
Да 

Буџет 5.000  

ПЈИ  

Остало  

Стратешки циљ 1.1.: Осигурање услова за снажније генерисање стабилнијег дохотка у оквиру пољопривредног сектора и 
унапређење квалитета живота у руралним  срединама – Јачање диверзификације руралне економије 
Оперативни циљ 1.8. Рурални развој  (програм, пројекти )  

Буџет 105.000.КМ 

ПЈИ 16,4 мил. УСД 

Остало Кредит: ИФАД, ОФИД 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Припремљен Програм  руралног развоја, Реализоване 
пројектне активности предвиђене у 2017. г. и израђени 
годишњи извјештаји, (ПИУ И ПЦУ) 

Усвојен 1 Програм и Остало 1 Акциони план 
3 извјештаја 
 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

ВладаФБи
Х усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.8.1. 

Усвајање  Програма руралног развоја ФБиХ 
и Одлуке о усвајању Програма руралног 
развоја и Акционог плана за 
имплементацију  (Пренесена активност) 

I-II 
Сектор 04 
Одсјек за рурални развој 

Да 

Буџет 10.000  

ПЈИ  

Остало  

 
 

1.8.2. 

 
 
Имплементација Пројеката развоја 
руралног пословања (бизниса) РБДП-  
ИФАД 

 
 

Почетак  Пројекта 
- 01.01.2016. 
затварање 
Пројекта - 

30.09.2019. 

 
 

Уред за координацију Пројеката 
ПЦУ 

 
 

Да 

Буџет 95.0000 

ПЈИ 
 

ИФАД кредит И-859-БА =  
4.805.000 СДР  

ИФАД грант И-Ц-1337-БА 
=301.000 СДР  

ОФИД кредит =  5.350.000 УСД 
Влада ФБиХ суфин..= 2.788.730 

КМ 
Финансијске институције = 

1.681.780 КМ 

Остало 
Крајњи корисници/ЛЗ = 
2.236.500 КМ 

Стратешки циљ 2.:  Усклађивање политика, прописа и 

институционалних капацитета у области вода у Федерацији БиХ са 
захтјевима   интеграција  БиХ у ЕУ и приближавања стандардима  ЕУ на 
пољу  заштите од вода, те заштите и одрживог кориштења водних 
ресурса. 

Водопривреда 

ДОБ 20.640.032 

ПЈИ 420.000 

Остало 50.000.000  

Оперативни циљ 2.1.: Обавезе које произлазе из активности ЕУ интеграција 
Буџет 85.000 

ПЈИ  
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Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Успостављен ефикаснији систем  за усклађивање са 
ЕУ директивама правних и институционалних  рјешења 
у ФБиХ / БиХ и приступ ЕУ фондовима за област 
околиша / вода  

Усвојене стратегија заштите  околиша за БиХ 
Усвојена Стратегије усклађивања прописа са правном стечевином ЕУ о околишу и Акциони план за провођење 
ове стратегије у ФБиХ 
Припремљена 2 нацрта законске регулативе у сврху транспозиције водних директива ЕУ. 
Достављени одговори на питања ЕУ и коментари на документе Пододбора за «околиш» Уреду за ЕУ интеграције 
Владе ФБиХ 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.1.1. 

Учешће у изради стратешких докумената из 
области околиша и вода за БиХ и ФБиХ, у 
сврху деблокаде IPA II средстава за област 
околиша 

I-IV 
Сектор за воде, Одсјеци УВ и 
РМО, АВП-и  

Да 

Буџет  5.000 

ПЈИ  

Остало 
 

2.1.2. 
Одговори на упитник-питања ЕУ у процесу 
добијања кандидатског стауса 

I-II 
Сектор за воде-Одсјеци УВ и 
РМО, АВП-и, у сарадњи са 

Сектором за правне послове 
Не 

Буџет 5.000 

ПЈИ  

Остало  

2.1.3. 

Учешће у извјештавању Пододбора за 
околиш, Одбора за мониторинг ИПА и 
провођење ССП –а у просецу добијања 
кандидатског статуса  

I-IV 
 

 
Одсјек УВ/РМО и АВП-и 

 
Да 

Буџет 5.000 

ПЈИ  

Остало 
 

2.1.4. 
Унапређење законске регулативе у складу 
са захтјевима транспозиције ЕУ директива 
из области околиса и вода. 

 

I-IV 

Сектор за воде-Одсјеци УВ и 
РМО, АВП-и, у сарадњи са 

Сектором за правне послове 

 

Не 

Буџет 20.000 

ПЈИ  

Остало  

 
2.1.5. 

Јачање капацитета сектора вода у сврху ЕУ 
интеграција и подршке припреми и 
провођењу пројеката 

 

I-IV 
Сектор за воде и АВП-и Да 

Буџет 50.000 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 2.2.: Усвајање Планова управљања водним подручјима у ФБиХ и праћење њихове проведбе, праћење 
реализације Акционог плана за заштиту од поплава у управљање ријекама у БиХ (2014-2017) и закључка Владе ФБиХ по 
СУВ ФБиХ за периоод 2011-2014. године 

Буџет 110.000 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Проведене активности за усвајање Планова 
управљања водним подручјима и проведбу закључка 
Владе ФБиХ о  реализацији АП СУВ ФБиХ 2011.-2014,  
те активности на  реализацији БиХ АП заштите од 
поплава 2014-2017. године 

1 реализација закључка Владе по информацији о извршењу АП СУВ-а ФБиХ 2011-2014. године  
2 Одлуке Владе ФБиХ за усвајање стратешке процјене на околиш Планова управљања водама 
2 Одлуке Владе о доношењу Планова управљања водама 
3 квартална састанка са ДЕУ за провођење БиХ Акционог Плана заштите од поплава 2014-2017. године  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.2.1 Провођење активности за усвајање I Сектор за воде Одсјеци УВ и  Да Буџет 10.000. 
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Стратешке процјена утицаја на околиш и 
Планова управљања водним подручјима у 
ФБиХ. 

РМО, АВП-и, ФХМЗ, ФМОиТ, 
Кантони, МВТиЕО БиХ. 

ПЈИ  

Остало 
 

2.2.2. 
Провођење активности за доношење 
Планова управљања водним подручјима у 
ФБиХ. 

I-II 
Сектор за воде Одсјеци УВ и 
РМО, АВП-и , ФХМЗ, ФМОиТ, 

Кантони, МВТиЕО БиХ 
Да 

Буџет 10.000 

ПЈИ  

Остало  

2.2.3. 

Координација, провођење  и извјештавање 
о имплементацији БиХ Акционог плана 
заштите од поплава и управљања водама 
2014-2017 године (БХ Акционог документа, 
Регионал. акционог документа БиХ-Р. 
Србија и припреми Планова управљања 
поплавним ризиком у БиХ). 

I-IV 
 

Сектор за воде Одсјеци УВ и 
РМО у сарадњи са: АВП-и, 

ФХМЗ, Кантони, МВТиЕО БиХ, 
ДЕИ БиХ и ДЕУ у БиХ.  

Не 

Буџет 10.000 

ПЈИ  

Остало 

 

2.2.4. 

Реализације активности по Закључку Владе 
ФБиХ у вези Акционог Плана СУВ ФБиХ за 
И четверогодишњи период 2011-2014. 
године. 

I-IV Сектор за воде и АВП-и Не 

Буџет 80.000 

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 2.3.: Побољшање стандарда квалитета околиша у области вода и смањење ризика од поплава у складу 

са захтијевима ЕУ интеграција и планирања IPA II средстава кроз реализацију пројеката и предлагање нових пројеката  

Буџет 90.000. 

ПЈИ 420.000 

Остало 50.000.000   

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат  

Израђени извјештаји и процијењени ефекти 
реализације у сегментима кориштења вода, заштите 
вода и штетног дјеловања вода којеи се финансирају 
комбибновано  кредитним, грант и средствима 
локалног учешћа 

Годишњи Извјештај  о степену реализације пројекта или о ефектима реализованих пројеката на самањење 
ризика од поплава  
Извјештај о броју изграђених-завршених ПОВ-а и ефектима на околиш 
Извјештај о ефектима реализације пројеката водоснабдијевања  и заштите изворишта 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава 

2.3.1. Учешће у и координација имплементације 
пројеката санације посљедица поплава, 
превенције поплава  и смањења ризика од 
поплава у БиХ: 
- WБИФ регионални пројект „Подршка 

управљању водним ресурсима на сливу 
Дрине“ 

- WБИФ/ИСРБЦ регионални пројект: 
„Побољшање заједничких акција на 
управљању поплавама на сливу ријеке 
Саве“ 

- WБИФ пројект „израда мапа ризика и 
мапа опасности од поплава у БиХ“  

I-IV Одсјек УВ/РМО и АВП-и Не Буџет 20.000. 

ПЈИ  

Остало 
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- ЕУ пројект: „Подршка  за заштиту од 
поплава и управљању водама у БиХ“ 
(IPA II, укупно 15 мил. еура), 

- ЕУ регионални пројект: „Заштите од 
поплава на сливу Саве за БиХ и Р. 
Србију“ (IPA II, укупно 20 мил. еура), 

- УНДП пројект “Интегрисање климатских 
промјена у смањење поплавног ризика 
у сливу ријеке Врбас” 

2.3.2. Праћење,  координација и подршка 
припреми и реализацији текућим пројектима 
побољшања стандарда квалитета околиша 
у области вода, са извјештајем ФМФ и  
Влади о ефектима и приједлозима мјера: 

- кфW пројект Одводње и третмана 
отпадних вода за  град Бихаћ (55.000 
ЕС), 

- ЕБРД пројект Одводње И третмана 
урбаних отпадних вода општине Цазин 
(25/45.000 ЕС), 

- УНДП/СИДА Пројекат “Успостава 
регулатора и методологије одређивања 
економске цијене  водних услуга “ и 
други ЕУ (МЕГ/МДП) пројекти за 
унапређење статуса водоопскрбе и 
одводње отпадних вода локалних 
заједница; 

- Други регионални и општински јавни 
водоводни системи и системи одводње 
и пречишћавања урбаних отпадних 
вода, према захтјевима корисника. 

I-IV Одсјек РМО Не 
 

Буџет 30.000. 

ПЈИ  

Остало 

 

2.3.3. 

Праћење WБ-ГЕФ пројекта “Заштита 
квалитета вода”, са нагласком на 
подпројект изградње ”Постројења за 
третман урбаних отпадних воде Града 
Мостара”, капацитета 100.000 ЕС 
(Еквивалент Становника).  

 
I-IV 

 
 
Одсјек РМО 

Да Буџет 10.000. 

ПЈИ 300.000  

Остало* 2.300.000 КМ  (СИДА, ГЕФ) 

2.3.4. 

Имплементација (ПМУ јединица унутар 
ФМПВШ) пројекта ЕИБ-а „Снабдијевање 
водом, одводња и третман урбаних 
отпадних вода у Федерацији БиХ“ за 20. 
општина 

I-IV ПМУ  

Да  Буџет 20.000. 

ПЈИ 120.000  

Остало 
50.000.000  (ЕИБ, СИДА, 

Општине и др.) 
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2.3.5. 

Координација припреме пројеката, 
апликација за средства ЕУ, WБиФ-а и 
других ИФИ-са,  извјештавање по захтјеву 
ФМФ и Владе ФБиХ  

I-IV Одсјек РМО 

Не, 
само по 
захтјеву 

Владе/ФМФ 

Буџет 10.000. 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 2.4.: Провођење  прописаних надлежности ФМПВШ из ЗОВ-а и других прописа, међусекторска сарадња  

и извршавање међународних и других обавеза   

Буџет 65.000 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат  

Провођење ЗоВ и подзаконских аката кроз давање 
одговора, упута и појашњења о примјени, осигуран 
надзор над радом АВП-а. 
Извршени сви задаци из трогодишњег и годишњих 
планова везано за реализацију овог оперативног циља 
(континуирана активност). 

Извршени сви задаци из годишњег плана рада везано за реализацију овог оперативног циља 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава 

2.4.1. 

Провођење ЗоВ и подзаконских аката кроз 
давање одговора, упута  и појашњења о 
њиховој примјени, првостепени поступак,  
очитовања у ИИ-степеном поступку по 
жалбама, поступање по Закључцима Владе 
ФБиХ и ПФБиХ те припрема одговора на 
посланичка питања  

Континуирано 
 

Одсјек УВ/РМО 
 

Не 
 

Буџет 10.000 

ПЈИ  

Остало 

 

2.4.2. 

Провођење надзора над радом АВП-а, 
давање сагласности на планове и 
извјештаје АВП-а и унапређење 
координирања ових активности 

Континуирано 
 

Одсјек УВ/РМО 
 

Да 
 

Буџет 5.000 

  

ПЈИ  

Остало  

2.4.3. 

Провођење активности на  припреми 
приједлога Закона о Измјенама и допунама 
ЗОВ-а, по закљчцима и примједбама  Владе 
ФБиХ и ПФБиХ, те сарадња са другим 
секторима са циљем усаглашавања закона 
из области вода, околиша и просторног 
уређења.  

Континуирано 
 

Одсјек УВ/РМО 
 

  

10.000 

2.4.4. 
Провођење концесионих уговора за област 
вода 

Континуирано Одсјек УВ Не 

Буџет 10.000 

ПЈИ  

Остало  

2.4.5. 

Учешће представника Министарства у 
Савјетима регулационог плана историјског 
градског подручја за насеља Благај и 
ПочИтељ. 

Континуирано Одсјек УВ Да 

Буџет 5.000 

ПЈИ  

Остало 
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2.4.6. 

Провођење  сарадње и усклађивање 
планова у области вода са другим 
ресорним тијелима  и институцијама као 
партнерима у реалиазцији стратешког и 
оператвних циљева, сарадња са другим 
ресорима на нивоу ФБиХ и БиХ чија је 
дјелатност везана за воде, као и 
комуникација са заинтересованом јавношћу, 
медијима и представљање информација о 
активностима Сектора на wеб страници. 

Континуирано Одсјек УВ/РМО 
 

Не 
 

Буџет 10.000 

ПЈИ  

Остало 

 

2.4.7. 

Сарадња са МВТЕО и другим БиХ органима  
у извршавању обавеза из међународних 
уговора, споразума и конвенција које је БиХ 
ратификовала (ФАСРБ, ИЦПДР, 
Билатерална комисја за водопривредну 
сарадњу БиХ-Р. Хрватска) 

Континуирано Одсјек УВ/РМО 
 

Не 

Буџет 15.000. 

ПЈИ  

Остало 

 

Стратешки циљ 3.: Заштита здравља животиња  и производња сигурних  производа 
животињског поријекла – очување околиша 

Ветеринарство 

ДОБ 2.875.491. 

ПЈИ  

Остало 80.000 

Оперативни циљ 3.1.:  Стварање услова за побољшање заштите здравља  и добробити животиња - Развијати 
институционални и правни оквир у области ветеринарства усклађен са ЕУ стандардима  

Буџет 2.560.000 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израђен  Закон о ветеринарско-медицинским 
производима и  нацрт Закона о ветеринарству  
Остварени ефекти реализацијом  Програма “Подстицај 
за ветеринарство” из Буџета ФБИХ у циљу сузбијања и  
искорјењивања болести животиња успостављена 
контрола кретања заразних болести 

Израђен  Закон о ветеринарско-медицинским производима и  нацрт Закона о ветеринарству и програми и 
извјештаји из плана  
Израђен Програм утрошка средстава “Подстицај за ветеринарство” из Буџета ФБИХ у 2017. г. 
Израђени планирани проведбени прописи 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.1.1. 
Израда приједлога Закона о ветеринарско-
медицинским производима 

II-III Сектор за ветеринарство Да 

Буџет 20.000. 

ПЈИ  

Остало  

3.1.2 
Израда Процјене утицаја за нови Закон о 
ветеринарству и Израда Закона о 
ветеринарству - преднацрт 

II-IV Сектор за ветеринарство Да 

Буџет 20.000. 

ПЈИ  

Остало  

3.1.3. 

Израда Програма утрошка средстава 
“Подстицај за ветеринарство” из Буџета 
ФБИХ у 2017. год. 
Реализација усвојеног Програма 

60 дана од дана 
усвајања Буџета 

ФБИХ 
Континуирано 

Сектор за ветеринарство Да 

Буџет 2.500.000 

ПЈИ  

Остало 
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3.1.4. 
Израда Програма праћења и сузбијања 
бруцелозе малих преживара у Федерацији 
БиХ 

 I 
Одсјек заштите здравља 

животиња 
Да 

Буџет 5.000. 

ПЈИ  

Остало  

3.1.5. 

Израда Упуства о провођењу мјера за 
отклањање и спрјечавање заразних и 
паразитарних болести животиња за 
2017.годину 

60 дана од дана 
доношења 
Програма 
утрошка 

средстава 
“Подстицај за 

ветеринарство” 
из Буџета ФБИХ 

у 2017. год 

Одсјек заштите здравља 
животиња 

Не 

Буџет 5.000. 

ПЈИ  

Остало 

 

3.1.6. 

Израда Правилника о ветеринарско-
здравственим условима које требају 
испуњавати објекти за производњу, промет 
и складиштење хране за животиње 

III 
Одсјек за ветеринарско јавно 

здравство 
Не 

Буџет 5.000. 

ПЈИ  

Остало 
 

3.1.7. 
Израда Правилника о условима за увоз 
сјемена за умјетно осјемењивање 
животиња и оплођених јајних станица  

IV Сектор за ветеринарство Не 

Буџет 5.000. 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.2. Јачање функционалних и стручних капацитета (обуке) 

Буџет 65.000  

ПЈИ  

Остало 80.000 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Реализоване обуке по плану у циљу едуцирања у 
складу са годишњим плановима и  проведени испити 
за све пријављене кандидате ради осигурања 
јединственог дјеловања на пословима здравствене 
заштите животиња и производње сигурног производа  

Израђен годишњи план обука, реализирани сви пристигли захтјеви за полагање стручних испита и регистрације 
лијекова.   

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.2.1. 
Реализација Програма обуке службених 
ветеринара на територији  ФБиХ за период 
2017-2020.год.  

I, II, III,  IV Сектор за ветеринарство Не 

Буџет 25.000  

ПЈИ  

Остало  

3.2.2. 
Доношење Плана обуке  службених 
ветеринара на територији  ФБиХ за 
2017.годину  

60 дана од дана 
доношења 
Програма утрошка 
средстава 
“Подстицај за 
ветеринарство” из 
Буџета ФБИХ у 
2017.  

Сектор за ветеринарство Не 

Буџет 5.000. 

ПЈИ  

Остало 

 

3.2.3. Организовање полагања  стручних испита   Сектор за ветеринарство Не Буџет 10.000  
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за дипл. ветер. и вет. техничаре (израда 
планова, одржавање испита,вођење 
евиденције и издавање увјерења  о 
положеном испиту) 

I, II, III,  IV ПЈИ  

Остало 
40.000 

3.2.4. 
Организовање рада Комисија за лијекове 
који се користе у ветеринарству  

 
I, II, III,  IV 

Сектор за ветеринарство Не 

Буџет 
20.000  

 

ПЈИ  

Остало 40.000 

3.2.5. 

Праћење међународних пројеката из 
области ветеринарства и безбједности 
хране и хране за животиње  и  др производа 
анималног поријекла 

 
I, II, III,  IV 

Сектор за ветеринарство Не 

Буџет 5.000  

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 3.3.: Јачање ветеринарске заштите околиша и ЕУ интеграције 

Буџет 47.000  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израђен Програм категоризације  и ажурирани 
регистри и базе података у области ветеринарства као 
предуслов за ефикасност службених и инспекцијских 
контрола  

Израђен Програм,  ажурирани регистри и базе података  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.3.1. 
Израда Одлуке о провођењу програма 
„Категоризација објеката који производе 
храну животињског поријекла“ 

I Сектор за ветеринарство Да 

Буџет 10.000  

ПЈИ  

Остало  

3.3.2. 

Вођење  Јединственог регистра, 
регистрованих  и одобрених објеката у 
ФБиХ и других база и евиденција у области 
ветеринарства-ажурирање података; 

I, II, III,  IV 
 

Сектор за ветеринарство 
 

Не 

Буџет 30.000  

ПЈИ  

Остало 
 

3.3.3. 
Израда Упуства за провођење програма 
„Категоризација објеката који производе 
храну животињског поријекла“ 

30 дана од дана 
доношења Одлука 

о провођењу 
програма 

„Категоризација 
објеката који 

производе храну 
животињског 

поријекла“ 

Сектор за ветеринарство Не 

Буџет 2.000. 

ПЈИ  

Остало 

 

3.3.4. 
Учешће у одобравању објеката за извоз у  
ЕУ 

I, II, III,  IV 
 

Сектор за ветеринарство 
 

Не 

Буџет 5.000  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.4. : Унапређење система контроле здравља животиња и здравствене исправности производа Буџет 42.000   
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животињског поријекла и сточне хране - јачање ветеринарског  јавног здравства ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Осигурани ветеринарско-здравствених услови у 
објектима за клање животиња, обраду, прераду и 
ускладиштење производа животињског поријекла, за 
складишта животињске хране, мјешаонице и творнице 
сточне хране,производње и промета лијекова за 
употребу у ветеринарству   
Имплементиран програм праћења резидуа 

Ријешени сви захтјеви, донесена рјешења  одобравању, Припремљен програм праћења резидуа 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.4.1. 
Израда Планова службеног узорковања за  
2017.годину (салмонела перади и храна 
животињског поријекла) 

60 дана од дана 
доношења 

Програма утрошка 
средстава за 
2017. годину 

Сектор за ветеринарство Не 

Буџет 3.000  

ПЈИ  

Остало 
 

3.4.2. 

Утврђивање  ветеринарско-здравствених 
услова којима морају удовољавати објекти 
за клање животиња, обраду, прераду и 
ускладиштење производа животињског 
поријекла, за складишта животињске хране, 
мјешаонице и творнице сточне хране, 
производње и промета лијекова за 
употребу у ветеринарству  и друго 

I, II, III,  IV  Одсјек за јавно здравство  Не 

Буџет 20.000  

ПЈИ  

Остало 

 

3.4.3. 
 

Учествовање у припреми програма 
системског праћења резидуа и других за 
људско здравље штетних онечишћивача у 
производима животињског поријекла који су 
намијењени прехрани људи и храни за 
животиње у БиХ и праћење остваривања 
програма у Федерацији БиХ;  

I, II, III,  IV  Одсјек за јавно здравство Не 

Буџет 3.000  

ПЈИ  

Остало 

 

3.4.4. 

Провођење поступка регистрације 
ветеринарских лијекова и ветеринарско  
медицинских производа, вођење 
евиденције  о лијековима којима је издато 
одорење за стављање у промет и објава у 
Службеним новинама Ф БиХ 

I, II, III,  IV  
Одсјек за јавно здравство 

 
 

Буџет 15.000  

ПЈИ  

Остало 

 

Стратешки циљ 4.: Одрживо управљање и господарење шумама и 
дивљачи у Федерацији БиХ 

Шумарство 

ДОБ 588.924. 

ПЈИ  

Остало 1.000.000 

Оперативни циљ 4.1.: Створити услове за одрживо управљање и господарење сумама Буџет 245.000  
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ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Дефинисана дугорочна политика и стратегија развоја 
шумарства и ловства кроз  Шумарски  програм 
Федерације БиХ 
Доношење Закона о шумама и израда подзаконских 
акта је омогућила постизање  ефикаснијих  правних и 
институционалних  рјешења   у шумарству  
Успостављен Информациони система шумарства 
ФБИХ 

Усвојен Општи дио  Шумарског програма Федерације БиХ  
Усвојен Закон о шумама  и почела имплементација Закона 

4.1.1. 
Предузимање  и реализовање мјера за 
усвајање Општег дијела Шумарског 
програма Федерације БиХ 

I, II, III,  IV 
Федерална управа за 

шумарство и Савјет за израду 
ШП ФБиХ 

Да 

Буџет 5.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.1.2. 

 
Предузимање и реализовање мјера за 
доношење Закона о шумама ФБиХ 

 
I, II, III,  IV 

 
Сектор за шумарство и 
ловство 

Да 

Буџет 5.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.1.3. 
Израда Информације о господарењу 
шумама 

II, III 
Федерална управа за 

шумарство 
Да 

Буџет 20.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.1.4. 

Нормативно регулирање послова 
успоставе, вођења и кориштења 
Информационог система шумарства ФБиХ; 
реализација акционог плана за успоставу 
ИСШ-а; кадровско јачање капацитета у 
области шумарства и ловства и кориштења 
информационо-комуникацијских технологија 

I, II, III,  IV 
Федерална управа за 

шумарство и Сектор за 
шумарство и ловство 

Не 

Буџет 200.000 КМ 

ПЈИ  

Остало 

 

4.1.5. 
Израђен Радни материјал закона о 
репродуктивном материјалу шумског 
дрвећа 

 
III, IVИВ 

 
Сектор за шумарство и 
ловство  

Не 

Буџет 10.000 КМ 

ПЈИ  

Остало  

4.1.6. 

Израда подзаконских аката у складу са 
одредбама Закона о шумама (по усвајању 
закона о шумама од стране Парламента 
Федерације БиХ) 

Након усвајања 
Закона 

Сектор за шумарство и 
ловство и  

Федерална управа за 
шумарство 

Не 

Буџет 50.000 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 4.2.: Стварање услова за побољшање господарења у ловиштима 

Буџет 35.000  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат 

Усклађивање управљања и господарења са дивљачи 
са законодавством ЕУ и међународним документима 

Израђен радни материјал закона о ловству  
 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 
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4.2.1. Израђен Радни материјал закона о ловству 

 
III, IV 

Сектор за шумарство и 
ловство  

Не 

Буџет 17.500  

ПЈИ  

Остало  

4.2.2. 
Провођење поступка свеобухватне  процјене 
утицаја прописа  и поступка провођења 
консултација  

III, IV 
Сектор за шумарство и 
ловство  

Не 

Буџет 17.500  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 4.3.: Праћење и реализација пројеката из области шумарства  

Буџет 25.000  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Завршене активности из плана ГЕФ пројекат и 
припремљен регионални пројект (УНДП Турске) у циљу 
унапређења шумскопривредних пракси у ФБИХ 

 Израђен извјештај о учешћу и надзору над ГЕФ пројектом и извјештај о пројекту УНДП-а 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

4.3.1. 
Учешће и надзор над имплементацијом ГЕФ 
пројекта одрживог управљања шумама и 
крајоликом 

I, II, III,  IV 

ПИУ шумарства, Сектор за 
шумарство и ловство и 
Федерална управа за 
шумарство  

 

Буџет 10.000  

ПЈИ  

Остало 
 

4.3.2. 
Управно рјешавање (упис у фито регистра, 
израда рјешења, поступање по жалбама и 
др.) 

I, II, III,  IV 
Федерална управа за 
шумарство и Сектор за 
шумарство и ловство 

 

Буџет 15.000  

ПЈИ  

Остало  

 

 

 

 

План израде закона и подзаконских аката по стратешким циљевима 

ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редни 
број 

Назив акта 
Планирани рок 

за припрему 
Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за 
доношење 

Стратешки циљ 1.: Развој пољопривреде и припадајућих сектора уз подизање техничко-технолошког нивоа, ефикасније кориштење расположивих ресурса те 
уважавање захтјева модерних тржишта - повећање конкурентности 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Израда проведбених прописа на основу Закона о 
органској производњи 

I, II, III,  IV 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Да Законска обавеза 

2. 
Одлука о усвајању Програма новчаних подршки у 
пољопривреди и руралном развоју у 2017. години  

60 дана од дана 
усвајања Буџета 

Федерално министарство 
пољопривреде, водопривреде и 

Не Законска обавеза 



 

302 

 

ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редни 
број 

Назив акта 
Планирани рок 

за припрему 
Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за 
доношење 

ФБИХ шумарства 

3. 
Правилник о начину и условима остварења 
новчаних подршки по моделу подстицаја 
производњи 

I, II,  
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Не Законска обавеза 

4. 
Правилник о условима држања и искориштавања 
пчела,узгоју, положају и начину премјештања те 
заштити и поступању са одбјеглим ројем 

I-IV 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Не Законска обавеза 

5. 
Правилник о поступку процјене вриједности узгојно 
вриједних и крижаних животиња те поступку 
испитивања производности и тестирања 

I-IV 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Да Законска обавеза 

6. 
Израдити годишњи оперативни програм  
имплементације пољопривредне стратегије 
(ССРПС) 

I 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Не Законска обавеза 

7. 

Израда Трогогодишњег програма  рада Јавне 
пољопривредне савјетодавне службе у 
Федерацији БиХ 2017 – 2019  (предуслов да буде 
усвојена Стратегија пољопривредног 
савјетодавства) 

III, IV 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Не Законска обавеза 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
 
Закон о слатководном рибарству  I-IV 

Федерално министарство 
пољопривреде, водопривреде и 

шумарства 
Да 

Усклађивање са 
правним 
наслијеђем ЕУ 

2. 
Закон о измјенама Закона о пољопривредном 
земљишту  

I-IV 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Да 

Поступање по 
иницијативама за 
измјене овог Закона  
које су 
достављенен из 
кантона 

3. 
Закон о пољопривреди, прехрани и руралном 
развоју 

I-IV 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Да 

Усклађивање 
федералног закона 
са Законом о 
пољопривреди, 
прехрани и 
руралном развоју 
БиХ 

4. 
 Закон о новчаним подршкама у пољопривреди и 
руралном развоју 

I-IV 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Да 
Усаглашавање са 
Стратегијом 
(ССРПС) 
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ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редни 
број 

Назив акта 
Планирани рок 

за припрему 
Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за 
доношење 

Стратешки циљ 2.: Усклађивање политика, прописа и институционалних капацитета у области вода у Федерацији БиХ са захтјевима   интеграција  БиХ у ЕУ и 
приближавања стандардима  ЕУ на пољу  заштите од вода, те заштите и одрживог кориштења водних ресурса 

А. Прописи за које ће се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Провођење активности за доношење Планова 
управљања водним подручјима у ФБиХ. 

I,II,  
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Не Законска обавеза 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. Измјене и допуне Закона о водама I-IV 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Да 

транспозиција 
захтјева ЕУ 
директиве о 
управљању 
поплавним 
ризицима 

Стратешки циљ 3.: Заштита здравља животиња  и производња сигурних  производа животињског поријекла – очување околиша 

А. Прописи за које ће се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Израда Програма утрошка средстава “Подстицај 
за ветеринарство” из Буџета ФБИХ у 2017. Г. 

60 дана од дана 
усвајања Буџета 

ФБИХ 

Федерално министарство 
пољопривреде, водопривреде и 

шумарства 
Не Законска обавеза 

2. 
Израда Програма праћења и сузбијања бруцелозе 
малих преживара у Федерацији БиХ I 

Федерално министарство 
пољопривреде, водопривреде и 

шумарства 
Не Законска обавеза 

3. 

 
Израда Упуства о провођењу мјера за отклањање 
и спрјечавање заразних И паразитарних болести 
животиња за 2017.годину 

60 дана од дана 
доношења 
Програма 

“Подстиц за 
ветеринарство”  

Федерално министарство 
пољопривреде, водопривреде и 

шумарства 
Не Законска обавеза 

4. 
Израда Одлуке о провођењу програма 
„Категоризација објеката који производе храну 
животињског поријекла“ 

I 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Да 
Усклађивање са ЕУ 

стандардима 

5 
Израда Правилника о условима за увоз сјемена за 
умјетно осјемењивање животиња и оплођених 
јајних станица 

IV 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Не Законска обавеза 

6. 

Израда Правилника о ветеринарско-здравственим 
условима које требају испуњавати објекти за 
производњу, промет и складиштење хране за 
животиње 

III 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Да Законска обавеза 

7. 
Израда Планова службеног узорковања за  
2017.годину (салмонела перади и храна 

60 дана од дана 
доношења 

Федерално министарство 
пољопривреде, водопривреде и 

Да Законска обавеза 
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ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редни 
број 

Назив акта 
Планирани рок 

за припрему 
Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за 
доношење 

животињског поријекла) Програма 
“Подстиц за 

ветеринарство” 

шумарства 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. Израда Закона о ветеринарству I- IV 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Да 
Усклађивање са 

државним Законом 
и регулативама ЕУ 

Стратешки циљ 4.: Одрживо управљање и господарење шумама и са дивљачи у Федерацији БиХ 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Преднацрт закона о репродуктивном материјалу 
шумског дрвећа 

III -IV 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Не 
Потреба да се ова 
област законски 
дефинише 

2. 
Израда подзаконских аката у складу са одредбама 
Закона о шумама  

(по усвајању 
закона о шумама 

од стране 
Парламента 

Федерације БиХ) 

Федерално министарство 
пољопривреде, водопривреде и 

шумарства 
Не Законска обавеза 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. Преднацрт закона о ловству III, IV 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Да 

Потреба да се 
област ловства 
уреди на новим 
основама 
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ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО РАЗВОЈА, ПОДУЗЕТНИШТВА И ОБРТА 

 

Стратешки циљ: Креирати услове за опстанак и развој малих и средњих 

предузећа у Федерацији Босне и Херцеговине 

У 2017. години Федерално министарство развоја, подузетништва и обрта 

предузеће низ мјера и активности које имају за циљ повећање броја малих и 

средњих предузећа, потицање раста иновативних и извозу усмјерених малих и 

средњих предузећа, као и стварање повољног пословног амбијента за оснивање и 

развој субјеката мале привреде. Имплементирања Акта о малом бизнису („Small 

Business Аct" for Европе – СБА) и дефинирања оквира политика поотпоре  МСП-а 

које се требају доносити и развијати како би се побољшало подузетничко 

окружење и повећала конкурентност МСП-а. 

 

Оперативни циљ 1.1.Смањити административне препреке у пословању МСП- 

а 

 Израда Нацрта и Приједлога Закона о потицању развоја мале привреде 

Циљ усклађивање законске основе са препорукама ЕЦ и Акта о малом 

бизнису  ("Small Business Аct " for Европе – СБА). 

 Израда Нацрта закона о унапређењу подузетничке инфраструктуре 

Циљ дефинирати све видове подузетничке инфраструктуре и врсте 

подршка за подузетничку инфраструктуру . 

 Израда Нацрта и Приједлога  закона о обрту и сродним дјелатностима 

Циљ је олакшати пословање обртника у ФБиХ, и створити амбијент за 

успоставу раста, и дјеловање обртништва, са низом подзаконских аката. 

 

Оперативни циљ 1.2. Континуирано финансијски подржати мала и средња 

предузећа 

Средства за реализацију Програма утрошка средстава с критеријима расподјеле 

средстава текућих трансфера утврђених буџетом Федерације Босне и 

Херцеговине за 2017. годину Федералном министарству развоја, подузетништва и 

обрта у укупном износу од 4.380.000 КМ реализираће се корисницима средстава 

као неповратна средства, кроз пројекте који за циљ имају стварање повољног 

подузетничког амбијента за раст и развој МСП-а и повећање конкурентности 

субјеката мале привреде. 

 

У оквиру Програма планирамо потицати развој подузетничке инфраструктуре и 

подузетничких помоћних институција у Федерацији БиХ. Кроз ову мјеру пружа се 

подршка развоју подузетничке инфраструктуре у сврху економског раста и 

запошљавања на локалном нивоу. Ова мјера, такођер доприноси реализацији 

економских приоритета дефинираних у стратегијама развоја јединица локалне 

самоуправе, те реализацији приоритета утврђених у стратешким документима 

Федерације БиХ. Поред горе наведених активности планира се израда каталога и 
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интерактивне мапе подузетничких зона у Федерацији БиХ са показатељима 

пословања. 

Такођер кроз пројекте планирамо потицати опстанак и развој обрта и јачање 

конкурентности МСП-а субјеката малих и средњих предузећа. 

Министарство у циљу пружања финансијске подршке субјектима мале привреде 

реализира и Програм „Кредитни подстицаји развоја,подузетништва и обрта у 

сарадњи с Развојном банком у износу од 2.000.000,00 КМ. Кредитна средства се 

пласирају путем банке, с роком поврата средстава на рачун банке до седам 

година, граце периодом до двије године, укључених у рок поврата средстава и 

каматном стопом од 1,5 %. 
 

Додатна подршка подизања конкурентности МСП-а се планира кроз Кредитни-

гаранцијски фонд из буџета у износу од 1 мил. КМ 

 

Оперативни циљ 1.3. Промоција подузетништва 

У склопу овог Оперативног циља планирамо организирање и Учествовање на 

конференцијама, скуповима, округлим столовима, презентацијама и слично.У 

циљу развоја подузетништва и пораста запошљавања,  а у сарадњи са осталим 

институцијама, планирамо промовирати и социјално подузетништво. 

 

Процјена могућих проблема и ризика 

Ако би дошло до кашњења реализације подстицних средстава за подршку 

субјектима мале привреде, то би негативно утицало на имплементацију пројеката 

корисника средстава. 
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Оперативни циљеви и активности по стратешким циљевима 

Стратешки циљ 1.: Креирати услове за опстанак и развој МСП-а у Федерацији 

БиХ  

Програм бр.1. Развој и 
подузетништво 
Програм бр.2.Обрт 
Програм бр.3. Администрација 

ДОБ 39.127.935,00 КМ 

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 1.1.: Смањити административне препреке у пословању малих и средњих предузећа 

Буџет 340.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат  

Правни оквир који уређује административне 
процедуре и услове пословања МСП-а  

Урађени нацрти закона  

Број дана чекања на одговоре за упите странака 30 дана  

Проценат рјешавања предмета по уложеним 
жалбама у односу на запримљене предмете 

100%   

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења (по 

кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у КМ 

1.1.1. 
Нацрт Закона потицању развоја мале 
привреде 

II квартал 
Сектор развоја и Сектор 

подузетништва 
Да 

Буџет 19.000 

ПЈИ  

Остало  

1.1.2. 
Приједлог Закона о потицању развоја мале  
привреде 

IV квартал 
Сектор развоја и Сектор 

подузетништва 
Да 

Буџет 39.000 

ПЈИ  

Остало  

1.1.3 
Нацрт закона о унапређењу подузетничке 
инфраструктуре 

IV квартал 
Сектор развоја и Сектор 
подузетништва и Сектор 

обрта 
Да 

Буџет 25.000 

ПЈИ  

Остало  

1.1.4. 
Нацрт закона о обрту и сродним 
дјелатностима 

I квартал Сектор обрта Да 

Буџет 26.000 

ПЈИ  

Остало  

1.1.5. 
Приједлог Закона о обрту и сродним 
дјелатностима 

III квартал Сектор обрта Да 

Буџет 41.000 

ПЈИ  

Остало  

1.1.6. 
Правилник о вођењу и кориштењу ИСР 
МСП 

IV квартал Сектор подузетништва Не 

Буџет 20.000 

ПЈИ  

Остало  

1.1.7. Анализирати стање Сектора МСП III квартал Сектор подузетништва Да 

Буџет 20.000 

ПЈИ  

Остало  

1.1.8. Анализирати стање у области обрта IV квартал Сектор обрта Да 

Буџет 20.000 

ПЈИ  

Остало  
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1.1.9. 
Пратити проведбу Акта о малим 
предузећима (Small Business act) 

Континуирано 
Сектор развоја, Сектор 

подузетништва и Сектор 
обрта 

Не 

Буџет 30.000 

ПЈИ  

Остало  

1.1.10. 
Информација о имплементацији Акта о 
малим предузећима (Small Business act) 

IV квартал Сектор подузетништва Да 

Буџет 10.000 

ПЈИ  

Остало  

1.1.11. 

Извјештај о имплементацији Акционог 
плана за Реализацију Пројекта „Развој 
малог и средњег подузетништва у 
Федерацији БиХ” за 2016. г. 

I квартал 
Сектор развоја и Сектор 
подузетништва и Сектор 

обрта 
Да 

Буџет 10.000 

ПЈИ  

Остало 
 

1.1.12. 
Рјешавати у управним стварима у другом 
ступњу 

Континуирано Сектор обрта Не 

Буџет 45.000 

ПЈИ  

Остало  

1.1.12. 
Давати мишљења и одговоре на упите у 
вези примјене Закона о обрту и сродним 
дјелатностима 

Континуирано Сектор обрта Не 

Буџет 35.000 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.2.: Континуирано финансијски подржати МСП  

Буџет 37.930.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат 

Програм подстицаја МСП-а Усвојен Програм подстица МСП-а 

Реализација Програма подстица Реализирани сви пројекти из Програма подстицаја МСП-а 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења (по 

кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у КМ 

1.2.1. Програм подстицаја МСП-а I квартал 
Сектор развоја,  

Сектор подузетништва и 
Сектор обрта 

Да 

Буџет 40.000 

ПЈИ  

Остало  

1.2.2. 
Јавни конкурс за одабир корисника – грант 
средстава 

I квартал 
Сектор развоја 

 Сектор подузетништва 
Не 

Буџет 30.000 

ПЈИ  

Остало  

1.2.3. 
Јавни конкурс за одабир корисника – 
кредитних средстава 

I квартал 
Сектор развоја и Сектор 

подузетништва 
Не 

Буџет 20.000 

ПЈИ  

Остало  

1.2.4. 
Реализирати Програм: „Кредитни 
подстицаји развоја, подузетништва и обрта  

IV квартал 
Сектор развоја и Сектор 

подузетништва 
Не 

Буџет 2.250.000 

ПЈИ  

Остало  

1.2.5. 
Реализирати Пројект: Подстицаји за 
унапређење подузетничке инфраструктуре  

III квартал 
Сектор развоја и Сектор 

подузетништва 
Не 

Буџет 1.150.000 

ПЈИ  

Остало  

1.2.6. 
Реализирати Пројект: Подстицаји 
иноваторима - појединцима 

IV квартал 
Сектор развоја и Сектор 
подузетништва и Сектор 

обрта 
Не 

Буџет 70.000 

ПЈИ  

Остало  
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1.2.7. 
Реализирати Пројект: Подстицаји за 
стипендирање ученика који се образују за 
дефицитарна занимања 

IV квартал Сектор за обрт Не 

Буџет 30.000 

ПЈИ  

Остало  

1.2.8. 

Реализирати Пројект: Подстицаји 
удружењима, коморама и образовним 
институцијама које својим пројектима 
промовирају и потичу развој подузетништва 
и обрта у ФБиХ 

IV квартал 
Сектор развоја, Сектор 

подузетништва и Сектор 
обрта 

Не 

Буџет 100.000 

ПЈИ  

Остало 
 

1.2.9. 
Реализирати Пројект: Подршка опстанку и 
развоју обрта  

IV квартал 
Сектор развоја, Сектор 

подузетништва и Сектор 
обрта 

Не 

Буџет 680.000 

ПЈИ  

Остало  

1.2.10. 
Реализирати Пројект: Подстицаји 
новооснованим субјектима МСП- 

IV квартал 
Сектор развоја, Сектор 

подузетништва и Сектор 
обрта 

Не 

Буџет 800.000 

ПЈИ  

Остало  

1.2.11. 
Реализирати Пројект: Јачање 
конкурентности МСП-а 

IV квартал 
Сектор развоја, Сектор 

подузетништва и Сектор 
обрта 

Не 

Буџет 1.550.000 

ПЈИ  

Остало  

1.2.12. 
Реализирати Програм: Кредитно 
гаранцијски фонд 

IV квартал 
Сектор развоја и Сектор 
подузетништва и Сектор 

обрта 
Да 

Буџет 1.050.000 

ПЈИ  

Остало  

1.2.13. 
Реализирати Програма: Финансирање 
првог запошљавања и самозапошљавања 

IV квартал 
Сектор развоја и Сектор 
подузетништва и Сектор 

обрта 
Да 

Буџет 30.000.000 

ПЈИ  

Буџет  

1.2.14. 
Информација о имплементацији Одлуке о 
финансирање првог запошљавања и 
самозапошљавања 

IV квартал Сектор подузетништва Да 

Буџет 15.000 

ПЈИ  

Остало  

1.2.15. 
Информација о стању подузетничке 
инфраструктуре 

IV квартал Сектор подузетништва Да 

Буџет 10.000 

ПЈИ  

Остало  

1.2.16. 
Пратити правдање финансијских 
подстицајних средстава  

Континуирано  
Сектор развоја, Сектор 

подузетништва и Сектор 
обрта 

Не 

Буџет 55.000 

ПЈИ  

Остало  

1.2.17. 

Пратити учинке подршка – Израдити 
извјештај о ефектима и утрошку 
додијељених финансијских средстава 
„Текућег трансфера за 2015.годину 

II квартал 
Сектор развоја, Сектор 

подузетништва и Сектор 
обрта 

Да 

Буџет 15.000 

ПЈИ  

Остало 
 

1.2.18. 
Израдити извјештај о утрошку додијељених 
финансијских средстава за 2016. годину 

I квартал 
Сектор за опште, правне и 

финансијске послове 
Не 

Буџет 10.000 

ПЈИ  

Остало  

1.2.19. Регистар подстицаја ФМРПО II квартал 
Сектор развоја, Сектор 

подузетништва и Сектор 
обрта 

Не 

Буџет 10.000 

ПЈИ  

Остало  

1.2.20 Израда каталога и интерактивне мапе IV квартал Сектор развоја и Сектор Не Буџет 45.000 
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подузетничких зона подузетништва ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.3.: Промиџба подузетништва 

Буџет 165.000,00 КМ 

ПЈИ (навести износ у КМ) 

Остало (навести износ у КМ) 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате Очекивани годишњи резултат 

Број одржаних презентација, конференција, округлих 
столова и сл. 

Одржано: три презентације, двије конференције и два округла стола. 
Подузетници и обртници упознати са свим активностима у вези с потицањем МСП-а и успостави позитивних 
односа према подузетнику и подузетништву. 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у КМ 

1.3.1. 
Организирати скупове, презентације, 
округле столове, конференције и сл. 

Континуирано 
Сектор развоја и Сектор 
подузетништва и Сектор 

обрта 
Не 

Буџет 85.000 

ПЈИ  

Остало  

1.3.2. 
Информирати подузетнике о свим 
активностима у вези с потицањем развоја 
МСП-а  

Континуирано 
Сектор развоја и Сектор 
подузетништва и Сектор 

обрта 
Не 

Буџет 55.000 

ПЈИ  

Остало  

1.3.3. 
Реализирати Годишњи оперативни план за 
имплементацију Гендер акционог плана 
БиХ за 2107.годину у институцијама ФБиХ  

IV квартал Радна група министарства Не 

Буџет 25.000 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.4.: Подршка секторима за осигурање услова за ефикасно обављање функција министарства, 
укључујући финансијске, управљачке и административне послове 

Буџет 692.935,00 КМ 

ПЈИ (навести износ у КМ) 

Остало (навести износ у КМ) 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Нормативно – правни и општи акти Сви акти су уредно и благовремено донесени 

Финансијски извјештаји 
Финансијски извјештаји урађени у складу са Законом о финансијском извјештавању и годишњем обрачуну Буџета у 
ФБиХ 

Планови и извјештаји Израђен годишњи и трогодишњи план рада министарства  

Информирање јавности о раду министарства Јавност праводобно и поуздано информирана 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

 (по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у КМ 

1.4.1. Радити нормативно – правне послове Континуирано 
Одсјек за опште и правне 
послове 

Не 

Буџет 54.000 

ПЈИ  

Остало  

1.4.2. Рјешавати предмете - судске спорове Континуирано 
Одсјек за опште и правне 
послове 

Не 

Буџет 70.000 

ПЈИ  

Остало  

1.4.3. 
Израдити Годишњи и Трогодишњи план 
министарства 

IV квартал Сви сектори  Да 
Буџет 25.000 

ПЈИ  
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Остало  

1.4.4. 
Израдити (мишљења, сагласности, 
одговоре на посланичка питања и сл.) 

Континуирано 
Одсјек за опште и правне 
послове 

Не 

Буџет 55.000 

ПЈИ  

Остало  

1.4.5. Провести поступак Јавних набавки Континуирано 
Одсјек за опште и правне 
послове 

Не 

Буџет 140.935 

ПЈИ  

Остало  

1.4.6. 
Управљати људским ресурсима, уредско и 
архивско пословање, техничко-оперативна 
подршка свим секторима министарства 

Континуирано 
Одсјек за опште и правне 
послове 

Не 

Буџет 40.000 

ПЈИ  

Остало  

1.4.7. 
Вођење протоколарних послова и односи с 
јавношћу, те послови за  приступ 
информацијама 

Континуирано Кабинет министра Не 

Буџет 40.000 

ПЈИ  

Остало  

1.4.8. 
Припремити материјале за сједнице Владе 
ФБиХ 

Континуирано Кабинет министра Не 

Буџет 25.000 

ПЈИ  

Остало  

1.4.9. 
Организирати састанке са представницима 
и удружењима подузетника и обртника, те 
међународних организација 

Континуирано Кабинет министра Не 

Буџет 35.000 

ПЈИ  

Остало  

1.4.10. 
Пратити извршење закључака Владе и 
израдити информације о њиховој 
реализацији  

Континуирано Кабинет министра Да 

Буџет 20.000 

ПЈИ  

Остало  

1.4.11. 
Израдити буџетске документе и прописана 
финансијски извјештаји 

Континуирано 
Одсјек за финансијско – 
рачуноводствене послове 

Да 

Буџет 51.000 

ПЈИ  

Остало  

1.4.12. 
Реализирати средстава одобреног буџета 
кроз трезорско пословање 

Континуирано 
Одсјек за финансијско – 
рачуноводствене послове 

Не 

Буџет 51.000 

ПЈИ  

Остало  

1.4.13. 

Контролирати материјалне трошкове и 
уговорене услуге (трошкова службених 
аутомобила, телефона и остали трошкови) 

Континуирано 
Одсјек за финансијско – 
рачуноводствене послове 

Не 

Буџет 51.000 

ПЈИ  

Остало  

1.4.14. 
Преводити текстове, лекторирати и радити 
послове координације за ЕУ интеграције   

Континуирано Кабинет министра Не 

Буџет 35.000 

ПЈИ  

Остало  
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План израде закона и подзаконскх аката по стратешким циљевима 

ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редни 
број 

Назив акта 
Планирани 

рок за 
припрему 

Предлагач акта 

Да ли је 
потребно 

усклађивање 
са правним 
наслијеђем 

ЕУ 

Разлози за доношење 

Стратешки циљ 1.: Креирати услове за раст и развој МСП-а 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

- - - - - - 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. Нацрт Закона потицању развоја мале привреде II квартал 2017. ФМРПО Да 
Циљ усклађивање законске основе са 
препорукама ЕЦ и Акта о малом бизнису  ("Small 
Business act " for Европе – СБА) 

2. 
Приједлог Закона о потицању развоја мале 
привреде 

IV квартал 
2017. 

ФМРПО Да 
Циљ усклађивање законске основе са 
препорукама ЕЦ и Акта о малом бизнису  ("Small 
Business act " for Европе – СБА) 

3. 
Нацрт закона о унапређењу подузетничке 
инфраструктуре 

IV квартал 
2017. 

ФМРПО Да 
Циљ дефинирати све видове подузетничке 
инфраструктуре и врсте подршка за 
подузетничку инфраструктуру 

4. Нацрт закона о обрту и сродним дјелатностима I квартал 2017. ФМРПО Да 

Циљ је олакшати пословање обртника у ФБиХ, и 
створити амбијент за успоставу раста, и 
дјеловање обртништва, са низом подзаконских 
аката 

5. 
Приједлог Закона о обрту и сродним 
дјелатностима 

III квартал 
2017. 

ФМРПО Да 

Циљ је олакшати пословање обртника у ФБиХ, и 
створити амбијент за успоставу раста, и 
дјеловање обртништва, са низом подзаконских 
аката 
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ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ОКОЛИША И ТУРИЗМА 

 

I  Област околиша  

Сажетак приоритета  

У циљу унапређења правног и институционалног оквира кроз приближавање 

стандардима околиша Европске уније, базирано на: Споразуму о стабилизацији и 

придруживању између Европске уније и њезиних држава чланица, с једне стране и 

Босне и Херцеговине с друге стране (Луxембург, 2008.), Стратегији интегрирања 

Босне и Херцеговине у Европску унију (2006.г), ратифицираним околишним 

конвенцијама и протоколима,  као и базирано на усвојеној Федералној стратегији 

заштите околиша са акционим планом (2008. – 2018.), као најважнији програми и 

активности који ће обиљежити рад у 2017. години су: 

- Усвајање стратешких докумената приближавања Босне и Херцеговине 

према Европској унији за област околиша уз дефинисање политике 

интегрисања на државном нивоу, уз усвајање ефикасног механизма 

координације и субсидијарно на нивоу ентитета. Ове активности за 

Федерацију БиХ су условљене покретањем активности усвајања такве  

политике и стратегије на нивоу државе БиХ, од стране Министарства  

спољне трговине и економских односа БиХ, а што се очекује у наредном 

периоду. 

- Имплементација Акционог плана Федералне стратегије заштите околиша 

донесене за период 2008. – 2018.  у складу са приоритетима који су 

дефинисани кроз Документ оквирног Буџета Федерације БиХ и буџета за 

2017. годину, гдје су планирани конкретни трансфери за: помоћ управљању 

комуналним отпадом и техничком уређењу депонија отпада; збрињавање 

опасног отпада; помоћ успостављеним установама (предузећима) на 

федералном и кантоналном нивоу за заштиту одређених високо вриједних 

природних подручја; промовирање заштите околиша и дизање јавне 

свијести о заштити околиша и др . 

- Развој институционалног оквира и легислативе што укључује доношење 

нових закона и     прописа, измјене и допуне постојећих  (наведених у 

табеларном приказу) с циљем усаглашавања истих са регулативом 

Европске уније за поједине компоненте околиша: зрак, вода, тло, природа, 

бука и управљање отпадом, те успоставом неопходних околишних 

институција (Федерална агенција за околиш; Федерални завод за заштиту 

природе),  кроз приступ реорганизације и рационализације постојећих 

федералних институција (Федерални хидро-метеоролошки завод; 

Федерални агропедолошки завод; Агенције за воде; Фонд за заштиту 

околиша и енергетску ефикасност Федерације БиХ). 

- Активности на провођењу међународних обавеза гдје је Босна и 

Херцеговина пуноправна чланица, а Федерално министарство околиша и 

туризма  Национални Фоцал Поинт (НФП) или има одређена конкретна 

задужења, као што су: Конвенција Уједињених народа о биодиверзитету и 

пратећих протокола (Протокол о биобезбједности, Нагоyа протокол); Бечка 
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конвенције о супстанцама које оштећују озонски омотач и Монтреласки 

протокола; активностима у оквиру Овлаштеног тијела ДНА и НАМАс БиХ у 

имплементацији одредаба Кyото протокола Оквирне конвенције Уједињених 

нација за климатске промјене; Базелске конвенције о пекограничном 

промету опасног отпада; сарадња са Европском агенцијом за околиш (ЕЕА) 

и остале активности по другим уговорима које се координирају од стране 

Министарства спољне трговине и економских односа БиХ, као надлежној 

државној институцији за околиш.  

- Усаглашавање прописа и координација управних поступака и активности на 

међуентитетском нивоу, са Брчко Дистриктом и Министарством спољне 

трговине и економских односа БиХ  путем Међуентитетског тијела за 

околиш. 

 

Правовремена и ефикасна реализација већине планираних активности је у 

значајној мјери условљена и остваривањем хоризонталне и вертиклане 

координације релевантних институција, попуњавањем сектора у складу са 

систематизацијом, осигурањем планираних средстава у буџету Федерације БиХ и 

успоставом неопходних стручних околишних институцјија, базирано на 

реорганизацији и реформи постојећих институција. 

  

Преглед релевантних субјеката који су консултовани при изради годишњег 

плана рада 

При изради Плана рада за област околиша за 2017. годину није било могуће у 

року организирати хоризонталну и вертикалну координацију и консултације са 

релевантним субјектима и јавношчу због временски ограниченог рока, као и  

недостајућих људских капацитета за провођење наведених процедура.  

Предочени стратешки циљеви чија се реализација базира на резултатима 

активностима одређених пројеката, у току рада самог пројекта су вршене 

консултације свих заинтресираних субјеката/институција како на нивоу Федерације 

БиХ, тако и нивоу БиХ. 

Такођер, улога појединих институција у БиХ је препозната кроз усвојену 

Федералну стратегију заштите околиша (2008.-2018.), те тиме и остварење 

појединих циљева  је условљено адекватним ангажманом појединих институција, 

како на хоризонталном нивоу (ниво Федерације БиХ, сарадња са Републиком 

Српском и Брчко Дистриктом), тако и вертикално (институције државе БиХ и 

кантони). 

 

ИИ Област туризма и угоститељства 
 

Сажетак приоритета  

Министарство ће за област туризма и угоститељства, план и програм рада за 

2017. годину усклађивати са директивама и уредбама ЕУ које се односе на област 

туризма и угоститељства. У правцу дефинисања стратешких циљева приоритети 

за област туризам и угоститељство за планску 2017. годину односе се на 

припрему израде и примјену стратешких докумената, затим доношења и 
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провођења Стратегије развоја туризма у Федерацији БиХ, политика развоја 

туризма и угоститељства путем израде Приједлога закона и подзаконских аката из 

области туризма и угоститељства. Такођер своју активност ће усмјерити ка 

развијању и усмјеравању дугорочног развоја туризма и угоститељства као 

покретача развоја привреде у цијелости, подизања стандарда и квалитете услуга 

у туризму, унапређење општих услова боравка туриста у Федерацији БИХ, те 

унапређење развоја туризма у Федерацији БИХ кроз усвајање “Трансфера за 

развој туризма у Федерацији БИХ за 2017. годину”. Обављаће послове 

континуиране едукације и оспособљавања кадрова за туристичке водиче и 

водитеље пословница путничких агенција на територији Федерације БИХ  како би 

се повећао број едуцираних кадрова у области туризма. У континуитету ће се 

вршити оспособљавање упосленика Сектора за туризам и угоститељство по 

питању унапређења  законског оквира и усклађивања  са законодавством ЕУ  и 

имплементације пројеката у области туризма и угоститељства. Сектор ће 

проводити поступке категоризације угоститељских објеката, Затим ће радити на 

пословима интезивирања сарадње на пројектима Свјетске банке и ЕУ фондова из 

области туризма и пружати  ће стручну помоћ правним и физичким особама из 

надлежности Министарства.  

У циљу унапређења правног и институционалног оквира кроз приближавање 

стандардима околиша Европске уније, као и хармонизицаији прописа, Федерално 

министарство околиша и туризма планира у  2017. годину усклађивати активности 

са утврђеним развојним правцима Босне и Херцеговине, односно Федерације 

Босне и Херцеговине, који ће допринијети реализацији Стратешких докумената 

Владе Федерације Босне и Херцеговине (Програм рада Владе Федерације Босне 

и Херцеговине, Акциони план за реализацију Реформске агенде 2015-2018.).  
 

План и програм  приоритетних активности Министарства својом реализацијом 

требао би допринијети убрзању процеса интеграције Босне и Херцеговине према 

ЕУ. Иако Федерално министарство околиша и туризма  нема усвојену Стратегија 

развоја туризма, која представља стратешки оквир за дјеловање. Министарство 

ће у сарадњи са другим релевантним федералним министарствима усмјерити 

своје активности према достизању циљева Реформске агенде Босне и 

Херцеговине 2015. – 2018. године, а нарочито према побољшању пословне 

климе и конкурентности, запошљавању и тржишту рада, те 

професионализацији и модернизацији јавне управе. 
 

Правци рада и дјеловања Сектора за туризам и угоститељство произилазе из  

закона који регулишу туристичку и угоститељску дјелатност, и то: 

- Закон о туристичкој дјелатности (“Службене новине Федерације БИХ”,број 

32/09), 

- Закон о угоститељској дјелатности (“Службене новине Федерације 

БИХ”,број 32/09), 

- те низа подзаконских аката којима се уређује туристичка и угоститељска 

дјелатност. 

Што се тиче процјене могућих проблема и ризика у реализацији  Стратешког циља 

3. који се односи на „Подизање квалитете услуга у обављању туристичке и 
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угоститељске дјелатности” можемо идентифицирати неколико врста ризика и 

то: 

- Правни ризик - ризик везан за неусвајање прописа у планираном року, 

- Финансијски ризик – ризик који има  финансијску основу и везује се за 

буџет/прорачун ФБИХ, 

- Оперативни ризик који се односи на кашњење у остваривању оперативних 

циљева, 

- Стратешки ризик који утиче  дугорочно на  организацију и рад ФМОИТ-а, 

- Кадровски ризик – ризик везан за људске ресурсе и њихову едукацију, 

- Технолошки ризик – технолошка застарјелост опреме. 

 

Преглед релевантних субјеката који су консултовани при изради годишњег 

плана рада 
 

Предочени стратешки циљ и оперативни циљеви чија се реализација базира на 

резултатима активности одређених пројеката,  израђен је на основу  Стратешких 

докумената Владе Федерације Босне и Херцеговине (Програм рада Владе 

Федерације Босне и Херцеговине, Акциони план за реализацију Реформске 

агенде 2015. - 2018.).  
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Оперативни циљеви и активности по стратешким циљевима  

Сектор околиша 

Стратешки циљ 1.: Приближавање Босне и Херцеговине  стандардима 
Европске уније  у области околиша 

(навести назив и број програма из ДОБ-а) 

ДОБ  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.1.:   Усвајање стратешких  докумената на пољу апроксимације у области околиша с циљем 
дефинирање политике интегрисања БиХ у ЕУ- обавеза проистекла потписивањем Споразума о стабилизацији и 
придруживању 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Дефинирање оквира, надлежности институција и 
рокова за поједине активности  на пољу апроксимације 
ЕУ законодавства  у  БиХ. БиХ испуњава своју обавезу 
из ССП и стиче могућност кориштења IPA II средстава 
у наредном периоду 

Усвојена Стратегија апроксимације БиХ Европској унији у области  околиша 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.1.1. 

Учешће у активностима иницираним и 
координираним од стране Министарства  
спољне трговине и економских односа БиХ 
на  доношењу Стратегије апроксимације БиХ 
у области околиша  

IV квартал Сектор околиша Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.2.:  Доношење  Инструмента за имплементацију Стратегије апроксимације БиХ у Федерацији БиХ 
(Напомена: провођење овог циља је условљено провођењем Оперативног циља 1.1.) 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Дефинирање оквира,  надлежности институција ФБиХ 
и рокова за поједине активности  на пољу 
апроксимације ЕУ законодавства  у  ФБиХ 

Дефиниран оквир имплементације Стратегије апроксимације  БиХ Европској унији у област околиша за 
Федерацију БиХ 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.2.1. 

Утврђивање приједлога и достављање Влади 
Федерације БиХ на усвајање Одлуке  за 
имплементацију Стратегије апроксимације 
Босне и Херцеговине у области околиша за 
Федерацију БиХ 

IV квартал Сектор околиша Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.3.: Усвајање Политике заштите околиша БиХ 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  
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Доношењем Политике заштите околиша БиХ 
испуњава се једна од преузетих међународних 
обавеза у контексту ЕУ интеграције БиХ, у складу са 
ССП, те осигурава испуњавање услова за наставак 
интеграција (у сектору Околиша; Глава 27 ССП) 

Усвојена  Политика заштите околиша БиХ 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.3.1. 

Учешће у активностима иницираним и 
координираним  од стране Министарства  
спољне трговине и економских односа на 
доношењу докумената Политике заштите 
околиша за БиХ  

       

      IV квартал 
Сектор околиша Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.4.:  Усвајање Политике заштите околиша Федерације БиХ (Напомена: провођење овог циља је 
условљено провођењем Оперативног циља 1.3.) 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Доношењем Политике заштите околиша ФБиХ 
усаглашавају се активности, мјере и приоритети у 
заштити околиша у ФБиХ са 7. Акционим Програмом 
ЕУ о околишу и пружа помоћ држави БиХ у 
испуњавању једне од преузетих међународних обавеза 

Усвојена  Политика заштите околиша Федерације БиХ 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.4.1. 

Утврђивање приједлога Одлук е и 
достављање Влади Федерације БиХ на 
усвајање Политике заштите околиша ФБиХ   

IV квартал Сектор околиша Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 1.5.: Доношење Акционих планова за примјену инвестиционо најзахтјевнијих ЕУ директива  у 
БиХ/ФБиХ  
(Напомена: проведба овог циља условљен је провођењем Оперативног циља 1.1.) 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Доношењем ових акционих планова осигурава се 
координирана реализација преузетих међународних 
обавеза БиХ у погледу заштите околиша за одређене 
директиве на територији БиХ/ФБиХ и испуњава један 
од битних захтјева Европске комисије за наставак 
процеса интеграције БиХ у ЕУ и кориштење средстава 
IPA II Програма у периоду послије 2017. године 

Усвојени  Акциони планови 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 
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(Да/Не) 

1.5.1. 

Учешће у активностима иницираним и 
координираним од стране Министарства 
спољне трговине и економских односа БиХ 
на изради специфичних планова за 
имплементацију инвестиционо 
најзахтјевнијих директива ЕУ  

IV квартал Сектор околиша Не 

Буџет 
 

ПЈИ  

Остало 

 

Оперативни циљ 1.6.: Доношење Планова активности за имплементацију појединих међународних уговора у области 

околиша   

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Доношење ових акционих планова је уставна обавеза 
ФБиХ која произлази из чињенице да је држава БиХ 
страна у тим међународним уговорима. Њиховим 
доношењем осигурава се координирана реализација 
преузетих међународних обавеза БиХ у погледу 
проблематике заштите околиша уређене тим 
међународним уговорима, на територији ФБиХ и 
стварају неопходни услови за испуњавање битних 
захтјева ЕУ у погледу питања уређених тим 
међународним уговорима и одговарајућим правним 
инструментима ЕУ 

Усвојени  Акциони планови за имплементацију односних међународних уговора 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

1.6.1. 

Учешће у активностима иницираним и 
координираним од стране Министарства 
спољне трговине и економских односа БиХ 
на изради специфичних планова за 
имплементацију појединих међународних 
уговора: 
- УНЕЦЕ конвенције о процјени утицаја на 

околиш у прекограничном контексту (Еспоо 
конвенција); 

- УНЕЦЕ протокола о стратешкој процјени 
околиша уз Конвенцију о процјени утицаја 
на околиш у прекограничном контексту  
(кијев, 2003) (Сеа протокол)  и  
Конвенције о контроли прекограничног 
кретања опасног отпада и његовог 
одлагања (Базелска конвенција) 

IV квартал 
Сектор околиша 

Сектор за околинске дозволе 
Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 

 

Стратешки циљ 2.:  Заштита околиша, очување и одрживо кориштење 
природних ресурса, унапређивање управљања околишем и спречавање 

(навести назив и број програма из ДОБ-а) 
ДОБ 6.000.000,00 КМ 

ПЈИ  
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загађења околиша Остало  

Оперативни циљ 2.1: Унапређење постојећег правног оквира у области околиша у Федерацији БиХ  

Буџет 2.500.000,00 КМ 

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Постизање стандарда квалитета зрака, адекватног 
система збрињавања појединих врста отпада,  заштите 
природе, унапређење система управљања околишем и 
спречавање загађења 

Унапређење постојећег законског оквира и прогрес у транспозицији законодавства ЕУ по појединим областима 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.1.1. 

Унапређење постојећег законског оквира и 
транспозиција законодавства ЕУ у области 
хоризонталног законодавства: 
-Израда приједлога Закона о заштити 
околиша 

IV квартал Сви одсјеци Сектора околиша Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

2.1.2. 

Унапређење постојећег законског оквира и 
транспозиција законодавства ЕУ с циљем 
извјештавања о имплементацији ЛЦП 
Директиве: 
- Усаглашавање Правилника о ГВЕ у зрак из 
постројења за сагоријевање са актом на 
нивоу Босне и Херцеговине у сврху 
извјештавања 

 
III квартал 

Одсјек за стратешке и планске 
документе околиша 

Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 

 

2.1.3. 

Унапређење постојећег законског оквира и 
транспозиција законодавства ЕУ у области 
отпада: 
Приједлог Закона о измјенама и допунама 
Закона о управљању отпадом 
Уредба о накнадама за производе који  
послије употребе постају посебне категорије 
отпадаи критеријима за обрачун и начин 
плаћања накнада; 
Уредба о информационом систему 
управљања отпадом и посебним 
категоријама отпада; 
Уредба о начину расподјеле и улагања 
прикупљених накнада за посебне категорије 
отпада и условима за додјелу подстицних 
средстава 

 
 
 

IV квартал 
 

 
IV квартал 

 
 

IV квартал 
 
 

IV квартал 
 

Одсјек за заштиту зрака, воде, 
тла и управљање отпадом 

 
 
 

Да 
 

 
Да 

 
 
 

Да 
 
 

Да 
 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 

 

2.1.4. 
Унапређење постојећег законског оквира И 
транспозиција законодавства ЕУ у области 

IV квартал 
Одсјек за очување биолошке 
и крајобразне разноликости  

Не 
Буџет  

ПЈИ  
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заштите природе Остало  

2.1.5. 

Унапређење постојећег законског оквира И 
транспозиција законодавства ЕУ у области 
индустријског загађења: 
-Израда приједлога Закона о заштити 
околиша 

IV квартал 
Сектор околиша 

Сектор за околишне дозволе 
Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

Оперативни циљ 2.2.:Усвајање и имплементирање програма, планова и извјештаја из области околиша (заштите 
зрака, природе и управљања отпадом), те проведба обавеза по питању чланства БиХ у међународним околишним 
уговорима 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Адекватна имплементација прописа и преузетих 
међународних обавеза 

Унапређење постојећег законског оквира и прогрес у транспозицији законодавства ЕУ по појединим областима 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.2.1 

Кроз активности Озонске јединице БиХ рад 
на имплементација Бечке конвенције о 
заштити озонског омотача и Монтреалског 
протокола на поступку искључивања 
супстанци које оштећују озонски омотач 

континуирано 
Одсјек за стратешке и планске 

документе околиша 
Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

2.2.2 

Имплементација Програма постепеног 
искљућивања ХЦФЦ супстанци у БиХ и 
Одлуке Савјета Министара о условима и 
начину провођења Монтреалског протокола и 
постепеног искључивања из употребе 
супстанци које оштећују  озонски омотач у 
Босни и Херцеговини 

континуирано 
Одсјек за стратешке и планске 

документе околиша 
Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 

 

2.2.3 
Активности овлаштеног тијела ДНА  и НАМАс 
БиХ у оквиру обавеза по Конвенцији о 
климатским промјенама и Кјото протоколу 

континуирано 
Одсјек за стратешке и планске 

документе околиша 
Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.2.4. 

Имплементација Стратегије БиХ са Акционим 
планом за заштиту биолошке и пејзажне 
разноликости (2015-2020) у оквиру 
Конвенције о биолошкој разноликости  

континуирано 

Сектор околиша  
Одсјек за очување биолошке 
И крајобразне разноликости  

 

Не  

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.2.5. 

Активности на процесу ратификације,  те 
оквиру имплементације Нагоyа протокола 
(Протокол о приступу генетским ресурсима , 
фер и равномјерној расподјели користи које 
произилазе из њиховог кориштења. 

Континуирано до 
ратификације 

Сектор околиша  
Одсјек за очување биолошке 
И крајобразне разноликости  

 

Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.2.6. 
Имплементација Конвенције о међународној 
трговини угроженим врстама дивље флоре и 
фауне (ЦИТЕС) 

континуирано 
Сектор околиша  

Одсјек за очување биолошке 
И крајобразне разноликости  

Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.2.7. Имплементација Федералног плана континуирано Одсјек за заштиту зрака, воде, Не Буџет  
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управљања отпадом 2012 – 2017 
-систем за управљање амбалажом и 
амбалажним отпадом 
-систем за управљање електричним и 
електроничким отпадом 
- успостава система за управљање осталим 
категоријама отпада (гуме, акумулатори итд.) 

тла И управљање отпадом ПЈИ  

Остало  

2.2.8. 
Израда Федералног плана управљања 
отпадом (2018. - 2022.)  

IV квартал 

Сектор околиша 
Одсјек за заштиту зрака, воде, 

тла И управљање отпадом 
Фонд за заштиту околиша 

Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

2.2.9. 

Имплементација Беселске конвенције и 
израда годишњег извјештаја о 
прекограничном промету опасног отпада што 
укључује  извоз, увоз и транзит отпада за БиХ 

континуирано 
Одсјек за заштиту зрака, воде, 

тла и управљање отпадом 
Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.2.10. 

Извјештај о провођењу Акционог плана за 
упознавање јавности, уништавање и 
сузбијање ширења аброзије на подручју 
Федерације БиХ 

континуирано 
Одсјек за очување биолошке 
и крајобразне разноликости  

 
Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.2.11. 
Извјештај о активностима Међуентитетског 
тијела за околиш 

континуирано 

Међуентитетско тијело за 
заштиту околиса 

Предсједавајући из 
Федерације БиХ 

Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.2.12. 

Извјештај о годишњим емисијама загађујућих 
материја у зрак у сарадњи са референтним 
центром  за зрак на основу података из 
регистра загађивача (ПРТР) 

континуирано 

Сектор за околинске дозволе  
Одсјек за регистре 

загађивача, информирање и 
обуку 

Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.2.13. 
Имплементација Другог пројекта управљање 
комуналним отпадом у БиХ, финансираног 
средствима Свјетске банке 

IV квартал 
Сектор за реализацију 

пројеката 
Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.2.14. 

Имплементација Другог пројекта управљање 
комуналним отпадом у БиХ- ИПА 2011, 
финансираног средствима ЕУ, а односи се на 
завршне активности имплементације 
пројекта: преостала плаћања створених 
обавеза и завршни – коначни извјештај  

I и II квартал 
Сектор за реализацију 

пројеката 
Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.2.15. 
Учешће у активностима за припрему Трећег 
пројекта управљања отпадом у БиХ 

IV квартал 
Сектор за реализацију 

пројеката 
Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.2.16. 
Активности на припреми приједлога пројеката 
који би били финансирани из средстава IPA II 

 
Сектор за реализацију 

пројеката 
Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.2.17. 
Имплементација текућег трансфера за 
„санацију доњег тока ријеке  Требижат, 

IV квартал 
Сектор за реализацију 

пројеката 
Да 

Буџет  

ПЈИ  
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слапови Кравице и Коћуше'' са Општином 
Љубушки  

Остало  

Оперативни циљ 2.3. Економски оквир за околиш 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Функционисање Фонда за заштиту околиша кроз 
прикупљање и дистрибуцију финансијских средстава 
за заштиту околиша на подручју ФБиХ и 
имплементација Акционог плана Федералне стратегије 
заштите околиша 

Финансирање пројеката из области збрињавања отпада и заштите вода 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.3.1. 

Ревизија постојећег правног оквира 
доношењем  новог Закона о фонду за 
заштиту околиша и енергијску ефикасност 

IV квартал 
Сектор околиша  

Одсјек за стратешке и планске 
документе околиша 

Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

2.3.2. 

Координација  са Фондом за заштиту 
околиша у погледу имплементације правног 
оквира дефинираног Законом о Фонду за 
заштиту околиша  

континуирано 
Сектор околиша  

Одсјек за стратешке и планске 
документе околиша 

Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

2.3.3. 
Вршење управног надзора над радом Фонда 
за заштиту околиша 

континуирано 
Сектор околиша  

Одсјек за стратешке и планске 
документе околиша 

Не 

Буџет   

ПЈИ  

Остало  

2.3.4 

Имплементација Акционог плана Федералне 
стратегије заштите околиша:  
(1) Суфинансирање пројеката за изградњу 
инфраструктуре, набавку средстава, опреме 
и постројења за управљање комуналним 
отпадом на подручју Федерације БиХ; 
(2)Подршка регионалним санитарним 
депонијама за управљање комуналним 
отпадом у Федерацији БиХ; 
(3) Суфинансирање пројеката заштите 
природе у Федерацији БиХ; 
(4)Подршка дизања свијести о околишу у 
Федерацији БиХ; 
(5) Подршка ЈП Национални парк Уна  
(6) Подршка успостави Регистра загађивача 
(ПРТР) у Федерацији БиХ 
(7) Подршка успостави система мониторинга 
емисија загађујућих материја и валидације 
података 

континуирано 

Одсјек за очување биолошке 
и крајобразне разноликости  

Одсјек за заштиту зрака, воде, 
тла и управљање отпадом 

Да 

Буџет   

ПЈИ  

Остало  
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Оперативни циљ 2.4. Кадровско јачање 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Оспособљавање упосленика ФМОИТ-а у оквиру 
активности на имплементацији пројеката као и 
активности ДЕИ-а на пољу ЕУ интеграција 

Учешће у активностима на пројектима као и програмима обуке које спроводи ДЕИ БиХ 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

2.4.1. 

У складу са пројектним активностима и 
захтјевима за учешће представника ФМОиТ-а 
као и програмима обуке за државне 
службенике. 

континуирано 

 
Сектор околиша  

Сектор за околишне дозволе 
 

Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

2.4.2. Активности у оквиру ТХЕМИС мреже континуирано 
Одсјек за очување биолошке 
и крајобразне разноликости  

Не 

Буџет   

ПЈИ  

Остало  

ИИ Област туризма и угоститељства 

Стратешки циљ 3.:  Подизање квалитете услуга у обављању туристичке 

и угоститељске дјелатности у Федерацији БиХ 
(навести назив и број програма из ДОБ-а) 

ДОБ ( 5.800.000 КМ ) 

ПЈИ (0 КМ ) 

Остало (0 КМ ) 

Оперативни циљ 3.1.: Повећање конкурентности сектора туризма и угоститељства у Федерацији БИХ 

Буџет ( 2.000.000.  КМ )  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

- Број туриста и остварених ноћења, 
- Број долазака страних туриста, 
- Број долазака домаћих туриста 
- Број запослених у пружању услуга хотелијерства и   
  угоститељства, 
- Број ноћења према врстама објеката 
- Број донесених стратешких прописа и одлука,те 
 побољшање квалитета туристичких производа и 
услуга  

Усвојена  Стратегија развоја туризма у Федерацији БИХ 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.1.1. 

- Правни оквир за подизање квалитета 
  туристичких производа и услуга 
- Број одржаних јавних расправа, 
- Број донесених прописа  

IV квартал Одсјек за туризам Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.2.: Развој институционалног система подршке и подстица у Федерацији БИХ Буџет  
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ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

- Број одобрених програма подстицаја 
- Број подржаних правних  и физичких субјеката 
- Број подржаних невладиних организација 

  - Износ додијељених подстицних средстава  

Усвојен “Трансфер за развој туризма у Федерацији БИХ” 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.2.1. 

Одлука о усвајању програма утрошка 
средстава са критеријима расподјеле 
средстава текућих трансфера утврђених 
Буџетом /Буџетом ФБИХ 

IV квартал 
 

Сектор за туризам и 
угоститељство 

Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

3.2.2. 
 

Одлука о избору корисника средстава по 
програмима „Трансфер  за развој туризма у 
ФБИХ” 

IV квартал 
Сектор за туризам и 

угоститељство 
Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.3.: Доношење  Закона о туризму  у Федерацији БИХ и Закона о боравишној такси  

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Подизање квалитете услуга у обављању туристичке 
дјелатности 
Број одржаних испита за туристичке водиче 
Број одржаних испита за водитеља пословнице 
Подизање стандарда и квалитете услуга у промоцији 
туризма   ФБИХ  
Број регистрираних ТЗ  у ФБИХ 
Висина боравишне таксе  
Остварени приход на нивоу Федерарције БиХ 

Усвојен  Закона о туризму Федерацији БиХ  

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.3.1. 

-Израда   законског оквира који би био   
усклађиен  са законодавством ЕУ у области 
туристичке дјелатности: 
-Хармонизиран пропис  на свим нивиима  
-Доношење подзаконских аката  из области 

туризма  

I квартал 
Сектор за туризам и 

угоститељство 
Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

3.3.2. 
-Доношење подзаконских аката који се однос 
на туристичке заједнице  

I квартал 
Сектор за туризам и 

угоститељство 
 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  
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3.3.3. 

 
-Доношење подзаконских аката  које 

произлазе из закона о боравишној такси   
I квартал 

Сектор за туризам и 
угоститељство 

Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.4.: Кадровско јачање 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Број оспособљених  упосленика  Сектора за туризам и 
угоститељство по питању транспозиције и 
имплементације ЕУ оквира у области туризма и 
угоститељства 

Учешће у раду Пројекта ЈИЦА, Виа Динарица (УНДП и УСАИД), ЕУСАИР- Јаднанско-јонска стратегија туризма, 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.4.1. 
У складу са програмом рада пројекта ЈИЦА 
учешће преставника ФМОИТ-а у 
активностима и раду појединих радних група 

континуирано 
Сектор за туризам и 

угоститељство 
Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

3.4.2. 

Учествовање представника ФМОИТ-а у 
активностима и раду Пројектног одбора за 
Виа Динарица: платформа за одрживи развој 
и локални и економски раст (Развојни 
програм УНДП и УСАИД) 

континуиран 
(пројект траје 34 

мјесеца) 

Сектор за туризам И 
угоститељство 

Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

3.4.3. 
Учествовање представника ФМОИТ-а у 
активностима и раду ЕУСАИР- Јаднанско-
јонска стратегија туризма 

континуирано 
Сектор за туризам И 

угоститељство 
Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.5.: Цертифицирање кадрова за туристичке водиче и водитеље пословнице путничке агенције 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Повећан број едуцираних  кадрова у области туризма 
-број цертифицираних туристичких водича  
-број цертифицираних водитеља пословнице 

Издати  цертификати за туристичке водиче и водитеље пословнице путничке агенције 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  

(најмањи организациони 
дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.5.1. 
Организирање полагања стручног испита за 
туристичке водиче 

континуирано Одсјек за туризам Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

3.5.2. 
Организирање полагања стручног испита за 
водитеља пословнице 

континуирано Одсјек  за туризам Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.6. : Израда Закона о угоститељској дјелатности Буџет  
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ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Закона о угоститељској дјелатности предложен у 
Програм економских реформи  за период 2016-2018 , у 
циљу јачања конкурентности привреде Федерације 
БиХ и запошљавања.  
Унапређен законски  оквир у области угоститељске 
дјелатности (специфицирана надлежност кантона и 
ФБиХ у погледу  провођења поступка 
категоризације).Наиме, доношењем важећег Закона 
(„Службене новине Федерације БиХ“ бр. 32/09 ) 
испуштена је надлежност кантона за доношење 
рјешења за утврђивање минималних услова и услова 
за категоризацију угоститељских објеката који се 
категоризирају са 2*и 3*. 

Усвојен    Закон о угоститељској дјелатности 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 

Носилац  
(најмањи организациони 

дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.6.1. 

-Упућивање приједлога Закона према 
надлежним институцијама на мишљење, а 
потом и Влади и Парламенту на усвајање 
-Израда подзаконских аката које 
произилазе из законског оквира  

II квартал Одсјек за угоститељство Да 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.7.: Провођење поступка категоризације угоститељских објеката 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Издавање рјешења за испуњавање минималних 
услова и услова за категоризацију угоститељских 
објеката који се категоризирају са 4* и 5 * 

Обављени поступци категоризације поднесених пријава у току 2015.- те године 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 

(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.7.1. 

Издавање  рјешења за испуњавање 
минималних услова   и  услова  за 
категоризацију угоститељских објеката који 
се категоризирају са 4* и  5* 

I-IV квартал Одсјек за угоститељство Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

3.7.2. 
 

Испитивање формално-правних услова за 
испуњавање услова за категоризацију 

I -IV квартал Одсјек за угоститељство Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

3.7.3. Излазак на терен и обављање увиђаја у Обављени поступци Одсјек за угоститељство Не  Буџет  
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угоститељским објектима у циљу 
утврђивања минималних и услова за 
категоризацију 

категоризације 
поднесених пријава 
у току 2015. године 

ПЈИ  

Остало  

Оперативни циљ 3.8.: Унапређење постојећег правног оквира у области обављања угоститељске дјелатности   

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Израда Регистра  угоститељских радњи  и 
угсоститељских објеката, у сваком тренутку доступни 
подаци о броју гостију, попуњености капацитета 
смјештајних јединица. 

Израђен нацрт Правилника о облику, садржају и начину вођења Регистра угоститељских радњи 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења  

(по кварталима) 
Носилац  

(најмањи организациони дио) 

Влада 
ФБиХ 
усваја 
(Да/Не) 

Извори и износи средстава у хиљ. КМ 

3.8.1. 

Обрађивач Правилника Федерално 
министарство околиша и  туризма 
доставља приједлог Правилника 
надлежним институцијама према 
Пословнику Владе ФБиХ, на мишљење 

II квартал Одсјек за угоститељство Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало  

 
3.8.2. 

 

Обрађивач Правилника Федерално 
министарство околиша и  туризма 
доставља приједлог Правилника на 
сагласност Влади ФБиХ, а доноси се од 
стране министра 

III квартал 
Федерално министарство 

околиша и туризма 
Не 

Буџет  

ПЈИ  

Остало 
 

 

 

 

 

 

 

 

План израде закона и подзаконскх аката по стратешким циљевима 

ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 
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Редни 
број 

Назив акта 
Планирани рок 

за припрему 
Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним наслијеђем 
ЕУ 

Разлози за 
доношење 

Стратешки циљ 2.: Заштита околиша, очување и одрживо кориштење природних ресурса, унапређивање управљања околишем и спречавање загађења околиша 

А. Прописи за које  се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. Израда приједлога Закона о заштити околиша IV квартал 
Федерално министарство околиша и 

туризма 
Да 

Додатно 
усклађивање са 
ЕУ директивама 

2. 
Израда приједлога Закона о Фонду за заштиту 
околиша и енергијску ефикасност 

IV квартал 

Федерално министарство околиша и 
туризма усаглашено са 

Федералним министарством енергије, 
рудараства и индустрије 

Да  

3. 
Приједлог Закона о измјенама и допунама Закона 
о управљању отпадом 

IV квартал 
Федерално министарство околиша и 

туризма 
Да 

Разлог измјена је 
стварање закоског 
упоришта  за 
доношење три 
Уредбе и 
правилника о 
посебним 
категоријама 
отпада 

4. 

Уредба о накнадама за производе који послије 
употребе постају посебне категорије отпада и 
критеријима за обрачун и начин плаћања накнада 
 

IV квартал 
Федерално министарство околиша и 

туризма 
Да 

Уређење система 
управљања 
посебним врстама 
отпада и начин 
финансирања 

5. 
Уредба о информационом систему управљања 
отпадом и посебним категоријама отпада; 

IV квартал 
Федерално министарство околиша и 

туризма 
Да 

Успостава и 
унапређење 
информационог 
система за 
управљање 
отпадом 

6. 

Уредба о начину расподјеле и улагања 
прикупљених накнада за посебне категорије 
отпада и условима за додјелу подстицних 
средстава 

IV квартал 
Федерално министарство околиша и 

туризма 
Да 

Уређење система 
финансирања за 
успоставу 
инфраструктуре 
управљања 
отпадом 

7. 
Измјене и допуне Правилника о управљању 
отпадом од електричних и електронских 
производа 

IV квартал 
Федерално министарство оолиша и 

туризма 
Да 

Усклађивање 
рокова и задатих 
параметара, 
уколико се до 
краја 2017.године 
не донесе нова 
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ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редни 
број 

Назив акта 
Планирани рок 

за припрему 
Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним наслијеђем 
ЕУ 

Разлози за 
доношење 

легислатива 
везано за измјене 
и допуне Закона о 
управљању 
отпадом 

8. 

Израда правилника за посебне категорије отпада: 
амбалажа и амбалажни отпад, електронски и 
електронички отпад; отпадне гуме, стара возила, 
батерије и акумулатори, отпадна уља и отпадни 
азбест и титан диоксид 

Наредне три 
године (2017 – 

2019) 

Федерално министарство околиша и 
туризма 

Да 

Условљено 
доношењем 
Закона о 
измјенама и 
допунама Закона 
о управљању 
отпадом и 
усклађености са 
доношењем 
наведених 
проведбених 
прописа у 
Републици 
Српској 

9. 

Усаглашавање Правилника о ГВЕ у зрак из 
постројења за сагоријевање са актом на нивоу 
Босне и Херцеговине у сврху извјештавања 

 

IV квартал 
Федерално министарство околиша и 

туризма 
Да 

Усклађивање са 
доредбама ЛЦП 
Директиве и 
Одлукама Мин. 
Савјета 
Енергетске 
заједнице о 
прилагодби 
Директиве 
уговорним 
странама  

10. 

Правилник о унутрашњем реду за НП Уна 
 
 

IV квартал 
Федерално министарство околиша и 

туризма 
Не 

У циљу лакшег и 
бољег питања 
заштите, 
унапређења и 
кориштења НП 
УНА. заштићеним 
подручјима 
неопходно је 
донијети 
наведени пропис  
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ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редни 
број 

Назив акта 
Планирани рок 

за припрему 
Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним наслијеђем 
ЕУ 

Разлози за 
доношење 

11. 

Правилник о одштетном цјеновнику врста и 
подврста, јаја, гнијезда и легла. 

IV квартал 
Федерално министарство околиша и 

туризма 
Да 

У циљу 
рјешавања 
проблема и 
сазнања са 
терена на 
иницијативу 
Јавних установа 
које управљају 
заштићеним 
подручјима, у 
случају хаварије 
истих неопходно 
је донијети 
одштетни 
цјеновик врста, и 
подврста, јаја, 
гнијезда и легла 

12. 

Правилник о погонима и постројењима за које је 
обавезна процјена утицаја на околис и погонима и 
постројењима који могу бити израђени и пустени у 
рад само ако имају околинску дозволу   

IV квартал 
Федерално министарство околиша и 

туризма 
Да 

У циљу 
усклађивања са 
ИЕД Директивом 
(која садржи 
ИППЦ) 
директриву 
потребнодонијети 
нови правилник 

13. Правилник о обнови околишних дозвола IV квартал 
Федерално министарство околиша и 

туризма 
Не 

У циљу 
доношења 
усаглашених 
процедура за 
издавање 
околишних 
дозвола након 
истека рока 
важења од 5 
година 

14. 
Правилник о регистрима постројења и 
загађивањима  

IV квартал 
Федерално министарство околиша и 

туризма 
Да 

У циљу 
доношења 
усаглашених 
процедура за 
прикупљање и 

http://www.fmoit.gov.ba/images/stories/dokumenti/Pravilnik%20o%20pogonima%20i%20postrojenjima%20bos.pdf
http://www.fmoit.gov.ba/images/stories/dokumenti/Pravilnik%20o%20pogonima%20i%20postrojenjima%20bos.pdf
http://www.fmoit.gov.ba/images/stories/dokumenti/Pravilnik%20o%20pogonima%20i%20postrojenjima%20bos.pdf
http://www.fmoit.gov.ba/images/stories/dokumenti/Pravilnik%20o%20pogonima%20i%20postrojenjima%20bos.pdf
http://www.fmoit.gov.ba/images/stories/dokumenti/Pravilnik%20o%20registrima%20postrojenja%20i%20zagadjivanjima-hr.pdf
http://www.fmoit.gov.ba/images/stories/dokumenti/Pravilnik%20o%20registrima%20postrojenja%20i%20zagadjivanjima-hr.pdf
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ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редни 
број 

Назив акта 
Планирани рок 

за припрему 
Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним наслијеђем 
ЕУ 

Разлози за 
доношење 

проток података 
од постројења за 
ПРТР и друга 
постројења те 
искључиво 
електронског 
уноса података у 
wеб апликацију 

15. 
Правилник о стратешкој процјени утицаја на 
околиш  

IV квартал 
Федерално министарство околиша и 

туризма 
Да 

У циљу 
провођења 
Стратешке 
процјене утицаја 
на околиш 
неопходно је 
доношење 
подзаконског акта 

16.  
Правилник о успостави и вођењу Регистра 
околишних дозвола  

IV квартал 
Федерално министарство околиша и 

туризма 
Да 

У циљу ажурног 
вођења 
евиденције 
издатих и 
неважећих  
околишних 
дозвола 
неопходно је 
успоставити 
електронски и 
јавно доступан 
регистар 
околинских 
дозвола 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

- - - - - - 

Стратешки циљ 3.:  Подизање квалитете услуга у обављању туристичке и угоститељске дјелатностИ у Федерацији БиХ 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. Стратегија развоја туризма у Федерацији БИХ IV квартал 
Федерално министарства околиша и 

туризма 
Да 

Непостојање 
Стратегије 

2. Закон о туризму у Федерацији БиХ  IV квартал 
Федерално министарства околиша и 

туризма 
Да 

Подизање 
квалитете услуга 
у обављању 
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ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редни 
број 

Назив акта 
Планирани рок 

за припрему 
Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним наслијеђем 
ЕУ 

Разлози за 
доношење 

туристичке 
дјелатности 

3. Закона о боравишној такси у Федерарцији БиХ  IV  квартал 
Федерално министарства околиша и 

туризма 
Да 

Пресуда Уставног 
суда ФБИХ којом 
се утврђије да 
закон није 
сагласан Уставу 
ФБИХ 

4. 
Закон о угоститељској  дјелатности у Федерацији 
БИХ 

IV  квартал 
Федерално министарства околиша и 

туризма 
Да 

Подизање 
квалитете услуга 
у обављању 
угоститељске 
дјелатности 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

- - - - - - 
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ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редн
и број 

Назив акта 
Планирани 

рок за 
припрему 

Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за доношење 

Федерално министарство унутрашњих послова 

Стратешки циљ 3.: Израда прописа из надлежности ФМУП-а 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Израда подзаконских прописа по основу закона 
о набављању, ношењу и држању оружја и 
муниције 

Задњи 
квартал 2017. 

године 

Федерално министарство 
унутрашњих послова 

Да Боље функционисање управе 

2.  
Израда подзаконских прописа по основу закона 
о превозу опасних материја 

Задњи 
квартал 2017. 

године 

Федерално министарство 
унутрашњих послова Да Боље функционисање управе 

3. 
Израда подзаконских прописа по основу закона 
о полицијским службеницима ФБиХ 

Задњи 
квартал 2017. 

године 

Федерално министарство 
унутрашњих послова Да Боље функционисање управе 

Федерална управа полиције 

Стратешки циљ 1.:Стварање сигурног окружења и одржавање стања безбједности на највишем могућем нивоу 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Закон о полицијским службеницима 
Федерације БиХ 

Јуни 2017. 
године 

Федерална управе полиције  
Потреба да се поједине 
одредбе Закона прецизније 
регулишу 

2. 
Правилник о смјештају, чувању и поступању са 
привремено одузетим предметима 

Децембар 
2017. 

Федерална управе полиције  
Усклађивање са новим Законом 

о полицијским службеницима 
ФБиХ 

3. 
Правилник о накнади штете која је причињена 
употребом туђег возила и комуникацијског 
средтства 

Децембар 
2017. 

Федерална управе полиције  
Усклађивање са новим Законом 

о полицијским службеницима 
ФБиХ 

4. 
Правилник о садржају и начину вођења 
евиденција о полицијским службеницима 

Децембар 
2017. 

Федерална управе полиције  
Усклађивање са новим Законом 

о полицијским службеницима 
ФБиХ 

5. 
Правилник којим се утврђују критерији и 
процедуре за обављање здравствених 
прегледа полицијских службеника 

Децембар 
2017. 

Федерална управе полиције  
Усклађивање са новим Законом 

о полицијским службеницима 
ФБиХ 

6. 

Правилник којим се уређује садржај и начин 
пружања правне и финансијске помоћи 
грађанину који је помогао полицијском 
службенику ако је против грађанина покренут 
судски поступак због активности која је везана 

Децембар 
2017. 

Федерална управе полиције  
Усклађивање са новим Законом 

о полицијским службеницима 
ФБиХ 
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ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редн
и број 

Назив акта 
Планирани 

рок за 
припрему 

Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за доношење 

за пружену помоћ 

7. 

Правилник којим се утврђује процедура која се 
мора слиједити у случају прекобројности 
полицијских службеника и процедура коју може 
слиједити полицијски орган у случају интерног 
или екстерног премјештаја полицијског 
службеника на упражњено радно мјесто 

Децембар 
2017. 

Федерална управе полиције  
Усклађивање са новим Законом 

о полицијским службеницима 
ФБиХ 

8. 
Правилник којим се прописују вођење 
евиденција о дисциплинским санкцијама 
изреченим полицијским службеницима 

Децембар 
2017. 

Федерална управе полиције  
Усклађивање са новим Законом 

о полицијским службеницима 
ФБиХ 

9. 

Правилник којим се уређује организација, 
начин организирања и обављања послова на 
успостави јединственог, функционалног, 
информационог и информатичког система те 
свакодневног обавјештавања и статистичке 
обраде података по стандардизованој 
методологији и формирање заједничке базе 
података из области унутрашњих послова 
заснованој на електронској обради података 

Јуни 2017. 
Федерална управе полиције,  

Федерално министарство 
унутрашњих послова 

 
Потреба да се успостави 

јединствен систем на нивоу 
ФБиХ 

10. 
Закон о експлозивним материјама Федерације 

БиХ 
Децембар 

2017. 

Федерална управе полиције,  
Федерално министарство 

унутрашњих послова 
 

Обавеза из Закона о 
унутрашњим пословима 

Федерално министарство правде 

Стратешки циљ 1.: Пружити допринос јачању неовисног, одговорног дјелотворног,  професионалног и усклађеног система правде у Федерацији Босне и 

Херцеговине 
А. Прописи за које ће се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. Преднацрт Закона о јавним службеницима II Завод за јавну управу Не Законско уређење области 

2. 
Преднацрт Закона о измјенама и допунама 
Закона о управном поступку 

III Сектор управе Не Унапређење управног поступка 

3. 
Преднацрт Закона о измјенама и допунама 
Закона о удружењима и фондацијама 

I Сектор управе Не Унапређење области 

4. 
Преднацрт Закона о измјенама и допунама 
Закона о намјештеницима 

IV Сектор управе Не 
Усклађивање са другим 
законским прописима 

5. 
Приједлог Закона о измјенама и допунама 
Закона о федералним министарствима и 
другим тијелима јавне управе 

III Сектор управе Не 
Усклађивање са другим 
законским прописима 

6. 
Преднацрт Закона о измјенама и допунама 
Закона о електронском документу 

IV Сектор управе Не Унапређење законског прописа  

7. Нацрт Закона о извршењу кривичних санкција у II Сектор извршења кривичних санкција Не Усклађивање система 



 

336 

 

ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редн
и број 

Назив акта 
Планирани 

рок за 
припрему 

Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за доношење 

Федерацији БиХ кривичних санкција са ЕУ 
стандардима 

8. 
Приједлог закона о измјенама и допунама 
закона о сузбијању корупције и организираног 
криминала 

I Сектор правосуђа Не 
Унапређење постојећих 
рјешења 

9. Преднацрт Закона о стечају II Сектор правосуђа Не 
Прописивање нових 
унапријеђених рјешења у 
стечајном поступку 

10. Преднацрт Закона о нотарима I Сектор правосуђа Не 
Унапређење института 
нотаријата 

11. 
Нацрт закона о измјенама и допунама закона о 
прекршајима 

I Сектор правосуђа Не 
Реализација Реформске агенде 
Владе ФБиХ 

12. 
Приједлог закона о измјенама и допунама 
закона о заштити од насиља у породици 

I Сектор правосуђа Не 
Унапређење постојећих 
одредби 

13. Нацрт закона о кривичном поступку ФБиХ I Сектор правосуђа Не Унапређење кривичног поступка 

14. 
Нацрт закона о измјенама и допунама закона о 
стварним правима 

III Сектор правосуђа Не 
Унапређење појединих 
института и усклађивање са 
другим законским прописима 

15. 
Нацрт закона о измјенама и допунама закона о 
извршном поступку 

II Сектор правосуђа Не 
Унапређење постојећих 
законских рјешења 

16. 
Нацрт закона о измјенама и допунама закона о 
премјеру и катастру некретнина 

II Сектор правосуђа Не Унапређење области 

17. 
Преднацрт Закона о измјенама и допунама 
закона о вјештацима 

IV Сектор правосуђа Не Унапређење области 

18. 
Преднацрт закона о принципима бесплатне 
правне помоћи 

III Сектор правосуђа Не 
Уређење области на нивоу 
ФБиХ 

19. Нацрт закона о заштити пријавитеља корупције III Сектор правосуђа Не Уређење области 

20. 
Уредба о општим смјерницама за вођење 
кадровске политике органа државне службе 
ФБиХ 

III Завод за јавну управу Не 
Регулисање питања вођења 
кадровске политике органа 
државне службе ФБиХ 

Федерално министарство финансија 

Стратешки циљ 1.: Одржавање фискалне стабилности у Федерацији БиХ   

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. Буџет за 2018. годину IV квартал  ФМФ Не  

Осигурање средстава за 
финансирање послова, 
функција и програма рада 
Федерације БиХ 

2. 
Закон о извршавању Буџета ФБиХ за 2018. 
годину 

IV квартал  ФМФ Не  
Утврђује се начин извршавања 
усвојеног Буџета 
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3. ДОП-а за 2018 - 2020. годину II квартал ФМФ Не  

Представља прелиминарни 
Нацрт буџета Федерације БиХ 
за 2018. годину те садржи 
прелиминарне пројекције 
буџета за 2019. и 2020. годину 

4. 
Закон о дугу, задуживању и гаранцијама у 
ФБиХ 

III квартал ФМФ Не  

Увођење нових фискалних 
правила, јачање контроле над 
задуживањем нижих нивоа 
власти, повећање јавних 
инвестиција и усклађивање с 
прописима Европске уније 

5. 
Одлука о прерасподјели из Буџета ФБиХ с 
једног буџетског корисника на другог према 
указаној потреби 

Континуирано  ФМФ Не  

Осигурање недостајућих 
средстава буџетским 
корисницима у оквиру укупно 
одобрених средства у Буџету 

6. 
Одлука о одобравању кориштења средстава 
Текући трансфери другим нивоима власти – 
Кантони   

Континуирано  ФМФ Не  
Утврђивање динамике дознаке 
планираних средства у Буџету 
за ове намјене  по корисницима 

7. 
Одлука о издвајању средстава из Текуће 
резерве на основу захтјева од буџетских 
корисника и Владе ФБиХ 

Континуирано  ФМФ Не  
Распоређивање средства 
Текуће резерве по корисницима 
и намјенама 

8. 
Одлука о давању сагласности за прихваћање 
кредита за финансирање пројеката у 
Федерацији 

Континуирано  ФМФ Не  

Давање сагласности за 
прихваћање кредита за 
финансирање пројекта у 
Федерацији 

9. Одлука о суфинансирању пројеката Континуирано  ФМФ Не  
Давање сагласности за 
суфинансирање пројеката у 
ФБиХ 

10. 
Одлука о готовинским исплатама 
верифицираних тражбина по основи старе 
девизне штедње 

I квартал ФМФ Не  

Законом је утврђено да се 
након извршене верификације 
исплаћује максималан 
готовински износ од 1.000,00 
КМ или укупан износ 
потраживања до 1.000,00 КМ 

11. 
Одлуке о деветој емисији обвезница по основи 
рачуна старе девизне штедње 

I квартал ФМФ Не  

Верифициране обавезе по 
основи рачуна старе девизне 
штедње које нису исплаћене у 
готовини, измирују се путем 
обвезница. Предвиђено да се 
обавезе по основи рачуна старе 
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девизне штедње који су 
верифицирани до 31.12. 2014. 
измире до 30.9. 2018. 

12. Приједлог закона о доприносима       I квартал ФМФ Не 

Смањење сиве економије, 
смањење стопа доприноса, 
уједначавање обухвата 
основице на нивоу БиХ (са РС), 
обухват свих обавезних 
осигурања за разлику од 
постојећег закона  

13. 
Правилник о начину обрачунавања и уплате 
доприноса 

IV квартал ФМФ Не 
Подзаконски акт за појашњење 
одредби Закона о доприносима  

14. 
Пречишћени текст Закона о административним 
таксама  

IV квартал  ФМФ Не 

С обзиром да је било доста 
измјена изворног закона 
приступиће се изради 
пречишћеног текста Закона  

15. Приједлог закона о порезу на доходак I квартал  ФМФ Не  

Проширење порезне основице 
кроз опорезивање накнада из 
радног односа које немају 
карактер плаће, те увођење 
прогресивних стопа код 
опорезивања дохотка с циљем 
равноправније расподјеле 
порезног терета 

16. Приједлог закона о порезној управи III квартал  ФМФ Не  

Стварање предуслова за нову и 
бољу организацију порезне 
администрације;  те јачање 
кадровских, техничких и 
финансијских капацитета 
Порезне управе Ф БиХ у циљу 
побољшања њеног рада и 
ефикасности 

17. Општи порезни закон III квартал ФМФ Не  

Прописивање транспарентних, 
економичних и једноставних 
порезних процедура односно 
поступака у самој Порезној 
управи Ф БиХ 

18. 
Правилник о примјени Закона о порезу на 
доходак 

II квартал  ФМФ Не  
Проведбени пропис за 
појашњење одредаба Закона о 
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порезу на доходак 

19. 
Правилник о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста Порезне управе 

III квартал ФМФ Не  
Подзаконски акт који појашњава 
одредбе Закона о Порезној 
управи 

20. 
Правилник о регистрацији и регистрима 
порезних обвезника 

III квартал ФМФ Не  

Прописивање процедура, 
начина и рокова одређивања 
ЈИБ-а, садржај и начин вођења 
порезних обвезника 

21. Правилник о порезном дугу III квартал ФМФ Не  
Прописивање методологије 
наплате порезног дуга од 
правних и физичких лица 

22. 
Правилник о принудној наплати и одгођеном 
плаћању 

IV квартал ФМФ Не  
Прописивање начина отписа 
порезног дуга из порезно-
дужничког односа 

23. 
Правилник о издавању мишљења, ставова и 
инструкција 

IV квартал ФМФ Не  
Уређивање процедура, начина 
и накнада за  издавање ставова 
и мишљења 

24. Правилник о порезним актима IV квартал ФМФ Не  
Уређивање процедура, начина, 
садржаја и облика порезних 
аката 

25. 
Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о примјени Закона о играма на 
срећу 

I квартал ФМФ Не  
Подзаконски акт који појашњава 
одредбе Закона о играма на 
срећу 

26. 
Закон о измјенама Закона о фискалним 
системима и/или доношење Преднацрта новог 
Закона 

I квартал  ФМФ Не  

Појачан инспекцијски надзор и 
усаглашавање с новим Законом 
о прекршајима у ФБиХ и 
побољшање постојећих 
законских рјешења. 
Унапређење области 
фискалних система 

27. 
Приједлог Закона о припадности јавних 
прихода у ФБиХ 

II квартал ФМФ Не  
Побољшање система 
вертикалне и хоризонталне 
наплате јавних прихода 

29. 
Правилник о начину уплате јавних прихода 
буџета и ванбуџетских фондова на територији 
Федерације БиХ 

Континуирано ФМФ Не  
Доноси се приликом промјена 
елемената уплате  

30.  
Правилник о извјештавању о прикупљеним и 
распоређеним јавним приходима у Федерацији 
БиХ 

IV квартал ФМФ Не  
Унапређење система 
извјештавања  
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Стратешки циљ 2.: Провођење реформи у области европских интеграција 

А. Прописи за које ће се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Измјене и допуне Правилника о критеријима за 
успостављање интерне ревизије 

III квартал ФМФ Не  
Испуњавање услова из 
Споразума о стабилизацији и 
придруживању 

2. 
Измјене и допуне Правилника о условима за 
обављање послова интерне ревизије 

III квартал ФМФ Не  
Испуњавање услова из 
Споразума о стабилизацији и 
придруживању 

3. 
Измјене и допуне Методологије рада интерне 
ревизије 

III квартал  ФМФ Не 
Испуњавање услова из 
Споразума о стабилизацији и 
придруживању 

4. 
Израда Преднацрта закона о измјенама и 
допунама Закона о леасингу 

I квартал ФМФ Не  

Циљ је да се стане у крај 
недозвољеном обављању 
послова  оперативног леасинга 
у пракси  

5. 
Уредба о измјенама и допунама Уредбе о 
критеријима и начину вођења надзора над 
пословањем Развојне банке 

II квартал ФМФ Не  
Усклађивање с Измјенама и 
допунама Закона о Развојној 
банци 

6. 
Одлука о измјенама и допунама Одлуке о 
изношењу стране готовине и чекова 

II квартал ФМФ Не  

Усаглашавање с државним 
Законом о спрјечавању прања 
новца и финансирању 
терористичких активности  

7. 
Приједлога закона о измјенама и допунама 
Закона о Развојној банци 

Iквартал  ФМФ Не  

Стварање правне основе за 
стабилност и даљи развој банке 
у циљу финансијске обнове и 
развоја привреде  

8. 
Приједлог закона о измјенама и допунама 
Закона о инвестицијским фондовима 

Iквартал ФМФ Не  

Хармонизација система 
спрјечавања прања новца и 
финансирања тероризма са 
стандардима и препорукама        
ФАТФ-а 
Прописивање строжих услова 
за власничке и управљачке 
структуре за управљање 
инвестицијским фондовима 

9. 
Приједлог закона о измјенама и допунама 
Закона о тржишту вриједносних папира 

I квартал ФМФ Не   

Хармонизација система 
спрјечавања прања новца и 
финансирања тероризма са 
стандардима и препорукама     
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ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редн
и број 

Назив акта 
Планирани 

рок за 
припрему 

Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за доношење 

ФАТФ-а. 
Измјена важеће регулативе за 
овлаштене учеснике на 
тржишту вриједносних папира  

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

1.  Приједлог закона о банкама I квартал ФМФ Да  
Унапређење банкарског 
сектора, заштита и одржавање 
финансијске стабилности 

2. Приједлог закона о Агенцији за банкарство I квартал ФМФ Да  

Агенција би поред улоге 
супервизора била и надлежно 
тијело за санацију банака; 
Усклађују се овласти Агенције 
са овластима прописаним 
базелским принципима и са 
овластима проистеклим из ЕУ 
директива, као и с овластима 
прописаним у новом Закону о 
банкама и Закону о факторингу 

4. 
Нацрт закона о микрокредитним 
организацијама 

I квартал ФМФ Да  
Унапређење микрокредитног 
система  

5. Нацрт закона о посредовању у осигурању II квартал ФМФ Да  
Омогућавање банкама и 
поштама да раде послове 
посредовања у осигурању  

6. 
Нацрт закона о осигурању од одговорности 
моторних возила 

III квартал ФМФ Да  

С обзиром да се тржиште 
развијало од 2005. године, када 
је усвојен постојећи закон, те су 
уочене мањкавости у његовој 
примјени, приступиће се изради 
новог Закона  

7.  
Израда Нацрта закона о измјенама и допунама 
Закона о девизном пословању 

III квартал ФМФ Да  

Свеобухватно регулирање 
девизног тржишта који се 
стално мијења те отклањање 
уочених недостатка приликом 
примјене постојећег Закона  

Стратешки циљ 3.: Стварање повољнијег амбијената за пословање 

А. Прописи за које ће се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Одлука о задужењу Федерације путем емисије 
трезорских записа Федерације БиХ у 2017. 
години 

I квартал ФМФ Не  
Прикупљање средстава за 
финансирање издатака 
утврђених Буџетом Ф БиХ за 
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ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редн
и број 

Назив акта 
Планирани 

рок за 
припрему 

Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за доношење 

2017. годину 

2. 
Одлука о задужењу Федерације путем емисије 
дугорочних вриједносних папира/обвезница 
Федерације БиХ у 2017. години 

I квартал ФМФ Не  

Ствара се претпоставка за 
провођење даљих активности 
на прикупљању средстава 
планираних Буџетом Ф БиХ за 
2017. годину. 

3. 

Правилник о поступку запримања 
документације у Регистар финансијских 
извјештаја, провјери потпуности и точности 
документације и начину вођења Регистра 

I квартал ФМФ Не  
Подзаконски акт који појашњава 
одредбе Закона о регистру 
финансијских извјештаја  

4. 
Правилник о контном оквиру, садржају конта и 
примјени контног оквира за привредна друштва 

II квартал ФМФ Не  
Подзаконски акт који појашњава 
одредбе Закона о 
рачуноводству и ревизији 

5. 
Правилник о садржају и форми образаца 
финансијских извјештаја за привредна друштва 

II квартал ФМФ Не  
Подзаконски акт који појашњава 
одредбе Закона о 
рачуноводству и ревизији 

6. 
Израда Правилник о контном оквиру, садржају 
конта и примјени контног оквира за банке и 
друге финансијске организације 

II квартал ФМФ Не  
Подзаконски акт који појашњава 
одредбе Закона о 
рачуноводству и ревизији 

7. 
Правилник о садржају и форми финансијских 
извјештаја за банке и друге финансијске 
организације 

II квартал ФМФ Не  
Подзаконски акт који појашњава 
одредбе Закона о 
рачуноводству и ревизији 

8. 
Правилник о примјени контног оквира за 
друштва за осигурање и реосигурање 

II квартал ФМФ Не  
Подзаконски акт који појашњава 
одредбе Закона о 
рачуноводству и ревизији 

9. 
Правилник о садржају и форми финансијских 
извјештаја друштава за осигурање 

II квартал ФМФ Не  
Подзаконски акт који појашњава 
одредбе Закона о 
рачуноводству и ревизији 

10. 

Правилник о контном оквиру, садржају рачуна 
о контном оквиру и садржају и форми 
финансијских извјештаја за инвестицијске 
фондове 

II квартал ФМФ Не  
Подзаконски акт који појашњава 
одредбе Закона о 
рачуноводству и ревизији 

11. 
Правилник о садржају и форми образаца 
извјештаја о промјенама на капиталу 

II квартал ФМФ Не  
Подзаконски акт који појашњава 
одредбе Закона о 
рачуноводству и ревизији 

12. 
Правилник о условима и правилима 
консолидације годишњих финансијских 
извјештаја 

II квартал ФМФ Не  
Подзаконски акт који појашњава 
одредбе Закона о 
рачуноводству и ревизији 

13. Правилника о вођењу Регистра правних особа II квартал ФМФ Не  Подзаконски акт који појашњава 
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ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 
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Назив акта 
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усклађивање са 
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Разлози за доношење 

и подузетника за пружање књиговодствених и 
рачуноводствених услуга 

одредбе Закона о 
рачуноводству и ревизији 

14. 
Правилника о условима и начину издавања, 
обнављања и одузимања лиценци овлаштеним 
ревизорима и друштвима за ревизију 

II квартал ФМФ Не  
Подзаконски акт који појашњава 
одредбе Закона о 
рачуноводству и ревизији 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. Приједлог закона о рачуноводству и ревизији I квартал ФМФ  Да  

Омогућавање унапређења 
система корпоративног 
финансијског извјештавања у 
ФБиХ и унапређења ревизије 
финансијских извјештаја 

2. 
Приједлог закона о регистру финансијских 
извјештаја  

I квартал ФМФ  Да  

Стварање правних 
претпоставки за подизање 
нивоа квалитете финансијског 
извјештавања и усклађивање с 
најбољом међународном 
праксом 

Федерално министарство енергије, рударства и индустрије 

Стратешки циљ 1.: Стварање уређеног амбијента за ефикасно функционисање и развој електроенергетског сектора, гасног сектора и сектора нафтних деривата 
у складу са ЕУ легислативом, Уговором о успостави Енергетске заједнице земаља ЈИЕ и Стратешким планом и програмом развоја енергетског сектора Федерације 
БиХ 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. Преднацрт Закона о енергији III квартал СЕ/ФМЕРИ Да 
Уређење питања која су везана 
за енергију општенито 

2. 
Подзаконски прописи који проистичу из Закона 
о енергијској ефикасности 

IV квартал СЕ/ФМЕРИ Да/Не  

3. Закон о гасу I квартал СЕ/ФМЕРИ Да  

4. 
Закон о гасу ФБиХ хармонизиран са Трећим 
енергетским пакетом 

II/III квартал СЕ/ФМЕРИ Да  

5. 
Подзаконски акти и други прописи који 
произлазе из Закона о нафтним дериватима у 
ФБиХ 

I-IV квартал СЕ/ФМЕРИ Да  

6. Закон о опреми под притиском у ФБиХ II квартал СЕ/ФМЕРИ Да  

7. Закон о биогориву у ФБиХ IV квартал СЕ/ФМЕРИ Да  

Стратешки циљ 2.: Обезбјеђење амбијента у складу са ЕУ легислативом који ће осигурати рационалну и сигурну експлоатацију природних богатстава и 
обезбиједити висок степен истражености лежишта минералних сировина у Федерацији Босне и Херцеговине - све у складу са одрживим развојем 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Преднацрт закона о измјенама и допунама 
Закона о рударству ФБиХ 

II квартал СР/ФМЕРИ Да Уређење области рударства 
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2. 
Преднацрт закона о измјенама и допунама 
Закона о геолошким истраживањима  Ф БиХ 

IV квартал СР/ФМЕРИ  Уређење области 

Стратешки циљ 3.: Унапређење амбијента за производњу и повећање степена извозне оријентације индустријске производње 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Нацрт закона о измјена и допуна Закона о 
мјеритељству у ФБиХ 

II квартал ЗЗМ/ФМЕРИ Да Потребне измјене 

2. 
Подзаконски акти везани за Закон о 
мјеритељству у ФБиХ 

IV квартал ЗЗМ Не  

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Преднацрт закона о измјенама и допунама 
Закона о јавним предузећима у ФБиХ 

III квартал СПФиОП/ФМЕРИ Да 
Иновација рјешења у закону и 
усклађивање са 
законодавством ЕУ 

Стратешки циљ 4.: Стварање ефикасног система у складу са ЕУ легислативом који ће обезбиједити одрживи развој и повећање извоза намјенске индустрије у ФБиХ 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Пипремне активности на изради новог Закона о 
производњи, ремонту, развоју и промету НВО, 
усклађеног са Законима на нивоу БиХ 

IV квартал ФДНИ/ФМЕРИ Да 
Усклађивање са државним 
законом ако се исти донесе 

Федерално министарство промета и комуникација 

Стратешки циљ  4.: Израда Законских и подзаконских прописа 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Закон о повјеравању јавних овласти Ауто-мото 
клубова у Федерацији БиХ 

31.12.2017. 
Федерално министарство промета и 

комуникација 
Не 

Непостојање правне регулативе 
у овом подручју 

2. 
Измјена и допуна  Закона о цестама 
Федерације БиХ 

31.12.2017. 
Федерално министарство промета и 

комуникација 
Не 

Због новостворених услова и 
побољшања управљања 

цестама 

Федерално министарство рада и социјалне политике 

Стратешки циљ 2.:  Успостављање ефикасног система заштите, рехабилитације и  социјалне инклузије особа са инвалидитетом у Федерацији БиХ у складу са ЕУ 
легислативом  

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Закон о измјенама Закона о основама 
социјалне заштите, заштите цивилних жртава 
рата и заштите породице са дјецом 

Прописи  у 
парламентар
ној процедури 

( на Дому 
народа у 
форми 

Нацрта ) 

Влада Федерације БиХ 
Достављена изјава 

усклађености 

Реформа социјалног сектора 
(разлози за доношење закона 

детаљно садржани у 
образложењу сачињеног текста 

Закона)  

2. 
Закон о јединственом регистру корисника 
накнада на који се не уплаћују доприноси 

Враћен са 
Дома народа 
Парламента 

Влада Федерације БиХ 
Не усклађује се са 

прописима ЕУ 
Реформа социјалног сектора 
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Разлози за доношење 

ФБиХ Влади 
ФБиХ на 
дораду и 

усаглашавањ
е текста 

Приједлога. 

3. 
Закон о организацијама особа са 
инвалидитетом у Федерацији БиХ 

Обављање 
активности на 
тексту радног 
материјала 

Влада Федерације БиХ 
Не усклађује се са 

прописима ЕУ 
Реформа социјалног сектора 

Стратешки циљ 3.:  Успостављање и одржавање функционалног и ефикасног Система тржишта рада усклађеног са европским законодавством и међународним 
документима  

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Закон о измјенама и допунама Закона о 
посредовању у запошљавању и социјалној 
безбједности незапослених особа 

I и II квартал Влада Федерације БиХ 
Не усклађује се са 

прописима ЕУ 

Адекватније одређивање 
новчане накнаде за случај 

незапослености 

2. 
 

Правилник о евиденцијама у области 
запошљавања 

I и II квартал 
Федерално министарство рада и 

социјалне политике 
Не усклађује се са 

прописима ЕУ 

Увођење више врста 
евиденција у области 
запошљавања у циљу  

омогућавања ефикасније 
функције посредовања у 

запошљавању  

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. Закон о измјенама и допунама Закона о раду 
III и IV 

квартал 
Влада Федерације БиХ Да Реформа радног законодавства 

2. Закон о безбједности и здрављу на раду 
III и IV 

квартал 
Влада Федерације БиХ Да Реформа радног законодавства 

3. Закон о штрајку 
III и IV 

квартал 
Влада Федерације БиХ Да Реформа радног законодавства 

4. Закон о мирном рјешавању радних спорова 
III и IV 

квартал 
Влада Федерације БиХ Да Реформа радног законодавства 

Стратешки циљ 4.:  Успостављање  ефикасног, финансијски стабилног и одрживог система  ПИО ФБиХ 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Закон о организацији пензијског и инвалидског 
осигурања 

IV квартал Влада Федерације БиХ 
Не усклађује се са 

прописима ЕУ 
Реформа пензијског система у 

Федерацији БиХ 

Стратешки циљ 5.:  Унаприједити систем социјалне заштите и заштите породице са дјецом који ће гарантовати основна и уједначена права која обезбјеђују 
заштиту социјално угрожених категорија 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. Израда Преднацрта Закона о психолошкој IV квартал ФМРСП Не Уређење области психолошке 
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ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редн
и број 

Назив акта 
Планирани 

рок за 
припрему 

Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за доношење 

дјелатности у Федерацији БиХ  дјелатности  

2. 

Израда Преднацрта Закона о измјенама и 
допунама Закона о преузимању права и 
обавеза оснивача над установама социјалне 
заштите у Федерацији БиХ 

IV квартал ФМРСП Не 
Усклађивање и побољшање 
рада установа од значаја за 
Федерацију БиХ 

3. 

Израда Правилника о начину и мјесту 
проведбе заштитне мјере обавезног психо-
социјалног третмана учинилаца насиља у 
породици 

II квартал ФМРСП Не 
Имплементација Закона о 
заштити од насиља у породици 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Израда Закона о дјелатности социјалног рада у 
Федерацији БиХ  

III квартал ФМРСП Не 
Уређење области дјелатности 
социјалног рада  

2. 
Израда Закона о социјалним услугама у 
Федерацији БиХ  

IV квартал ФМРСП Не 

Успостава универзалних 
основних права и минимума 
социјалних стандарда из 
области социјалне заштите 

3. 
Израда Закона о заштити породице са дјецом у 
Федерацији БиХ  

III квартал ФМРСП Не 
Изједначавајне и доступност 
основних права из области 
заштите породице и дјеце 

Федерално министарство за питање бораца и инвалида одбрамбено ослободилачког рата 

Стратешки циљ 3.: Регулирање и унапређење основних социјално - статусних питања  за  ратне  војне инвалиде, породице погинулих бораца, незапослених бораца, 

бораца других ослободилачких ратова и учесника ослободилачких покрета, ратних и мирнодопских војних инвалида, чланова породица погинулих, несталих и умрлих 
бораца, као и умрлих ратних војних инвалида 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. Измјене и допуне Закона о провођењу 
контроле законитости кориштења права  из 
области бранилачко-инвалидске заштите 
("Службене новине Федерације БиХ", број: 
82/09) 

2017. 
Федерално министарство за питања 

бораца и инвалида одбрамбено-
ослободилачког рата 

Да 
У сврху провођења пресуда 
Уставног суда Федерације БиХ, 
број: У-7/12 и број:У-17/12 

2. Измјене и допуне Закона о правима бранилаца 
и чланова њихових породица (“Службене 
новине Федерације БиХ”, бр.:33/04,56/05,70/07 
и 9/10). 

2017. Федерално министарство за питања 
бораца и инвалида одбрамбено-
ослободилачког рата 

Да У сврху провођења пресуде 
Уставног суда У-8/13 и 
имплементацији Препоруке 
Комитета за људска права УН 
УН, број: 1917/2009, 1918/2009, 
1925/2009 и 1953/2010 у 
предмету: Прутина, Златарац, 
Козица и Чекић урађен текст 
Нацрта закона о измјенама и 
допунама Закона о правима 
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ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редн
и број 

Назив акта 
Планирани 

рок за 
припрему 

Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за доношење 

бранилаца и чланова њихових 
породица  
(“Службене новине Федерације 
БиХ”, бр.: 33/04, 56/05, 70/07 и 
9/10), прибављена мишљења 
Уреда за законодавство и 
усклађеност са прописима 
Европске уније, Федералног 
министарства финансија и 
Федералног министарства 
правде и Нацрт закона 
достављен Влади Федерације 
ради разматрања и упућивања 
у парламентарну процедуру по 
скраћеном поступку 

3. Измјене и допуне Закона о посебним правима 
добитника највећих ратних признања и 
одликовања и чланова њихових породица 
("Службене новине Федерације БиХ", 
број:70/05, 61/06 и 9/10) 

2017. Федерално министарство за питања 
бораца и инвалида одбрамбено-

ослободилачког рата 
 

Да Нацрт закона о измјенама и 
допунама Закона о посебним 
правима добитника ратних 
признања и одликовања и 
чланова њихових породица 
("Службене новине Федерације 
БиХ", број: 70/05, 61/06 и 9/10),  
утврђен на 94. сједници Владе 
Ф БиХ и по скраћеној процедури 
упућен у парламентарну 
процедуру. 

4. Израда и доношење Правилника о додјели 
Медаље отпора заслужним организаторима 
отпора у БиХ 

Трајан 
задатак 

Федерално министарство за питања 
бораца и инвалида одбрамбено-
ослободилачког рата 
 

Не Правилником ће бити 
регулисана додјела Медаље 
отпора из Закона о посебним 
правима добитника ратних 
признања и одликовања и 
чланова њихових породица 
("Службене новине Федерације 
БиХ", број: 70/05, 61/06 и 9/10). 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

5. Закон о правима демобилизираних бранилаца 
и чланова њихових породица 

2017. Федерално министарство за питања 
бораца и инвалида одбрамбено-
ослободилачког рата 
 

Да Нацрт закона о правима 
демобилизираних бранилаца и 
чланова њихових породица 
достављен на мишљење- Уреду 
за законодавство и усклађеност 
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ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редн
и број 

Назив акта 
Планирани 

рок за 
припрему 

Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за доношење 

са прописима Европске уније, 
Федералном министарству 
правде и Федералном 
министарству финансија и 
кантоналним скупштинама. 

6. Измјене и допуне Закона о пријевременом 
повољнијем пензионисању бранилаца 
одбрамбено - ослободилачког рата 

2017. Федерално министарство рада и 
социјалне политике 

Да У сврху провођења пресуде 
Уставног суда У-29/13 од 
22.01.2014. и 29.01.2014. године 
и у сврху враћања на ниво 
права оних пензионера којима 
су умањене пензије по ЗПП.  

7. Измјене и допуне Закона о федералним 
министарствима и другим органима управе у 
ФБиХ 

2017. Федерално министарство правде Да У сврху регулисања 
надлежности Федералног 
министарства за питања бораца 
и инвалида одбрамбено-
ослободилачког рата у погледу 
питања војних евиденција из 
области војне обавезе 

8. Измјене и допуне Закона о правима бранилаца 
и чланова њихових породица 

2017. Федерално министарство за питања 
бораца и инвалида одбрамбено-

ослободилачког рата 
 

Да Представнички дом 
Парламента Федерације БиХ 
донио је Закључак којим је 
наложио Влади Федерације БиХ 
да до израде Ребаланса Буџета 
Федерације БиХ за 2016. 
годину, изнађе законске 
претпоставке и средства за 
побољшање статуса ратних 
војних инвалида 100% И групе 
параплегичари. У циљу 
побољшања статуса РВИ 100% 
И групе, припремљена је 
Измјена и допуна у дијелу 
додатка за његу и помоћ од 
другог лица.  

Федерално министарство здравства 

Стратешки циљ 2.: Усклађивање законодавног оквира са реформским циљевима и прописима ЕУ 

B. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. Израда Нацрта закона хемикалијама II квартал Федерално министарство здравства Да  
-Уредба  1907/2006 
Европског 

Закон има за циљ системско 
уређење области хемикалија, 
гдје је потребно осигурати да 
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ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редн
и број 

Назив акта 
Планирани 

рок за 
припрему 

Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за доношење 

парламента и 
Савјета од 18.12. 
2006. године о 
регистрацији, 
евалуацији, 
ауторизацији и 
ограничавању 
хемикалија 
(Registration, 
Еvaluation, 
Аuthorisation аnd 
Restriction оf 
Chemicals – 
REACH) 
-Уредба 1272/2008 
Европског 
парламента и 
Савјета Европске 
заједнице од 
16.12.2008. године 
о класификацији, 
обиљежавању и 
пакирању 
супстанци и 
мјешавина 
(classification, 
labelling аnd 
packaking оf 
substances аnd 
mixtures – CLP) 
 

-Уредба 689/2008 
Европског 
парламента и 
Савјета од 
17.06.2008. године 
о извозу и увозу 
опасних хемикалија 
 

-Уредба 648/2004 
Европског 

произвођачи, увозници или 
крајњи корисници производе, 
продају на тржиште или користе 
супстанце које немају штетно 
дејство на људско здравље или 
животну средину. 
 

Наиме, на нивоу Федерације 
БиХ у примјени су сљедећи 
Закони и правилници: Закон о 
промету отрова („Службени 
лист РБиХ”, бр. 2/92 и 13/94), 
Закон о превозу опасних 
материја („Службени лист 
РБиХ”, бр. 2/92 и 13/94), као и 
Листа отрова чији се промет 
дозвољава (“Службене новине 
Федерације БиХ“, број 50/08), те 
Допуна Правилника о хигијенско 
техничким условима које морају 
испуњавати прометници 
отровима (“Службене новине 
Федерације БиХ“, број 60/06).  
 

Ова преузета законска 
регулатива из бивше СФРЈ и 
СРБиХ у својим оквирима у 
врло ограниченој мјери 
препознаје одређене захтјеве 
европских прописа. С тим у 
вези обрађивач закона, одлучио 
се за израду новог правног 
оквира за хемикалије, којим се 
уређују кључна питања из 
области хемикалија, као и 
надлежени орган за провођење 
закона из ове области на нивоу 
Федерације БиХ, те надзор над 
хемикалијама. 
 

Законом је потребно уредити 
класификацију, пакирање и 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/classification/index_en.htm
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ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редн
и број 

Назив акта 
Планирани 

рок за 
припрему 

Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за доношење 

парламента и 
Савјета од 31.03. 
2004. године  о 
детерџентима 
 

-Директива 

2004/9/ЕЗ 

Европског 

парламента и 

Савјета од 

11.02.2004. године 

о надзору и 

провјери добре 

лабораторијске 

праксе (ДЛП) 

-Ротердамска 

конвенција о 

процедури 

претходног 

обавјешћења о 

сагласности за 

промет неких 

опасних хемикалија 

и пестицида у 

међународној 

трговини 

обиљежавање опасних 
хемикала; размјену података о 
хемикалијама кроз сигурносно-
технички лист; интегрални 
инвентар хемикалија 
произведених и увезених; добру 
лабораторијску праксу; 
ограничења и забране 
супстанци које изазивају 
забринутост; услове за увоз и 
извоз хемикалија за које је 
прописан поступак претходне 
сагласности; одобрења за 
вршење дјелатности 
производње, промета и 
кориштења опасних хемикалија; 
системско праћење хемикалија; 
стављање на тржиште 
детерџената; надзор и друга 
питања од значаја за сигурно 
управљање хемикалијама. 
Основно начело на којем се 
заснива Закон је начело 
предострожности. 
 

Уколико се Нацрт усвоји 
почетком 2017.године, 
проводиће се и активности на 
доношењу потребних 
подзаконских аката на основу 
овог закона. 

2. Израда Преднацрта закона о биоцидима IV квартал Федерално министарство здравства Да  
- Уредба бр. 
528/2012 Европског 
парламента и 
Савјета од 
22.05.2012.године 
о стављању на 
тржиште и 
кориштењу 

Закон о биоцидима треба да 
осигура висок степен заштите 
здравља људи, животиња и 
животне средине, уједначавање 
промета биоцидима на подручју 
цијеле Босне и Херцеговине, 
као и унапређење промета 
биоцидима са земљама ЕУ и 
другим земљама осигуравајући 
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ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редн
и број 

Назив акта 
Планирани 

рок за 
припрему 

Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за доношење 

биоцида 
(у примјени је од 
2014.године). 

тако конкурентност привреде и 
подстицај сигурније производње 
и кориштења ових средстава. 
Наиме, ради се о области за 
коју тренутно не постоји 
адекватан законодавноправни 
оквир на подручју Федерације 
БиХ, стога је исти неопходно 
осигурати, због чега ће се 
приступити изради посебног 
Закона о биоцидима. Такођер, 
ради се о области која је 
децидно дефинирана 
прописима Европске уније, у 
оквиру политике околиша, те је 
Закон потребно усагласити са 
тим прописима.  
Овим законом потребно је 
уредити услове стављања на 
тржиште и кориштење биоцида 
у Федерацији Босне и 
Херцеговине (у даљем тексту: 
Федерација БиХ), а који се 
односе на процјену ризика и 
ефикасности биоцида ради 
доношења дозволе за 
стављање биоцида на тржиште, 
поступак доношења дозволе, 
истраживање и развој, 
класификација, пакирање, 
обиљежавање, рекламирање и 
сигурносно-технички лист, 
услови за увоз биоцида, сигурно 
кориштење, одобрење за 
обављање дјелатности 
производње и промета 
биоцида, евиденције о 
биоцидима, забране и 
ограничења, доступност 
података, надзор и друга 
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питања од значаја за сигурно 
стављање на тржиште и 
кориштење биоцида. 
Нова Уредба бр. 528/2012 битно 
мијења два основна питања код 
регулације биоцидних 
производа у односу на 
Директиву 98/8/ЕЗ, која је 
раније била у примјени, а то су: 
класификација активних 
супстанци и поступак издавања 
националних (државних) 
одобрења за биоцидне 
производе. Раније важећа 
класификација активних 
супстанци у ЕУ 
подразумијевала је одређене 
административне поступке; 
прелазак на другачији систем 
класификације значи и измјене 
у режиму издавања одобрења 
за стављање на тржиште 
биоцидних производа. Осим 
тога, и бројне, кључне 
дефиниције промијењене су 
Уредбом. Од ступања на снагу, 
и сама нова Уредба је 
претрпјела већ пар измјена и 
допуна, што додатно 
комплицира поступак 
усклађивања домаћих прописа 
са одредбама исте и изискује 
више времена. Такођер, 
потребно је осигурати јасан 
законодавноправни оквир за 
управљање хемикалијама, 
усклађен са основним 
принципима ЕУ у овој области, 
а након тога приступити изради 
правнога оквира за биоциде. 
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Наиме, одређена рјешења 
Закона о хемикалијама 
директно су везана за 
дефинирање рјешења у Закону  
о биоцидима. 

3. Израда Нацрта закона о лијечењу неплодности 
биомедицински потпомогнутом оплодњом  

IV квартал Федерално министарство здравства Да 

- Директива 

2004/23/ЕЗ 

Европског 

парламента и 

Савјета од 

31.03.2004. о 

одређивању 

стандарда 

квалитете и 

безбједности за 

поступке 

даривања, 

набавке, 

тестирања, обраде, 

чувања, 

складиштења и 

расподјеле ткива и 

станица људског 

поријекла 

Директива 2004/23/ЕЗ утврђује 
стандарде квалитете и 
безбједности за ткива и станице 
људског поријекла који су 
намијењени за примјену у 
људи, ради осигурања високог 
ступња заштите људског 
здравља. Директива се, између 
осталог, примјењује на ткива и 
станице које укључују 
хематопоетске станице 
периферне крви, матичне 
станице (крви) пупковине и 
коштане сржи, станице за 
репродукцију (јајашца, сперма), 
ткива и станице фетуса, те 
матичне станице одраслих и 
ембрија.  
Разлог за дјелимичну 
усклађеност налази се у 
чињеници да Федерација БиХ 
први пут законски уређује 
област лијечења неплодности, 
која подразумијева испуњавање 
бројних претпоставки, како у 
кадровском, тако и у 
материјалном смислу, а што 
није могуће у цијелости 
задовољити у овом тренутку. 
Наиме, прилагођавајући се 
актуелној ситуацији у области 
здравства, као и ограниченим 
финансијским ресурсима, Нацрт 
закона се дјелимично усклађује 
са секундарним и осталим 
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прописима Европске уније, у 
мјери колико је то било могуће. 
Наведеним се, свакако, чини 
корак напријед у овој области, 
те одређује смјер даљег 
унапређења лијечења 
неплодности, односно 
поставља јасно опредјељење 
Федерације БиХ ка потпуном 
усаглашавању са 
законодавством ЕУ, а како се 
буду стјецали остали потребни 
услови. 
 

Треба истаћи да у вези са 
лијечењем неплодности 
медицински потпомогнутом 
оплодњом постоје још двије 
важне Директиве ЕУ, и то 
Директива 2006/86/ЕЗ којом се 
проводи споменута Директива 
2004/23/ЕЗ Европског 
парламента и Савјета с 
обзиром на захтјеве за 
праћењем, пријаву озбиљних 
нежељених реакција и појава, 
те одређене техничке захтјеве 
везане уз означивање, обраду, 
чување, складиштење и 
расподјелу ткива и станица 
људског поријекла (од 
24.10.2006. године) и Директива 
2006/17/ЕЗ Комисије од 
08.02.2006. године којом се 
примјењује Директива 
2004/23/ЕЗ Европског 
парламента и Савјета о 
одређеним техничким 
захтјевима код даривања, 
прибављања и тестирања ткива 
и станица људског поријекла. 
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Ове двије Директиве битне су 
при доношењу проведбених 
прописа на основу овог Закона, 
јер својим садржајем 
представљају проведбену 
материју, а што ће ово 
министарство имати у виду. 

4. Израда Нацрта закона о контроли и 
ограниченој употреби духана, духанских и 
осталих производа за пушење  

IV квартал Федерално министарство здравства Да 
 
- Оквирна 
конвенција о 
контроли духана 
(резолуција СЗО 
број: WХА 56.1) 
 
- ЕУ Директива 

2014/40/ЕУ о 

усклађивању 

закона и других 

прописа држава 

чланица о 

производњи, 

представљању и 

продаји духанских 

и сродних 

производа и о 

стављању изван 

снаге Директиве 

2001/37/ЕЗ 

Оквирна конвенција предвиђа, 
између осталог, да свака 
чланица успоставља, јача и 
финансира национални 
координацијски механизам или 
координаторе за контролу 
духана. Та обавеза према 
Оквирној конвенцији се треба 
проводити према могућностима 
сваке чланице. 
 

До сада је усвојено осам 
смјерница које се односе на 
имплементацију чл. 5.3, 6, 8, 9, 
10, 11, 12, 13 и 14. Конвенције. 
Поред тога, 2014 године, 
Савјете потписница је усвојило 
и сет политика и препорука о 
економски одрживим 
алтернативама узгоју духана у 
вези чл. 17 и 18. конвенције. 
 

Посебно су важне Смјернице за 
имплементацију члана 5.3, које 
се односе на заштиту политика 
јавног здравља са становишта 
контроле духана од 
комерцијалних и других 
прикривених интереса духанске 
индустрије.  
 

Циљ  нове Директиве 
2014/40/ЕУ је побољшати 
функционирање унутрашњег 
тржишта ЕУ на начин да се 
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осигура висок ниво здравствене 
заштите и при томе осигура 
висок ниво јавнога здравља. 
 

Новом директивом којом се 
уређује производња, промоција 
и продаја духана и пратећих 
производа, предвиђена је висок 
ниво здравствене заштите 
европских грађана. 
 

Нова директива садржи снажне 
мјере против незаконите 
трговине духанским 
производима. Циљ је осигурати 
да се продају само они 
производи који су сукладни са 
директивом. 
 

Како су у Федерацији БиХ у овој 
области у примјени прописи из 
1996.године, са мањим 
измјенама накнадно рађеним, 
неопходно је исте ревидирати, 
те област контроле духана 
уредити на начин који одговара 
одредбама Оквирне конвенције, 
чији смо потписник, као и 
прописима Европске уније.  
 

Преднацрт закона припремљен 
је 2016. године, а у 2017. години 
се очекује проведба јавне 
расправе и припрема Нацрта 
закона. 

5. 
 

Израда Приједлога закона о финансијској 
консолидацији јавних здравствених установа у 
Федерацији Босне и Херцеговине (хитни 
поступак) 
 

II квартал Федерално министарство здравства Не Влада Федерације БиХ је 
05.11.2015.године усвојила 
Информацију о проблематици 
финансирања сектора 
здравства у Федерацији Босне и 
Херцеговине, с посебним 
освртом на проблематику 
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финансирања клиничких 
центара у Федерацији БиХ и 
потреби санирања утврђених 
губитака, са пратећим 
Закључцима.  Наведена 
Информација има се 
проматрати и у контексту 
Програма рада Владе 
Федерације БиХ за период 
2015.-2018. година, и то у 
дијелу Програма који се односи 
на област здравства, а којим су 
предвиђене континуиране 
активности на консолидацији 
сектора здравства и његовом 
преструктуирању: 
финансијском, организацијском 
и стратешком. Осим тога, 
наведене активности су 
усаглашене и са Реформском 
агендом Босне и Херцеговине 
за период 2015.-2018. година 
која је прихваћена од 
Парламента Федерације БиХ. 
На основу Закључака Владе 
Федерације БиХ, у вези са 
споменутом Информацијом, 
Федерално министарство 
здравства задужено је да у 
сарадњи са ресорним 
федералним министарствима 
припреми Приједлог закона о 
финансијској консолидацији 
јавних здравствених установа у 
Федерацији Босне и 
Херцеговине, с назнаком да се 
доношење овог закона 
кандидира у хитној процедури. 

6. Доношење недостајућих подзаконских аката на 
основу важећих закона из области здравства 

 
Федерално министарство здравства 

 
Важећи закони из области 
здравства утврђују обвезу 
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федералном министру 
здравства да доноси одређене 
подзаконске акте, у циљу 
ближег уређења појединих 
питања. 

6.1. 
Правилник о специјализацијама и 
субспецијализацијама здравствених радника и 
сарадника  

I квартал Федерално министарство здравства Не  

6.2. 

Измјене и допуне Наредбе о стандардима и 
нормативима здравствене заштите из 
обавезног здравственог осигурања у 
Федерацији Босне и Херцеговине  

IV квартал Федерално министарство здравства Не  

6.3. 
Ревизија  Правилника о дефиницији 
архитектуре здравствено-информационог 
система  

IV квартал Федерално министарство здравства Не  

6.4. 
Правилник  о облику и садржају основне 
медицинске документације  

II квартал Федерално министарство здравства Не  

6.5. 

Правилник о облику, садржају и начину вођења  
индивидуалних извјештајних образаца и других 
помоћних образаца за вођење евиденција, као 
и другим питањима од значаја  за 
индивидуалне извјештајне обрасце и друге 
помоћне обрасце  

II квартал Федерално министарство здравства Не  

6.6. 
Правилник о начину и роковима достављања, 
као и облику и форми збирних извјештајних 
образаца   

II квартал Федерално министарство здравства Не  

6.7. *Уколико током 2017. године буде усвојен 
Закон о измјенама и допунама Закона о 
трансплантацији органа и ткива у сврху 
лијечења, на основу допуна тог Закона, 
донијеће се и сљедећи правилници: 
- О начину праћења озбиљних штетних 

догађаја и озбиљних штетних реакција у 
подручју примјене ткива и станица, начину 
вођења евиденције и роковима 
извјештавања те садржају и облику 
обрасца годишњег извјештаја, и  

- О начину извјештавања, начину вођења 
евиденције и роковима извјештавања о 
озбиљним штетним догађајима и 

IV квартал Федерално министарство здравства Да 
-Директива 
004/23/ЕЗ 
Европскога 
парламента и 
Савјета од 31. 
ожујка 2004. о 
одређивању 
стандарда 
квалитете и 
безбједности за 
поступке 
даривања, 
набавке, 

Дјелимично усклађивање са 
наведеним директивама 
Европског парламента и 
Савјета о стандардима 
квалитете и безбједности ткива 
и станица људског поријекла, 
као и људских органа 
намијењених пресађивању, и то 
у дијелу осигурања свих  
потребних мјера гледе 
озбиљних штетних догађаја и 
озбиљних штетних реакција који 
се могу довести у везу са 
трансплантацијом. 
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озбиљним штетним реакцијама у 
поступцима пресађивања органа у сврху 
лијечења. 

тестирања, обраде, 
чувања, 
складиштења и 
расподјеле ткива и 
станица људског 
поријекла  
– Директива 
Комисије 
2006/86/ЕЗ од 24. 
октобра 2006. којом 
се проводи 
Директива 
2004/23/ЕЗ 
Европскога 
парламента и 
Савјета с обзиром 
на захтјеве за 
праћењем, пријаву 
озбиљних 
нежељених 
реакција и појава 
те одређене 
техничке захтјеве 
везане уз 
означивање, 
обраду, чување, 
складиштење и 
расподјелу ткива и 
станица људског 
поријекла 
- Директива 
2010/53/ЕЗ 
Европског 
парламента и 
Савјета од 07 
српња 2010.године 
о стандардима 
квалитете и 
безбједности 
људских органа 
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Редн
и број 

Назив акта 
Планирани 

рок за 
припрему 

Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за доношење 

намијењених 
пресађивању 

6.8. Доношење подзаконских аката на 
основуЗакона о хемикалијама (уколико исти 
буде усвојен 2017.године)  

IV квартал Федерално министарство здравства Да 
- Уредба  
1907/2006 
Европског 
парламента и 
Савјета од 
18.12.2006. године 
о регистрацији, 
евалуацији, 
ауторизацији и 
ограничавању 
хемикалија 
(Regitration, 
Еvaluation, 
Аuthorisation and 
Restriction оf 
Chemicals – 
REACH) 
- Уредба 1272/2008 
Европског 
парламента и 
Савјета Европске 
заједнице од 16. 
децембра 2008. 
године о 
класификацији, 
обиљежавању и 
пакирању 
супстанци и 
мјешавина 
(classification, 
labelling аnd 
packaking оf 
substances аnd 
mixtures – CLP)  
- Уредба 689/2008 
Европског 
парламента и 

Уколико Закон о хемикалијама 
ступи на снагу 2017.године, 
потребно је приступити 
доношењу подзаконских аката, 
и то сходно приоритетима. Сви 
подзаконски акти ће се 
усклађивати са прописима ЕУ, и 
подразумијевају 
операционализацију Закона, 
али и преузимање бројних 
анекса из прописа ЕУ у домаће 
законодавство. 
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ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редн
и број 

Назив акта 
Планирани 

рок за 
припрему 

Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за доношење 

Савјета од 
17.06.2008. године 
о извозу и увозу 
опасних хемикалија 

- Уредба 
648/2004 
Европског 
парламента и 
Савјета од 31.03. 
2004.године  о 
детерџентима  
 
- Директива 
2004/9/ЕЗ 
Европског 
парламента и 
Савјета од 11.02. 
2004. године о 
надзору и провјери 
добре 
лабораторијске 
праксе (ДЛП) 
 
- Ротердамска 
конвенција о 
процедури 
претходног 
обавјешћивања о 
сагласности за 
промет неких 
опасних хемикалија 
и пестицида у 
међународној 
трговини 

Федерално министарство трговине 

Стратешки циљ 1.: Стварање оквира у циљу побољшања,поједностављења и унапређења  услова за обављање трговине 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. Нацрт  Закона о измјенама и допунама Закона IV Квартал Сектор за цијене и анализу тржишта Не Стварање услова за сигурније и 
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ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редн
и број 

Назив акта 
Планирани 

рок за 
припрему 

Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за доношење 

о контроли цијена стабилније регулисано тржиште, 
већу конкурентност  

2. Преднацрт  Закона о електронској трговини IV квартал Сектор унутрашње трговине Да 

Уређење тржишта пружањем 
услуга 
 електронским путем, заштита 
потрошача 

Федерално министарство просторног уређења 

Стратешки циљ 1.: Унаприједити планирање и користење простора 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Израда Закона о измјенама и допунама Закона 
о просторном планирању и кориштењу 
земљишта на нивоу Федерације БиХ 

III квартал 
Федерално министарство просторног 

уређења 
Не 

Усаглашавање са другим 
прописима; Потреба исправки 
техничких грешака; 
Скраћење процедура и 
убрзавање истих код доношења 
просторно-правних аката; 
Скраћење рокова за издавање 
урбанистичких и грађевинских 
дозвола у циљу убрзавања 
процедура из разлога 
имплементације препорука из 
пројекта уклањања 
административних баријера 

2. Израда Закона о концесијама II Квартал 
Федерално министарство просторног 

уређења 
Не 

Реформа цјелокупног система 
издавања концесија 

3. 
Израда Закона о енергетској ефикасности 
 

IV 
Федерално министарство просторног 
уређења и Федерално министарство 

енергије рударства и индустрије 
Не 

Имплементација обавеза из 
Уговора о енергетској заједници 
и обавеза из усвојене 
Реформске агенде 

4. 

Израда измјена и допуна Закона о издвајању и 
усмјеравању дијела прихода предузећа 
оствареног кориштењем хидроакумулационих 
објеката ) или израда новог Закона  

IV 
Федерално министарство просторног 
уређења и Федерално министарство 

енергије рударства и индустрије 
Не 

Отклањање одређених 
недоречености и нејасноћа у 
одредбама важећег Закона о 
издвајању и усмјеравању дијела 
прихода предузећа оствареног 
кориштењем 
хидроакумалационих објеката 
(“Службене новине Федерације 
БиХ” бр. 44/02,18/03 и  57/09), 

Стратешки циљ 2.: Унаприједити стање у подручју стамбених послова 

А. Прописи за које ће се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 
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ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редн
и број 

Назив акта 
Планирани 

рок за 
припрему 

Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за доношење 

1. 
Израда  Закона о измјенама и допунама Закона 
о продаји станова на којима постоји станарско 
право 

III Федерално министарство просторног 
уређења 

Не 

Извршење Пресуде Суда за 
људска права у Стразбуру, 
Пресуда Уставног суда Бих  и 
Пресуде Уставног суда 
Федерације Босне и 
Херцеговине 

2. 
Израда Закона о измјенама и допунама Закона 
о враћању, додјели и продаји станова 

IV Федерално министарство просторног 
уређења 

Не  
Извршење Пресуде Уставног 
суда Федерације Босне и 
Херцеговине 

Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства 

Стратешки циљ 1.: Развој пољопривреде и припадајућих сектора уз подизање техничко-технолошког нивоа, ефикасније кориштење расположивих ресурса те 
уважавање захтјева модерних тржишта - повећање конкурентности 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Израда проведбених прописа на основу Закона 
о органској производњи 

I, II, III, IV 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Да Законска обавеза 

2. 
Одлука о усвајању Програма новчаних 
подршки у пољопривреди и руралном развоју у 
2017. години  

60 дана од 
дана 

усвајања 
Буџета ФБИХ 
 

Федерално министарство 
пољопривреде, водопривреде и 

шумарства 
Не Законска обавеза 

3. 
Правилник о начину и условима остварења 
новчаних подршки по моделу подстицаја 
производњи 

I, II,  
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Не Законска обавеза 

4. 

Правилник о условима држања и 
искориштавања пчела,узгоју, положају и 
начину премјештања те заштити и поступању 
са одбјеглим ројем 

I-IV 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Не Законска обавеза 

5. 

Правилник о поступку процјене вриједности 
узгојно вриједних и крижаних животиња те 
поступку испитивања производности и 
тестирања 

I-IV 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Да Законска обавеза 

6. 
Израдити годишњи оперативни програм  
имплементације пољопривредне стратегије 
(ССРПС) 

I 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Не Законска обавеза 

7. 

Израда Трогогодишњег програма  рада Јавне 
пољопривредне савјетодавне службе у 
Федерацији БиХ 2017 – 2019  (предуслов да 
буде усвојена Стратегија пољопривредног 

III, IV 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Не Законска обавеза 
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ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редн
и број 

Назив акта 
Планирани 

рок за 
припрему 

Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за доношење 

савјетодавства) 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. Закон о слатководном рибарству  I-IV 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Да 
Усклађивање са правним 
наслијеђем ЕУ 

2. 
Закон о измјенама Закона о пољопривредном 
земљишту  

I-IV 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Да 
Поступање по иницијативама за 
измјене овог Закона  које су 
достављенен из кантона 

3. 
Закон о пољопривреди, прехрани и руралном 
развоју 

I-IV 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Да 

Усклађивање федералног 
закона са Законом о 
пољопривреди, прехрани и 
руралном развоју БиХ 

4. 
Закон о новчаним подршкама у пољопривреди 
и руралном развоју 

I-IV 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Да 
Усаглашавање са Стратегијом 
(ССРПС) 

Стратешки циљ 2.: Усклађивање политика, прописа и институционалних капацитета у области вода у Федерацији БиХ са захтјевима   интеграција  БиХ у ЕУ и 
приближавања стандардима  ЕУ на пољу  заштите од вода, те заштите и одрживог кориштења водних ресурса 

А. Прописи за које ће се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Провођење активности за доношење Планова 
управљања водним подручјима у ФБиХ 

I,II,  
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Не Законска обавеза 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. Измјене и допуне Закона о водама I-IV 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Да 
транспозиција захтјева ЕУ 
директиве о управљању 
поплавним ризицима 

Стратешки циљ 3.: Заштита здравља животиња  и производња сигурних  производа животињског поријекла – очување околиша 

А. Прописи за које ће се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Израда Програма утрошка средстава 
“Подстицај за ветеринарство” из Буџета ФБИХ 
у 2017. г. 

60 дана од 
дана 

усвајања 
Буџета ФБИХ 

Федерално министарство 
пољопривреде, водопривреде и 

шумарства 
Не Законска обавеза 

2. 
Израда Програма праћења и сузбијања 
бруцелозе малих преживара у Федерацији БиХ I 

Федерално министарство 
пољопривреде, водопривреде и 

шумарства 
Не Законска обавеза 

3. 

Израда Упуства о провођењу мјера за 
отклањање и спрјечавање заразних И 
паразитарних болести животиња за 
2017.годину 

60 дана од 
дана 

доношења 
Програма 

“Подстиц за 

Федерално министарство 
пољопривреде, водопривреде и 

шумарства 
Не Законска обавеза 
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ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 
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и број 

Назив акта 
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припрему 

Предлагач акта 
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Разлози за доношење 

ветеринарств
о”  

4. 
Израда Одлуке о провођењу програма 
„Категоризација објеката који производе храну 
животињског поријекла“ 

I 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Да 
Усклађивање са ЕУ 
стандардима 

5 
Израда Правилника о условима за увоз сјемена 
за умјетно осјемењивање животиња и 
оплођених јајних станица 

IV 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Не Законска обавеза 

6. 

Израда Правилника о ветеринарско-
здравственим условима које требају 
испуњавати објекти за производњу, промет и 
складиштење хране за животиње 

III 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Да Законска обавеза 

7. 

Израда Планова службеног узорковања за  
2017. годину (салмонела перади и храна 
животињског поријекла) 
 

60 дана од 
дана 

доношења 
Програма 

“Подстиц за 
ветеринарств

о” 

Федерално министарство 
пољопривреде, водопривреде и 

шумарства 
Да Законска обавеза 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. Израда Закона о ветеринарству I- IV 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Да 
Усклађивање са државним 
Законом и регулативама ЕУ 

Стратешки циљ 4.: Одрживо управљање и господарење шумама и са дивљачи у Федерацији БиХ 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Преднацрт закона о репродуктивном 
материјалу шумског дрвећа 

III -IV 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Не 
Потреба да се ова област 
законски дефинише 

2. 
Израда подзаконских аката у складу са 
одредбама Закона о шумама  

(по усвајању 
закона о 

шумама од 
стране 

Парламента 
Федерације 

БиХ) 

Федерално министарство 
пољопривреде, водопривреде и 

шумарства 
Не Законска обавеза 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. Преднацрт закона о ловству III, IV 
Федерално министарство 

пољопривреде, водопривреде и 
шумарства 

Да 
Потреба да се област ловства 
уреди на новим основама 
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ПЛАН НОРМАТИВНИХ АКТИВНОСТИ 

Редн
и број 

Назив акта 
Планирани 

рок за 
припрему 

Предлагач акта 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
наслијеђем ЕУ 

Разлози за доношење 

Федерално министарство развоја, подузетништва и обрта 

Стратешки циљ 1.: Креирати услове за раст и развој МСП-а 

Б. Прописи за које ће се проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. 
Нацрт Закона потицању развоја малог 
господарства 

II квартал 
2017. 

Федерално министарство развоја, 
подузетништва и обрта 

Да 

Циљ усклађивање законске 
основе са препорукама ЕЦ и 
Акта о малом бизнису  ("Small 
Business act " for Европе – СБА) 

2. 
Приједлог Закона о потицању развоја малог 
господарства 

IV квартал 
2017. 

Федерално министарство развоја, 
подузетништва и обрта 

Да 

Циљ усклађивање законске 
основе са препорукама ЕЦ и 
Акта о малом бизнису  ("Small 
Business act " for Европе – СБА) 

3. 
Нацрт закона о унапређењу подузетничке 
инфраструктуре 

IV квартал 
2017. 

Федерално министарство развоја, 
подузетништва и обрта 

Да 

Циљ дефинирати све видове 
подузетничке инфраструктуре и 
врсте подршка за подузетничку 
инфраструктуру 

4. Нацрт закона о обрту и сродним дјелатностима 
I квартал 

2017. 
Федерално министарство развоја, 

подузетништва и обрта 
Да 

Циљ је олакшати пословање 
обртника у ФБиХ, и створити 
амбијент за успоставу раста, и 
дјеловање обртништва, са 
низом подзаконских аката 

5. 
Приједлог Закона о обрту и сродним 
дјелатностима 

III квартал 
2017. 

Федерално министарство развоја, 
подузетништва и обрта 

Да 

Циљ је олакшати пословање 
обртника у ФБиХ, и створити 
амбијент за успоставу раста, и 
дјеловање обртништва, са 
низом подзаконских аката 

Федерално министарство околиша и туризма 

Стратешки циљ 2.: Заштита околиша, очување и одрживо кориштење природних ресурса, унапређивање управљања околишем и спречавање загађења околиша 

А. Прописи за које  се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. Израда приједлога Закона о заштити околиша IV квартал 
Федерално министарство околиша и 

туризма 
Да 

Додатно усклађивање са ЕУ 
директивама 

2. 
Израда приједлога Закона о Фонду за заштиту 
околиша и енергијску ефикасност 

IV квартал 

Федерално министарство околиша и 
туризма усаглашено са 

Федералним министарством 
енергије, рудараства и индустрије 

Да  

3. 
Приједлог Закона о измјенама и допунама 
Закона о управљању отпадом 

IV квартал 
Федерално министарство околиша и 

туризма 
Да 

Разлог измјена је стварање 
закоског упоришта  за 
доношење три Уредбе и 
правилника о посебним 
категоријама отпада 
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Разлози за доношење 

4. 

Уредба о накнадама за производе који послије 
употребе постају посебне категорије отпада и 
критеријима за обрачун и начин плаћања 
накнада 
 

IV квартал 
Федерално министарство околиша и 

туризма 
Да 

Уређење система управљања 
посебним врстама отпада и 
начин финансирања 

5. 
Уредба о информационом систему управљања 
отпадом и посебним категоријама отпада; 

IV квартал 
Федерално министарство околиша и 

туризма 
Да 

Успостава и унапређење 
информационог система за 
управљање отпадом 

6. 

Уредба о начину расподјеле и улагања 
прикупљених накнада за посебне категорије 
отпада и условима за додјелу подстицних 
средстава 

IV квартал 
Федерално министарство околиша и 

туризма 
Да 

Уређење система финансирања 
за успоставу инфраструктуре 
управљања отпадом 

7. 
Измјене и допуне Правилника о управљању 
отпадом од електричних и електронских 
производа 

IV квартал 
Федерално министарство оолиша и 

туризма 
Да 

Усклађивање рокова и задатих 
параметара, уколико се до краја 
2017.године не донесе нова 
легислатива везано за измјене 
и допуне Закона о управљању 
отпадом 

8. 

Израда правилника за посебне категорије 
отпада: амбалажа и амбалажни отпад, 
електронски и електронички отпад; отпадне 
гуме, стара возила, батерије и акумулатори, 
отпадна уља и отпадни азбест и титан диоксид 

Наредне три 
године (2017 

– 2019) 

Федерално министарство околиша и 
туризма 

Да 

Условљено доношењем Закона 
о измјенама и допунама Закона 
о управљању отпадом и 
усклађености са доношењем 
наведених проведбених 
прописа у Републици Српској 

9 

Усаглашавање Правилника о ГВЕ у зрак из 
постројења за сагоријевање са актом на нивоу 
Босне и Херцеговине у сврху извјештавања 

 
IV квартал 

Федерално министарство околиша и 
туризма 

Да 

Усклађивање са доредбама 
ЛЦП Директиве и Одлукама 
Мин. Савјета Енергетске 
заједнице о прилагодби 
Директиве уговорним странама  

10. Правилник о унутрашњем реду за НП Уна IV квартал 
Федерално министарство околиша и 

туризма 
Не 

У циљу лакшег и бољег питања 
заштите, унапређења и 
кориштења НП УНА. 
заштићеним подручјима 
неопходно је донијети наведени 
пропис  

11. 
Правилник о одштетном цјеновнику врста и 
подврста, јаја, гнијезда и легла. 

IV квартал 
Федерално министарство околиша и 

туризма 
Да 

У циљу рјешавања проблема и 
сазнања са терена на 
иницијативу Јавних установа 
које управљају заштићеним 
подручјима, у случају хаварије 
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истих неопходно је донијети 
одштетни цјеновик врста, и 
подврста, јаја, гнијезда и легла 

12. 

Правилник о погонима и постројењима за које 
је обавезна процјена утицаја на околис и 
погонима и постројењима који могу бити 
израђени и пустени у рад само ако имају 
околинску дозволу   

IV квартал 
Федерално министарство околиша и 

туризма 
Да 

У циљу усклађивања са ИЕД 
Директивом (која садржи ИППЦ) 
директриву потребнодонијети 
нови правилник 

13. Правилник о обнови околишних дозвола IV квартал 
Федерално министарство околиша и 

туризма 
Не 

У циљу доношења усаглашених 
процедура за издавање 
околишних дозвола након 
истека рока важења од 5 година 

14. 
Правилник о регистрима постројења и 
загађивањима  

IV квартал 
Федерално министарство околиша и 

туризма 
Да 

У циљу доношења усаглашених 
процедура за прикупљање и 
проток података од постројења 
за ПРТР и друга постројења те 
искључиво електронског уноса 
података у wеб апликацију 

15. 
Правилник о стратешкој процјени утицаја на 
околиш  

IV квартал 
Федерално министарство околиша и 

туризма 
Да 

У циљу провођења Стратешке 
процјене утицаја на околиш 
неопходно је доношење 
подзаконског акта 

16.  
Правилник о успостави и вођењу Регистра 
околишних дозвола  

IV квартал 
Федерално министарство околиша и 

туризма 
Да 

У циљу ажурног вођења 
евиденције издатих и 
неважећих  околишних дозвола 
неопходно је успоставити 
електронски и јавно доступан 
регистар околинских дозвола 

Стратешки циљ 3.:  Подизање квалитете услуга у обављању туристичке и угоститељске дјелатностИ у Федерацији БиХ 

А. Прописи за које се неће проводити свеобухватна процјена утицаја 

1. Стратегија развоја туризма у Федерацији БИХ IV квартал 
Федерално министарства околиша и 

туризма 
Да Непостојање Стратегије 

2. Закон о туризму у Федерацији БиХ  IV квартал 
Федерално министарства околиша и 

туризма 
Да 

Подизање квалитете услуга у 
обављању туристичке 
дјелатности 

3. Закона о боравишној такси у Федерарцији БиХ  IV  квартал 
Федерално министарства околиша и 

туризма 
Да 

Пресуда Уставног суда ФБИХ 
којом се утврђије да закон није 
сагласан Уставу ФБИХ 

4. Закон о угоститељској  дјелатности у IV квартал Федерално министарства околиша и Да Подизање квалитете услуга у 

http://www.fmoit.gov.ba/images/stories/dokumenti/Pravilnik%20o%20pogonima%20i%20postrojenjima%20bos.pdf
http://www.fmoit.gov.ba/images/stories/dokumenti/Pravilnik%20o%20pogonima%20i%20postrojenjima%20bos.pdf
http://www.fmoit.gov.ba/images/stories/dokumenti/Pravilnik%20o%20pogonima%20i%20postrojenjima%20bos.pdf
http://www.fmoit.gov.ba/images/stories/dokumenti/Pravilnik%20o%20pogonima%20i%20postrojenjima%20bos.pdf
http://www.fmoit.gov.ba/images/stories/dokumenti/Pravilnik%20o%20pogonima%20i%20postrojenjima%20bos.pdf
http://www.fmoit.gov.ba/images/stories/dokumenti/Pravilnik%20o%20registrima%20postrojenja%20i%20zagadjivanjima-hr.pdf
http://www.fmoit.gov.ba/images/stories/dokumenti/Pravilnik%20o%20registrima%20postrojenja%20i%20zagadjivanjima-hr.pdf
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Федерацији БИХ туризма обављању угоститељске 
дјелатности 
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ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ  И ОПЕРАТИВНИХ ЦИЉЕВА ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БИХ ПО МИНИСТАРСТВИМА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

Назив министарства Назив стратешког  циља Назив оперативног циља 

Федерално 
министарство 
унутрашњих послова 

1. Побољшање безбједности друмског саобраћаја у ФБиХ 1.1. Осигурање услова за повећање безбједности у саобраћају на цестама у 
ФБиХ 

2. Устројавање архивске и регистратурне грађе ФМУП-а 2.1. Сређивање и чување постојеће архивске грађе ФМУП-а и припремне 
радње  
 за успоставу електронске писарнице 

3. Израда прописа из надлежности ФМУП-а 3.1. Закон о набављању, држању и ношењу оружја и муниције 
3.2. Закон о превозу опасних материја 
3.3. Закон о полицијским службеницима Федерације БиХ 

4. Имплементација закона о матичним књигама –
успостављање матичног регистра 

4.1. Матични регистар 

5. Школовање и стручно усавршавање полицијских службеника 
на полицијској академији ФМУП-а   

5.1. Основна полицијска обука 
5.2. Стручно оспособљавање 
5.3. Обука кандидата за рад у агенцијама за заштиту људи и имовине 
5.4. Обука у руковању и употреби ватреног оружја 
5.5. Реализација обука са Стратешким планом и програмом Владе ФБиХ 
5.6. Проведба програма за младе 

5.7. Учење на даљину (у оквиру ИПА пројекта ЕУ) 
5.8. Обнова инфраструктуре, опреме и побољшање услова за реализацију 

обуке 

6. Унапређење и примјена правног оквира за дјеловање 
инспектората у оквиру инспекцијских надзора у оквиру 
законских овлаштења 

6.1. Унапређење стања заштите људи и имовине и стања у области 
заштите од пожара. Подизање нивоа стручне оспособљености 
упосленика Инспектората ради квалитетнијег обављања послова из 
надлежности Инспектората. 

6.2. Унифицирати инспекцијске надзоре који су Законом дати у надлежност 
ФМУП-а и КМУП-ова 

Федерална управа полиције 

1. Стварање сигурног окружења и одржавање стања 
безбједности на највишем могућем нивоу 

1.1. Откривање и расвјетљавање кривичних дјела из надлежности ФУП-е 
1.2. Заштита личности и објеката према утврђеном плану 

2. Институционални развој и јачање капацитета Федералне 
управе полиције 

2.1. Јачање кадровских капацитета 
2.2. Јачање материјално – техничких капацитета 

3. Стварање претпоставки за унапређење сигурносног простора 
на простору БИХ и његова интеграција у јединствен европски 
сигурносни простор 

3.1. Унапређење сарадње и координације између полицијских агенција и 

тужилаштава 

3.2. Успостава и унапређење сарадње на међународном нивоу 

Федерално 
министарство правде 

1. Пружање доприноса у успостављању и одржавању 
ефикасног, ефективног и координираног система правде 
који је одговоран према свим грађанима БиХ и потпуно 
усклађен са ЕУ стандардим а и најбољом праксом, 
гарантујући владавину права   

1.1. Осигурати благовремено управљање и координацију послова из 
надлежности Федералног министарства правде  

1.2. Регулисање рада јавне управе и провођење инспекцијског надзора  
1.3. Праћење и надзор система извршења кривичних санкција у 

Федерацији БиХ  
1.4. Побољшање ефикасности и транспарентности у области правосуђа 
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Назив министарства Назив стратешког  циља Назив оперативног циља 

Федерално 
министарство 
финансија/финанција 

1. Одржавање фискалне стабилности у Федерацији БиХ   1.1. Унапређење правног оквира у области јавних финансија 
1.2. Ефикасно управљање јавним финансијама   
1.3. Праћење, анализа, контрола и консолидација утрошка буџетских 

средстава 
1.4. Надзор над управљањем јавним средствима 
1.5. Провођење активности из система државне помоћи 
1.6. Ефикасно управљање дугом 
1.7. Сервисирање вањског и унутрашњег дуга 
1.8. Унапређење система доприноса 
1.9. Доградња и унапређење порезног система 
1.10. Унапређење у управљању системом игара на срећу 
1.11. Унапређење у области фискалних система 
1.12. Унапређење система расподјеле јавних прихода у ФБиХ 

2. Провођење реформи у области европских интеграција 2.1. Развијање правног оквира за област финансијског управљања и 
контроле (ФУК) и интерне ревизије 

2.2. Цертифицирање интерних ревизора у јавном сектору 
2.3. Израда информација и евиденција из области јавне интерне 

финансијске контроле   
2.4. Обуке из области ПИФЦ 
2.5. Провођење Стратегије ПИФЦ 2015-2018. 
2.6. Унапређење правног оквира за развој финансијског тржишта 

3. Стварање повољнијег амбијената за пословање 3.1. Унапређење правног оквира за пословање привредног сектора 

3.2. Развијање тржишта капитала 

3.3. Припрема и праћење реализације Програма јавних инвестиција 

4. Институционално јачање министарства   4.1. Координација рада сектора унутар Министарства 

4.2. Кадровска политика 

4.3. Оперативно функционирање Министарства 

Федерално 
министарство  
енергије, рударства и 
индустрије 
 

1. Стварање уређеног амбијента за ефикасно функционисање 
и развој електроенергетског сектора, гасног сектора и 
сектора нафтних деривата у складу са ЕУ легислативом, 
Уговором о успостави Енергетске заједнице земаља ЈИЕ и 
Стратешким планом и програмом развоја енергетског 
сектора Федерације БиХ 

 

1.1. Израда Закона, подзаконских и других пратећих аката везаних за Закон 
о енергији и Закон о енергетској ефикасности 

1.2. Израда подзаконских и других пратећих аката који проистичу из Закона 
о електричној енергији и Закона о кориштењу ОИЕиЕК у ФБиХ, 
укључујући хармонизацију Закона о електричној енергији у ФБиХ са 
Законом о енергији на државном нивоу и Трећим енергетским пакетом 

1.3. Израда закона, подзаконских и других пратећих аката о природном 
гасу, укључујући хармонизацију Закона о гасу у ФБиХ са Законом о 
енергији на државном нивоу и Трећим енергетским пакетом 

1.4. Регулаторни надзор сектора гасне привреде 

1.5. Праћење реализације и Управни надзор над провођењем Закона о 
нафтним дериватима у ФБиХ 

1.6. Мониторинг квалитета течних нафтних горива 

1.7. Израда/ажурирање Програма преструктурирања и праћење извршења 
процеса преструктурирања електроенергетског сектора у складу са 
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Законом о електричној енергији у ФБиХ, ЕУ легислативом и Уговорм о 
успостави Енергетске заједнице земаља ЈИЕ 

1.8. Израда потребне законске регулативе за опрему под притиском 

1.9. Израда потребне законске регулативе којом ће се регулисати услови и 
поступак производње, трговине, складиштења и кориштења биогорива 
у транспорту, као и друга питања у вези производње и кориштења 
биогорива 

1.10. Билансирање енергетских потреба у ФБиХ 

1.11. Управни и административни надзор везан за функционисање 
енергетског сектора 

1.12. Усаглашавање са захтјевима ацqуес, СПП и ЕУ партнерства 
укључујући и активности на реализацији и кориштењу ИПА фондова 

 1.13. Активности у Парламенту Федерације Босне и Херцеговине 

2. Осигурање амбијента у складу са ЕУ легислативом који ће 
осигурати рационалну и сигурну експлоатацију природних 
богатстава и обезбиједити висок степен истражености 
лежишта минералних сировина у Федерацији Босне и 
Херцеговине – све у складу са одрживим развојем 

2.1. Уређење области рударске и геолошке дјелатности у ФБиХ у сврху 
постизања одрживе експлоатације  минералних сировина  

2.2. Акциони план преструктурирања и модернизације рудника угља ФБиХ 
2.3. Истраживање нафте и плина на подручју ФБиХ  
2.4. Вођење управних поступака  за додјела права на геолошка 

истраживања и експлоатацију минералних сировина, рјешавање жалби 
и учешће у управним споровима (УП/И, УП/ИИ и тужбе) 

2.5. Ревизија резерви угља у Федерацији БиХ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Унапређење амбијента за производњу и повећање степена 
извозне оријентације индустријске производње 

3.1. Израда стратегија у складу са Пројектом: Развој индустријске политике 
у Ф БиХ  

3.2. Припрема сета законских и подзаконских аката за осигуравање 
одрживог индустријског развоја 

3.3. Уређење области индустријске дјелатности у сврху унапређења 
пословног амбијента у ФБиХ 

3.4. Мониторинг  над привредним друштвима  из надлежности 
Министарства  

3.5. Подстиц производњи кроз трајни револвинг фонд и додјелу грант 
средстава  

3.6. Контрола утрошка средстава по објављеним програмима 
3.7. Уређење области мјеритељства и области племенитих метала у ФБиХ 

4. Стварање ефикасног система у складу са ЕУ легислативом 
који ће обезбиједити одрживи развој и повећање извоза 
намјенске индустрије у ФБиХ 

4.1. Реализација Акционог плана за имплементацију Стратегије развоја 
намјенске индустрије у ФБиХ  

4.2. Мониторинг/надзор у привредним друштвима у области НИ у којима 
овлаштење по основу државног капитала врши Влада ФБиХ  

4.3. Контрола и надзор, на основу Закона о производњи и промету НВО у 
ФБиХ („Сл.новине Федерације БиХ“ број 79/07) 

4.4. Стварање бољег амбијента за убрзање процеса докапитализације и 
приватизације НИ у ФБиХ 

4.5. Рјешавање питања вишкова остале покретне војне имовине пријашњег 
МО ФБиХ 



 

373 

 

Назив министарства Назив стратешког  циља Назив оперативног циља 

 5. Повећање степена институционалног уређења министарства 
по питању људских и материјалних ресурса у складу са 
реформом јавне управе 

5.1. Побољшање комуникације Министарства 
5.2. Унапређење система обуке и усавршавања кадрова кроз континуирану 

едукацију 
5.3. Послови везани за буџет 
5.4. Програм волонтирања 
5.5. Успоставити функције и ојачати капацитете за стратешко планирање и 

анализу јавних политика 
5.6. Интерна ревизија у пословним процесима 

Федерално 
министарство  
промета и комуникација 
 

1. Одржавање постојеће и изградња нове транспортне 
инфраструктуре      
којима се осигурава укључивање у регионалне и 
међународне транспортне мреже 

1.1. Унапређивање одржавања, заштите реконструкције и изградње 
цестовне инфраструктуре 

1.2. Управно рјешавање 
1.3. Одржавање жељезничке инфрастуктуре , стварање одрживог Система 

финансирања,  Учествовање у процесу реструктирања Жељезница у 
складу са Реформском агендом за Босну и Херцеговину за период 
2015-2018. годину Предузимање активности у циљу оживљавања 
пројекта Рехабилитација пл. пута рј. Саве” (израда глав. Пројекта, 
деминирање БХ обале и исхођење дозвола) учествовање у раду 
Савске комисије 

1.4. Потицати изградњу приоритетних прометних праваца 
1.5. Унаприједити  управљање цестовним прометом роба и путника 
1.6. Унаприједити технички преглед возила 
1.7. Развијати транспортни систем у складу са стратешким документима 

БиХ и ФБиХ у области цестовног промета 
1.8. Унаприједити управљање зракопловном инфраструктуром 
1.9. Управно рјешавање и припрема законских аката 

2. Повећање обима и модернизација свих видова транспорта 
уз унапређење њихове безбједности 

2.1. Повећање обима и квалитета водног и жељезничког саобраћаја у 
ФБиХ 

2.2. Унапређивање прометног система ФБиХ у складу са стратешким 
документима БиХ и ФБиХ 

2.3. Усклађивање законодавства у сектору промета и комуникација са 
прописима ЕУ 

2.4. Мониторинг и унапређење рада авиопревозника у ФБиХ у складу са 
стратешким документима 

3. Побољшање пословног окружења стварањем услова за 
увођење и повећање доступности модерних поштанских и 
комуникацијских технологија и иновативних услуга које 
доприносе економском  и социјалном развоју БиХ 

3.1. Развој информационог друштва 
3.2. Усаглашавање постојећег законодавног оквира у сектору поштанских 

услуга на нивоу БиХ са потребама компанија на нашем тржишту као и 
примјена одредаба Европских директива из ове области 

3.3. Унапређење пословања Сектора у обављању нормативних, 
аналитичких и текућих послова 

4. Извршити даље унапређење организационе структуре, 
људских потенцијала и интерних процеса рада у складу са 
мјерама и активностима из Стратегије реформе јавне управе 
у БиХ. (Јачање капацитета Министарства) и Успоставити и 

4.1. Обука и стручно усавршавање и оспособљавање  запослених за 
вршење послова у областима дефинисаним у Стратегији за РЈУ 

4.2. Планирање и израда буџета министарства 
4.3. Буџетска подршка програмима из Годишњег плана рада кроз 
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одржавати функционалан и кохерентан систем координације 
и сарадње у сектору промета и комуникација узимајући у 
обзир секторски приступ у процесу планирања, израде јавних 
политика, координације помоћи, праћења, евалуације, 
извјештавања и израде буџета, Израда законских и 
подзаконских аката и припрема и израда буџета 

извршавање буџета 
4.4. Координирати рад сектора 
4.5. Израда прописа 
4.6. Тестирање интерних контролних процеса у свим организационим 

јединицама 
4.7. Доношење новог Правилника о унутрашњој организацији Федералног 

министарства промета и комуникација 

Федерално  
министарство                
рада и социјалне 
политике 
 

1. Институционално јачање Министарства у складу са 
стратегијом реформе јавне управе 

1.1. Кадровско јачање Министарства у циљу повећања ефикасности 
1.2. Имплементација Стратешког плана развоја ИТ система министарства 
1.3. Израда стручно – оперативних и извјештајних документа  
1.4. Побољшање институционалне комуникације 

 2. Успостављање ефикасности Система заштите, 
рехабилитације социјалне инклузије особа са инвалидитетом 
у Федерацији БиХ у складу са ЕУ легислативом 

2.1. Заштита цивилних жртава рата 
2.2. Подршка организацијама цивилних инвалида 
2.3. Заштита особа са инвалидитетом-нератни инвалиди 
2.4. Увођење у право нератних инвалида 
2.5. Провођење Стратегије за унапређење права и положаја  особа са 

инвалидитетом у Федерацији БиХ  2016-2021. године 
2.6. Успостава ефикасног система праћења и контроле утрошка буџетских 

средстава усмјерених на финансирање накнада на које се не уплаћују 
доприноси 

2.7. Поврат јавних овлаштења из невладиног у владин сектор у односу на 
жртве сексуалног злостављања 

2.8. Припрема радног материјала Закона о организацијама особа са 
инвалидитетом у Федерацији БиХ 

2.9. Финансијска подршка Савезу логораша БиХ-Пројекат проведбе одлуке 
МСП  

2.10. Финансијска подршка Хрватској удруги логораша Домовинског рата у 
БиХ 

2.11. Финансијска подршка ИДА –истраживачко докм. Активности и заштита 
жртва свједока геноцида        

 3. Успостављање и одржавање функционалног и ефикасног 
Система тржишта рада усклађеног са европским 
законодавством  и међународним документима 

3.1. Усклађивање правног оквира са ЕУ легислативом и међународним 
документима 

3.2. Унапређење материјалне и социјалне безбједности  незапослених 
особа и побољшање функције посредовања у запошљавању 

3.3. Провођење закона, подзаконских прописа и међународних докумената 
из области  рада и запошљавања 

3.4. Провођење стратешких и других докумената из области рада и 
запошљавања 

3.5. Развијање система колективног преговарања и  примјена Општег 
колективног уговора за територију Федерације БиХ 
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 4. Успостављање ефикасног, финансијски стабилног и 
одрживог система ПИО ФБиХ 

4.1. Израда текста Закона о организацији пензијског и инвалидског 
осигурања 

4.2. Осигуравање средстава за пензије које се финансирају из Буџета 
ФБиХ 

4.3. Праћење стања у области ПИО и предлагање мјера 
4.4. Проведба одлуке Владе ФБиХ о субвенционирању ел.енергије у дијелу 

који се односи на ПИО 
4.5. Међународни уговори о социјалном осигурању 
4.6. Послови везани за Европске интеграције  

 5. Унаприједити систем социјалне заштите и заштите породице 
са дјецом који ће гарантовати основна и уједначена права 
која обезбјеђују заштиту социјално угрожених категорија 

5.1. Успостава универзалних основних права и минимума социјалних 
стандарда из области социјалне заштите, заштите породице и дјеце и 
области рада и функционисања установа социјалне заштите  

5.2. Израда и провођење стратешких и других докумената који се односе 
на област социјалне заштите, заштите породице и дјеце и области 
рада и функционисања установа социјалне заштите 

5.3. Унапређење функционисања установа социјалне заштите од значаја за 
Федерације БИХ 

5.4. Провођење закона, подзаконских аката и међународних докумената из 
области социјалне заштите, заштите породице и дјеце и области рада 
и функционисања установа социјалне заштите 

5.5. Провођење породично-правне и дјечије заштите 
5.6. Осигурање средстава за провођење мјера и активности Министарства 

из области социјалне заштите, заштите породице и дјеце и области 
рада и функционисања установа социјалне заштите 

5.7. Провођење осталих редовних активности из области социјалне 
заштите, заштите породице и дјеце и области рада и функционисања 
установа социјалне заштите 

 6. Осигурати  досљедну примјену процедура европских 
интеграција из ресора министарства, примјену најновијих 
метода у области стратешког планирања и координације 
пројеката 

6.1. Европске интеграције 
6.2. Стратешко планирање 
6.3. Координација пројеката 

 7. Обезбјеђење независног и објективног мишљењао 
адекватности и ефикасности система интерне контроле, 
стања пословних функција и пословних ризика 
презентирањем одговарајучих извјештаја, препорука и 
савјета са циљем унапређења одвијања пословног процеса 

7.1. Планирање интерне ревизије 
7.2. Утврђивање и процјењивање послових ризика 
7.3. Провођење програма ревизије 

Федерално 
министарство                
расељених особа и 
избјеглица 
 

1. Реконструкција стамбених јединица за потребе расељених 
особа, затварање колективних центара и алтернативног 
смјештаја повратника, изградње социјалних станова и 
стамбеног збрињавања млађих повратничких породица 

1.1. Реконструкција и обнова стамбених јединица додјелом грађевинског 
материјала и новчаних средстава за уградњу 

1.2. Реконструкција и обнова стамбених јединица по систему „кључ у руке“ 
1.3. Реконструкција и обнова стамбених јединица путем Фонда за повратак 

БиХ- кредитна средства ОПЕЦ-а 
1.4. Реконструкција и обнова  зграда и стамбених јединица путем Фонда за 

повратак БиХ - Регионални програм (донаторска средства) 
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1.5. Реконструкција и обнова стамбених јединица путем Фонда за 
повратак БиХ- „Затварање колективних центара и алтернативних 
смјештаја пружањем јавних стамбених рјешења“ 

1.6. Реконструкција и обнова стамбених јединица путем Фонда за 
повратак БиХ - кредитна средства Саудијски фонд за развој 

1.7. Програм подршке репатријације и повратка избјеглица БиХ из 
иноземства кроз сарадњу са дијаспором БиХ 

1.8. Програм подршке реинтеграцији повратника по основу споразума о 
реадмисији 

2. Осигурање услова одрживог повратка и економског јачања 
повратника и њихове реинтеграције у БиХ 

2.1. Обнова и изградња инфраструктурних и других објеката од значаја 
за ширу друштвену заједницу у повратничким срединама на 
простору БиХ 

2.2. Пружање подршке запошљавању и самозапошљавању повратника у 
привреди и пољопривреди на подручју БиХ 

2.3. Пружање подршке развоју одрживости повратка у РС 
2.4. Подршка за заједничке међуентитетске и општинске пројекте са 

владиним и невладиним организацијама 
2.5. Обнова и изградња инфраструктурних објеката од значаја за ширу 

друштвену заједницу на подручју регије Сребреница 

3. Хуманитарно, здравствено, психосоцијално и др. 
збрињавање повратника у мјестима повратка 

3.1. Пружање хуманитарне помоћи повратничким породицама 
3.2. Подршка удружењима која се баве питањем повратка 
3.3. Помоћ млађим генерацијама повратничке популације 
3.4. Подршка обиљежавању годишњица и укопа невиних жртава рата и 

изградња спомен обиљежја на простору БиХ 

Федерално 
министарство за питања 
бораца и инвалида 
одбрамбено – 
ослободилачког рата 

1. Унапређење и очување стечевина и ублажавање негативних 
посљедица рата војним инвалидима, породица погинулих 
бораца, незапослених бораца, бораца других 
ослободилачких ратова и учесника ослободилачких покрета, 
ратних и мирнодопских војних инвалида, чланова породица 
погинулих, несталих и умрлих бораца, као и умрлих ратних 
војних инвалида 

1.1. Ублажавање негативних посљедица рата војним инвалидима, 
породицама погинулих бораца, незапослених бораца, бораца других 
ослободилачких ратова и учесника ослободилачких покрета, ратних и 
мирнодобских војних инвалида, чланова породица погинулих, несталих 
и умрлих бораца, као и умрлих ратних војних инвалида 

1.2. Очување стечевина одбрамбено-ослободилачког рата у Босни и 
Херцеговини 

2. Регулирање и унапређење основних социјално - статусних 
питања  за  ратне  војне инвалиде, породице погинулих 
бораца, незапослених бораца, бораца других 
ослободилачких ратова и учесника ослободилачких покрета, 
ратних и мирнодопских војних инвалида, чланова породица 
погинулих, несталих и умрлих бораца, као и умрлих ратних 
војних инвалида 

2.1. Регулирање социјално - статусних питања  за ратне војне инвалиде и 
чланове њихових породица  

2.2. Унапређење  социјално - статусних питања  за ратне и војне инвалиде 
и чланове њихових породица 

2.3. Смањење броја корисника права из области бранилачко-инвалидске 
заштите 

2.4. Правовремено рјешавање тужби, жалби и захтјева корисника права по 
Закона о контроли законитости кориштења права из области 
бранилачко-инвалидске заштите 

2.5. Борачку популацији ставити у функцију развоја друштва кроз радно 
ангажовање, поштујући принципе који детерминишу систем тржишта 
радне снаге у Федерацији БиХ 
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Федерално 
министарство здравства 
 

1. Ојачати  механизме неопходне за успостављање ефикасног 
и савјесног управљања у здравству и ојачати управљања 
здравственим системом 

1.1. Унапређење ефикасности сарадње учесника у сектору здравства 

2. Учинити законодавноправни оквир ефикаснијим кроз 
усклађивање са реформиским циљевима Федерације БиХ и 
прописима ЕУ 

2.1. Повећање броја докумената и прописа у здравству усклађених са 
реформским циљевима Федерације БиХ и прописима ЕУ 

3. Ојачати примарну, специјалистичко-консултативну и 
болничку здравствену заштиту 

3.1. Унапређење доступности квалитетним и сигурним здравственим 
услугама 

4. Ојачати улогу јавног здравства 
4.1. Осигуравање и јачање провођења основних јавноздравствених 

функција  
које омогућују промоцију здравља и превенцију болести 

5. Унаприједити фармацеутски сектор и област хемикала и 
биоцида 

5.1. Повећање доступности дјелотворним, сигурним,  квалитетним и 
економичним лијековима 

5.2. Унапређење безбједности у области хемикалија и биоцида  

Федерално 
министарство               
образовање и науке 

1. Реформа предшколског, основног, средњег и високог 
образовања у складу с Реформском агендом за Босну и 
Херцеговину за период 2015-2018. година и Програмом  рада 
Владе Федерације Босне и Херцеговине за период 2015. - 
2018. година 

1.1. Афирмирање образовања заснованог на кључним компетенцијама за 
цјеложивотно учење 

1.2. Уклањање препрека за приступ и равноправно учешће у образовању 
свих ученика и одраслих полазника 

1.3. Побољшање усклађености образовања са захтјевима тржишта рада, 
научно-технолошког развоја и промоција цјеложивотног учења 

1.4. Побољшање услова рада одгојно-образовних установа у Федерацији 
БиХ 

1.5. Прибављање рукописа уџбеника за гимназије, средње техничке и 
сродне, средње стручне и средње умјетничке школе  

1.6. Усклађивање броја одобрених уџбеника са функционалним потребама 
школства 

1.7. Побољшање студентског стандарда (Остварити бољи основни и 
проширени студентски стандард за већи број студената побољшањем 
услова смјештаја, исхране и организирања) 

1.8. Оперативна подршка и надзор Фонда за студентске зајмове 
Федерације БиХ 

1.9. Имплементација Стратешких праваца развоја високог образовања  у 
Федерацији БиХ 
(У складу с расположивим буџетским средствима, а у сарадњи с 
високошколским установама, научно-истраживачким установама, 
министарствима,  привредним коморама, агенцијама за развој ВО, 
стручним удружењима, пословним субјектима и међународним 
организацијама подржати развој високог образовања у Федерацији 
БиХ те развити капацитете за израду пројеката у оквиру 
мултилатералне и билатералне сарадње у циљу укључивања домаћег 
високог  образовања у Европски простор високог образовања) 
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2. Креирање услова за развој научно-истраживачког и 
истраживачко- 
развојног рада у Федерацији БиХ 

2.1. Подршка развоју научно-истраживачког и истраживачко-развојног рада 
у Федерацији БиХ (усавршавање кадрова, опремање научно-
истраживачких и високошколских установа, издаваштво у области 
науке, обављање научно-истраживачког и истраживачко-развојног 
рада, реализација међународних обавеза) 

 

Федерално 
министарство културе и 
спорта 

1. Креирати услове за унапређење културног и умјетничког 
стваралаштва у ФБиХ те пружање подршке развоју и 
промовирању културе и културних дјелатности 

1.1. Пружање подршке за развој манифестација, програма и пројеката у 
области културе од значаја за ФБиХ и БиХ 

1.2. Пружање материјалне и стручне подршке раду удружења и 
организација у области културе значајних за културни живот локалне 
заједнице и друштва у ФБиХ 

1.3. Пружање подршке  програмима и пројектима за заштиту објеката  
културног и градитељског наслијеђа  

1.4. Обезбјеђивање рада непрофитним организацијама, односно, 
културним друштвима  

1.5. Обезбјеђење рада институцијама науке и културе од значаја за Босну и 
Херцеговину 

1.6. Побољшање сарадње са вишим и нижим нивоима државног 
организирања и међународне сарадње 

1.7. Реализирање циљева од 1.1 до 1.7 
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2. Креирати услове за развој и бављење спортом као чиниоца 
људског развоја доступног свим грађанима у ФБиХ те 
побољшање услова за постизање врхунских спортских 
резултата 

2.1. Пружање подршке за развој и бављење спортом као чиниоца људског 
развоја доступног свим грађанима у ФБиХ те побољшање услова за 
постизање врхунских спортских резултата  

2.2. Јачање сарадње са свим релевантним институцијама у БиХ, ФБиХ и 
кантонима 

2.3. Реализирање циљева од 2.1 до 2.3 

3. Креирати услове за побољшање положаја и заштите 
интереса младих у ФБиХ те јачање укључивања младих у 
процес одлучивања 

3.1. Јачање сарадње и координације политика према младима са другим 
министарствима и надлежним институцијама 

3.2. Јачање сарадње и координације у вези с провођењем политике за 
младе у сарадњи с невладиним сектором 

3.3. Реализирање циљева 3.1 и 3.2 

4. Креирати услове за очување, заштиту и презентацију 
културно-историјског и градитељског наслијеђа Федерације 
БиХ те развој културног туризма утврђивањем модела 
самоодрживости културних добара  

 

4.1. Стручна процјена и  подршка при суфинансирању програма и  
пројеката заштите градитељског и културног наслијеђа  

4.2. Проведба законске регулативе и хармонизација прописа са 
стандардима ЕУ 

4.3. Заштита и презентација културног и градитељског наслијеђа 
Федерације БиХ 

4.4. Реализирање циљева од 4.1 до 4.4 

5. Креирати услове за развој и унапређење филмског 
стваралаштва, библиотечке дјелатности, издавачке 
дјелатности те музичке, сценске и ликовне умјетностиу ФБиХ 

5.1. Стимулирање, процјена и надзор свих области за које се обезбјеђује 
подршка: филмско стваралаштво, библиотечка дјелатност, издавачка 
дјелатност  те музичке, сценске и ликовне умјетности 

Федерално 
министарство трговине 
 

1. Стварање оквира у циљу побољшања,поједностављења и 
унапређења услова за обављање  трговине 

1.1. Побољшање   ефикасности   у области вањскотрговинског пословања, 
повећање извоза и јачање домаће привреде  

1.2. Информисање надлежних институција и јачање инфраструктуре за 
подршку спољне трговине   

1.3. Повећати разноврсност и квалитет трговачких објеката, посебно за 
трговину на мало, те анализирати посебности развоја малопродајне 
структуреи указивање на могуће правце бржег развоја 

1.4. Регулација тржишта цијена и промета нафтних деривата у ФБиХ, 
свакодневно мјерење учинака везано за енергетско тржиште контролу 

1.5. Праћење цијена на домаћем и иностраном тржишту и одређивање 
мјера контроле у случају великих одступања 

1.6. Савјет за праћење цијена 
1.7. Развој институционалног оквира и легислативе ради унапређење 

заштите права и економских интереса потрошача    
1.8. Подршка раду и развоју удружења за заштиту потрошача   
1.9. Промоција заштите потрошача 
1.10. Подршка секторима за осигурање услова за ефикасно обављање 

функција министарства, укључујући финансијске, управљачке и 
административне послове 

Федерално 
министарство 
просторног уређења 

1. Унаприједити планирање и кориштење простора 1.1. Израда планских докумената као инструмента сврсисходног 
кориштења простора ФБиХ 

1.2. ГИС 
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 2. Унаприједити стање у подручју стамбених послова 2.1. Рјешавање питања у области стамбених послова 

3. Реализација пројеката (Капитални и Текући трансфери) 3.1. Обнова и заштита националних споменика „Капитални трансфери 

другим нивоима власти и фондовима – Учешће Владе Федерације БиХ 
у суфинансирању кантоналних и локалних заједница – заштита 
националних споменика“ 

3.2. Реализација пројеката по текућим трансферима другим нивоима 
власти у области енергетске ефикасности  “Текући трансфери другим 
нивоима власти – за пројекат утопљавања зграда ради уштеде 
енергије ” 

3.3. Акциони план за рјесавање питања Рома у области запосљавања, 
стамбеног збрињавања и здравствене застите „Текући трансфери 
другим нивоима власти и фондовима -  за рјешавање проблема Рома у 
области стамбеног збрињавања 

3.4. Израда Програма обнове и санирања посљедица природне 
катастрофе на подручјима захваћеним поплавама и  клизиштима у 
Федерацији БиХ  „Текући трансфери другим нивоима власти и 
фондовима - за санацију штета насталих усљед поплава и клизишта“ 

3.5. Израду просторно планских докумената „Капитални трансфери другим 
нивоима власти и фондовима -  за израду просторно планских 
докумената“ 

Федерално 
министарство 
пољопривреде, 
водопривреде и 
шумарства 

1. Развој пољопривреде и припадајућих сектора уз подизање 
техничко-технолошког нивоа, ефикасније кориштење 
расположивих ресурса те уважавање захтјева модерних 
тржишта - повећање конкурентности 

1.1. Убрзавање преузимања АЦQУИС-а - правни оквир у области 
пољопривреде ускладити са ЕУ стандардима (израда закона) 

1.2. Смањивање разлика у условима пословања у односу на земље 
региона 
(Потицати конкурентност пољопривредне  производње и прераде и 
руралног развоја кроз новчане подршке) 

1.3. Повећање бројности и квалитета сточног фонда  
1.4. Јачање препознатљивости пољопривредних и прехрамбених 

производа на домаћем и интернационалном тржишту (техничко-
технолошко унапређење објеката, механизације и опреме) 

1.5. Праћење реализације Стратегије и израда годишњег оперативног 
програма  имплементације  

1.6. Регулаторно-организационо, материјално-финансијско, персонално и 
стручно јачање пољопривредног савјетодавства (Успостава и развој 
пољопривредних савјетодавних служби и израда прописа у овој 
области усклађених са ЕУ стандардима) 

1.7. Унаприједити господарење и уређење пољопривредног земљишта 
(заштита здравља биља, реализација Акционих планова и израда 
извјештаја) 

1.8. Рурални развој (програм, пројекти) 

2. Усклађивање политика, прописа и институционалних 
капацитета у области вода у Федерацији БиХ са захтјевима   
интеграција  БиХ у ЕУ и приближавања стандардима  ЕУ на 

2.1. Обавезе које произлазе из активности ЕУ интеграција 
2.2. Усвајање Планова управљања водним подручјима у ФБиХ и праћење 

њихове проведбе, праћење реализације Акционог плана за заштиту од 
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пољу  заштите од вода, те заштите и одрживог кориштења 
водних ресурса. 

поплава у управљање ријекама у БиХ (2014-2017) и закључка Владе 
ФБиХ по СУВ ФБиХ за периоод 2011-2014. године 

2.3. Побољшање стандарда квалитета околиша у области вода и смањење 
ризика од поплава у складу са захтијевима ЕУ интеграција и 
планирања IPA II средстава кроз реализацију пројеката и предлагање 
нових пројеката 

2.4. Провођење  прописаних надлежности ФМПВШ из ЗОВ-а и других 
прописа, међусекторска сарадња  и извршавање међународних и 
других обавеза    

3. Заштита здравља животиња  и производња сигурних  
производа животињског поријекла – очување околиша 

3.1. Стварање услова за побољшање заштите здравља  и добробити 
животиња - Развијати институционални и правни оквир у области 
ветеринарства усклађен са ЕУ стандардима  

3.2. Јачање функционалних и стручних капацитета (обуке) 
3.3. Јачање ветеринарске заштите околиша и ЕУ интеграције 
3.4. Унапређење система контроле здравља животиња и здравствене 

исправности производа животињског поријекла и сточне хране - јачање 
ветеринарског  јавног здравства 

4. Одрживо управљање и господарење шумама и дивљачи у 
Федерацији БиХ 

4.1. Створити услове за одрживо управљање и господарење сумама  
4.2. Стварање услова за побољшање господарења у ловиштима 
4.3. Праћење и реализација пројеката из области шумарства 

Федерално 
министарство развоја, 
подузетништва и обрта 

1. Креирати услове за опстанак и развој малих и средњих 
предузећа у Федерацији Босне и Херцеговине 

1.1. Смањити административне препреке у пословању МСП-а 
1.2. Континуирано финансијски подржати МСП 
1.3. Промиџба подузетништва 
1.4. Подршка секторима за осигурање услова за ефикасно обављање 

функција министарства, укључујући финансијске, управљачке и 
административне послове 

Федерално 
министарство околиша и 
туризма 
 

1. Приближавање Босне и Херцеговине  стандардима Европске 
Уније  у области околиша 

1.1. Усвајање стратешких  докумената на пољу апроксимације у области 
околиша с циљем дефинирање политике интегрисања БиХ у ЕУ- 
обавеза проистекла потписивањем Споразума о стабилизацији и 
придруживању 

1.2. Доношење  Инструмента за имплементацију Стратегије апроксимације 
БиХ у Федерацији БиХ  

1.3. Усвајање Политике заштите околиша БиХ 
1.4. Усвајање Политике заштите околиша Федерације БиХ  
1.5. Доношење Акционих планова за примјену инвестиционо најзахтјевнијих 

ЕУ директива  у БиХ/ФБиХ  
1.6. Доношење Планова активности за имплементацију појединих 

међународних уговора у области околиша   

2. Заштита околиша, очување и одрживо кориштење природних 
ресурса, унапређивање управљања околишем и спречавање 
загађења околиша 

2.1. Унапређење постојећег правног оквира у области околиша у Федерацији 
БиХ 

2.2. Усвајање и имплементирање програма, планова и извјештаја из области 
околиша (заштите зрака, природе и управљања отпадом), те проведба 
обавеза по питању чланства БиХ у међународним околишним уговорима 
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2.3. Економски оквир за околиш 
2.4. Кадровско јачање 

3. Подизање квалитете услуга у обављању туристичке и 
угоститељске дјелатности у Федерацији БиХ 

3.1. Повећање конкурентности сектора туризма и угоститељства у 
Федерацији БиХ 

3.2. Развој институционалног система подршке и подстицаја у Федерацији 
БиХ 

3.3. Доношење  Закона о туризму  у Федерацији БИХ и Закона о боравишној 
такси  

3.4. Кадровско јачање 
3.5. Цертифицирање кадрова за туристичке водиче и водитеље пословнице 

путничке агенције 
3.6. Израда Закона угоститељској дјелатности 
3.7. Провођење поступка категоризације угоститељских објеката 
3.8. Унапређење постојећег правног оквира у области обављања 

угоститељске дјелатност 

Свеукупно:  Стратешких циљева Владе ФБиХ: 59 Оперативних циљева Владе ФБиХ: 265 

 


