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Informacija o korektivnim radnjama koje su poduzete sa ciljem realizacije preporuka revizije iz 2020.godine 

                                                    

 

 

Izvještaj o finansijskoj reviziji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice za 2020. godinu, dostavljen je Ministarstvu 

23.06.2021. godine. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH je usvojilo Plan aktivnosti za realizaciju 

preporuka radi otklanjanja i prevazilaženja nepravilnosti koje su konstatovane u Izvještaju o finansijskoj reviziji 
Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH za 2020. godinu.  

 

Ured za reviziju institucija je u Izvještaju o finansijskoj reviziji dao pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje i 

sedam preporuka. 

 

1. PREPORUKA: “ Препоручујемо да се осигура досљедна примјена одредаба Правилника о 
условима набавке И начина кориштења службених возила у институцијама БиХ у погледу броја И 
класе возила, те успостављање одговарајућег система интерних контрола у сврху намјенског 
кориштења возила..” 

 

Management je upozorio sve organizacione jedinice koje su zadužene za pojedina vozila da obrate pažnju i 
detaljnije popunjavaju putne naloge za vozila a odgovorne rukovodioce da kontrolišu istinitost i način popunjavaju 
i da se nalozi na vrijeme dostavljaju u Odsjek za finansije na osnovu čega se izrađuju izvještaji vezani za korištenje 
vozila u ministarstvu . 

 

2. PREPORUKA:” Препоручујемо да се поправке возила регулишу у складу са интерним актом 
Министарства.” 

 

Досљедnije se примјеnjuje интерни подзаконски актi; одвajaju se захтјевi за уговорени сервис и ванредни 
сервис 

 

3. PREPORUKA:” Поново препоручујемо да се убрзају активности на коначном рјешењу 
проблема уплате социјалне помоћи на рачуне центара за социјални рад, а не на личне рачуне 
корисника социјалне помоћи, у циљу транспаретног управљања јавним средствима ”. 

 

Nadležni Sektor za izbjeglice i u 2021.godini dostavljao je urgencije Kantonalnom centru za socijalni rad (Kanton 

Sarajevo) a vezano za informaciju o blokiranom računu i nemogućnosti isplate pomoći putem centra a ne direktno 
korisnicima. Još uvijek se Kantonalni centar nije oglasio. 
 

 

4. PREPORUKA: “ Препоручујемо да се средства репрезентације користе у стварне намјене ради 
којих су И одобрена ради транспарентнијег управљања јавним средствима. У постојећем 
Правилнику о кориштењу средстава репрезентације дефинисати начин И износ примања/давања 
поклона 
”. 

U cilju date preporuke Ministarstvo je u образложењima захтјева за израду одлуке навode se више детаља у 
коју сврху, с ким и зашто се користе средства репрезентације. 

Također, 20.10.2021.godine donesen je novi Pravilnik o poklonima u kojem je detaljnije definisan način kao i iznos 
primanja i davanja poklona. 

 



5. PREPORUKA “ Препоручујемо да се убрзају активности на рјешавању проблема вишка 
средстава и додјеле недостајући инвентурни бројеви на туђим средствима која Министарство 
користи ”. 

 

Vezano za datu preporuku, Ministarstvo je okončalo ovu aktivnost u  potpunosti. 

 

6. PREPORUKA: “ Поново препоручујемо да се у координацији са Министарством финансија и 
трезора БиХ убзају активности на затварању салда у циљу јасног исказивања стања на билансним 
позицијама.”. 

 

Vezano za datu preporuku, Ministarstvo kontinuirano sa Ministarstvom finansija i trezora BiH radi na otkanjanju 

ovog problema. 

 

7. PREPORUKA:“ Препоручујемо да се у сарадњи са Министарством финансија и трезора БиХ 
убрзају активности на исправци погрешно унесене шифре плаћања и поравнају салда обавеза према 
добављачима.“ 

  

Salda koja su nastala pogrešnim unosom šifre plaćanja su ispravljena i po navedenom osnovu u pomoćnoj knjizi 
dobavljača  nema otvorenih stavki. 
 

8. PREPORUKA:“ Препоручујемо Министарству да подузме одговарајуће активности у циљу 
смањења закључених уговора о дјелу на пословима који према опису послова одговарају 
систематизованим радним мјестима водећи при томе рачуна да се исти закључују само за конкретне 
једнократне послове који у својој суштини одговарају карактеристикама уговора о дјелу.“ 

 

Uz finansijski izvještaj dato je detaljno obrazloženje vezano za ugovore o djelu i poduzete aktivnosti . 

 

9. PREPORUKA:“ Поново препоручујемо Министарству у сарадњи са Министарством финансија 
и трезора БиХ ријеши питање евидентирања расхода ДПСЗ у складу са стандардима и прописима 
којима је уређена област рачуноводства.“  

 

Ministarstvu finansija i trezora Bosne i Hercegovine je više puta upućeno pismo, po pitanju rješavanja problema 
evidentiranja rashoda naznačenog projekta u skladu sa računovodstvenim principima. Na naš zahtjev po 
navedenom pitanju nije bilo nikakvih reakcija od strane nadležnog ministarstva. 
 

 

10. PREPORUKA:“ Правилник о унутрашњој организацији Министарства није усклађен са 
одредбама важећих одлука Вијећа министара БиХ.“ 

 

Pravilnik će se prilagoditi postojećem stanju u instituciji i dostavljenim mišljenjima i kao takav poslati na 
usvajanje. 
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Табела бр: 11 (12)  – ПРЕТХОДНА РЕВИЗИЈА 2021. год 

 

СПИСАК ИНТЕРНИХ АКАТА  
који регулишу сљедеће области 

 

 

I УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ИНСТИТУЦИЈЕ 

Рб. Назив документа Број акта Датум 

1. Правилник о унутрашњој организацији Министарства 

за људска права и избјеглице БиХ 

01-02-4242/13 11. 1. 2013. 

године 

2. Правилник о допуни правилника о унутрашњој 
организацији Министарства за људска права и 

избјеглице Босне и Херцеговине 

01-02-4242-1/12 од 23. 7. 2015. 

године 

 

II СТВАРАЊЕ ОБАВЕЗА 

Рб. Назив документа Број акта Датум 

1. Правилник о интерним процедурама стварања, 

контроле и реализације финансијских обавеза 

01-02-2-116-1/19 25. 12. 2018. 

године 

2. Правилник о измјени Правилника о интерним 

процедурама стварања, контроле и реализације 

финансијских обавеза 

01-02-2-116-2/19 15.7.2021. 

године 

3.    

 

III ЕВИДЕНТИРАЊЕ И УНОС ПОДАТАКА У ИСФУ СИСТЕМ 

Рб. Назив документа Број акта Датум 

1.    

2.    

 

IV БЛАГАЈНИЧКО ПОСЛОВАЊЕ 

Рб. Назив документа Број акта Датум 

1.    

2.    

3.    

 

V ИСПЛАТА ПЛАТА, НАКНАДА и СТИМУЛАЦИЈЕ 

Рб. Назив документа Број акта Датум 

1. Правилник о додјели новчане награде-стимулације  01-02-2-1687-1/21 3. 6. 2021. 

године 

2. Правилник о критеријима за учешће и накнаде 

државних службеника, запосленика и спољних 

сарадника у пројектима посебне намјене и другим 

радним тијелима из надлежности Министарства за 

људска права и избјеглице БиХ 

01-02-2145/2012 12. 6. 2012. 

године 
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3. Правилник о измјенама и допунама правилника о 

критеријима за учешће и накнаде државних 

службеника, запосленика и спољних сарадника у 

пројектима посебне намјене и другим радним 

тијелима из надлежности Министарства за људска 

права и избјеглице БиХ 

01-02-2145-1/2012 6. 12. 2012. 

године 

4.    

 

VI СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА 

Рб. Назив документа Број акта Датум 

1. Правилник о начину и поступку остваривања права 

запослених у Минстарству за људска права и 

избјеглице БиХ на накнаду за службено путовање 

01-02-3-3323-1/18 20. 12. 2018. 

године 

2.    

3.    

 

VII УПОТРЕБА ТЕЛЕФОНА 

Рб. Назив документа Број акта Датум 

1. Правилник о кориштењу мобилних телефона 

 

01-02-2-3222-1/16 7. 11. 2016. 

године 

2. Правилник о измјени и допуни Правилника о 

кориштењу мобилних телефона 

01-02-2-3222-2/16 22. 10. 2018. 

године 

3. Правилник о измјени Правилника о кориштењу 

мобилних телефона 

01-02-2-3222-3/16 31.05.2019. 

године 

4. Правилник о измјени Правилника о кориштењу 

мобилних телефона 

01-02-2-3222-4/16 25.06.2020. 

године 

5. Правилник о кориштењу службених фиксних 

телефона 

01-02-2-3221-1/16 7. 11. 2016. 

године 

6. Правилник о измјени Правилника о кориштењу 
службених телефона 

01-02-2-3221-2/16 15. 10. 2019. 

године 

 

VIII КОРИШТЕЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА 

Рб. Назив документа Број акта Датум 

1. Правилник о условима набавке, броју и начину 

кориштења и одржавања службених возила 

Министарства за људска права и избјеглице 

01-02-2-3224-1/16 7. 11. 2016. 

године 

2. Правилник о условима набавке, броју и начину 

кориштења и одржавања специјализованих 

службених возила Министарства за људска права и 

избјеглице 

01-2-3726-13/14 23. 3. 2015. 

године 

3.    

 

IX УПОТРЕБА СРЕДСТАВА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

Рб. Назив документа Број акта Датум 

1. Правилник о кориштењу средстава за репрезентацију 01-02-2-3223-1/16 7. 11. 2016. 

године 
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2. Правилник о измјени Правилника о кориштењу 
средстава за репрезентацију 

01-02-2-3223-2/16 15.7.2021. 

године 

3.    

 

 

X УГОВОРЕНЕ УСЛУГЕ (УГОВОРИ О ДЈЕЛУ, СТРУЧНО ОБРАЗОВАЊЕ, КОМИСИЈЕ, 
УПРАВНИ/НАДЗОРНИ ОДБОРИ) 

Рб. Назив документа Број акта Датум 

1. Инструкције о поступку закључивања 
уговора о дјелу   
 

број: 01-02-2-

1969-1/20 

12.10.2020.године 

2.    

3.    

 

XI ПОПИС ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА 

Рб. Назив документа Број акта Датум 

1. Правилник набавке, кориштења и потписа сталних 

средстава 

02-02-2-2886-1/19 27.12.2019. 

године 

2.    

3.    

 

XII ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Рб. Назив документа Број акта Датум 

1. Правилник о јавним набавкама и радним процесима 

у јавним набавкама 

01-02-3-3324-1/18 19. 12. 2018. 

године 

2. Правилник о поступку директног споразума 01-02-2-259/15 26. 1. 2015. 

године 

3.    

 

XIII НАПЛАТА ПРИХОДА 

Рб. Назив документа Број акта Датум 

1.    

2.    

3.    

 

XIV ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА 

Рб. Назив документа Број акта Датум 

1.    

2.    

3.    

 

XV СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ 

Рб. Назив документа Број акта Датум 

1. 14. Правилник о процедурама стратешког и 01-02-2533/13 1. 7. 2013. 
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финансијског планирања у Министарству за људска 

права и избјеглице БиХ 

године 

2. Правилник о процедурама средњорочног планирања 
и извјештавања у МЉПИ 

02-02-2-28851/19 27.12.2019. 

године 

3.    

 

XVI ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ 

Рб. Назив документа Број акта Датум 

1. Правилник о интерном пријављивању корупције и 

заштити лица које пријави корупцију у Министарству 

за људска права и избјеглице 

01-02-1023/14 24. 3. 2014. 

2. План борбе против корупције Министарства за 

људска права и избјеглице БиХ за период 2018-2019. 

година 

01-07-643-36/18 11.06.2018. 

године 

3. План интегритета Министарства за људска права и 

избјеглице Босне и Херцеговине 

01-02-1-3014/14 29. 7. 2014. 

године 

4. Инструкција за радна мјеста у вези са 

имплементацијом Оперативног плана за реализацију 

Стратегије у борби против корупције 

01-50-2794/13 13. 12. 2013. 

године 

5.    

 

XVII ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ И КОНТРОЛА 

Рб. Назив документа Број акта Датум 

1.    

2.    

3.    

 

XVIII ОСТАЛО 

Рб. Назив документа Број акта Датум 

1. Инструкција о раздужењу у Министарству за људска 

права и избјеглице БиХ 

01-02-2-907-1/18 5. 4. 2018. 

године 

2. Правилник о оцјењивању рада запосленика  01-02-1492/13 18. 4. 2013. 

године 

3. Листа категорија регистратурне грађе с роковима 

чувања у Министарству за људска права и 

избјеглице БиХ 

01-49-2917-4/18 15. 11. 2018. 

године 

4. Правилник о чувању, руковању, евиденцији, 

уништавању и нестанку печата 

01-07-3-831-1/16 1. 3. 2016. 

године 

5. Етички кодекс за запослене у Минстарству за 

људска права и избјеглице БиХ 

01-02-3-03325-1/18 19. 12. 2018. 

године 

6. Правилник о вођењу персоналних досјеа 

запослених у Министарству за људска права и 

избјеглице БиХ    

 

01-02-2-3792/14 децембар 

2014. године 

7. Правилник о начину поступања са предметима и 

актима у оквиру Оwис система 

01-02-3-1426/16 17. 5. 2016. 

године 

8. Водич Министарства за људска права и избјеглице 01-02-2-1636-1/20 26. 8. 2020. 
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за приступ информацијама године 

9. Смјернице о поступку додјеле грант средстава 

Министарства за људска права и избјеглице БиХ 

01-02-2-861-3/17 10. 7. 2017. 

године 

10. Правилник о кретању поште Министарства за 

људска права и избјеглице БиХ 

01-50-4698/12 7. 12. 2012. 

године 

11. Правилник о интерној контроли 01-02-986/2012 14. 3. 2012. 

године 

12. Правилник о евиденцији, чувању и поступању са 

тајним подацима у Министарству за људска права и 

избјеглице Босне и Херцеговине  

01-02-1229/08 3. 4. 2008. 

године 

13. Рјешење о одређивању организационих јединица 

којима се пошта доставља у рад 

01-07-9-504/15 18. 2. 2015. 

године 

14. 15. Правилник о раду 01-02-1493/13 5. 4. 2013. 

године 

15. Правилник о страним донацијама за реализацију 

пројеката из надлежности министарства 

01-02-2295/13 14. 6. 2013. 

године 

16. Правилник о поклонима 01-02-2-3587/14 29. 10. 2014. 

године 

17. Правилник за потребе информацијско-

комуникацијског система у МЉПИ БиХ 

02-02-2-2887-1/19 27.12.2019. 

године 

18. Интерне процедуре у процесу израде буџета 02-16-1-2889-1/19 27.12.2019. 

године 

19. Кодекс понашања запослених у Министарству за 

људска права и избјеглице Босне и Херцеговине у 

вези са финансијско-материјалним средствима 

01-02-4543/13 27. 11. 2013. 

године 

20. Пословник о раду Стручног колегија и Ужег колегија 
секретара МЉПИ БиХ број:02-02-3-801-1/20 од 

фебруар 2020. 

01-02-4543/13 27. 11. 2013. 

године 

 

                                                                                                                    Одговорна особа 

       ________________________ 
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Прилог уз Извјештај о извршењу буџета Министарства за људска права и избјеглице за период 
 01.01.-31.12.2021.године 

 

Образложења путних трошкова 

 

 

 Образложење путних трошкова за Уред заступника Савјета министара Босне и 

Херцеговине пред Европским судом за људска права у току 2021. године 

Заступници у току 2021. године нису  редовно учествовали на свим значајнијим састанцима и 

догађајима у Страсбоургу који су од непосредног значаја за обављање послова из надлежности 

заступника и Уреда заступника због пандемије.  
Уред заступника имао је само два службена путовања и то у градове Мостар и Широки Бријег, о 
чему је благовремено поднијет извјештај Министарству за људска права и избјеглице БиХ. 

 

 

 Образложење путних трошкова за Сектор за избјеглице, расељене особе, реадмисију и 

стамбену политику и Сектор за обнову, развој, мониторинг и регионалне центре у току 
2021. године 

Сектор за избјеглице, расељене особе, реадмисију и стамбену политику је остварио путне трошкове 
који се односе углавном на трошкове дневница унутар земље. Од укупно 55 путовања, 50 путовања 
је било унутар БиХ, док је 5 путовања обављено у друге земље. У случајевима када вожњу обављају 
вањски сарадници, ангажовани у центрима у Салаковцу, трошкови се односе искључиво на 
потрошњу горива, јер се вањским сарадницима не исплаћују дневнице. 
 

За  обављање  активности мониторинга реализације пројеката обнове стамбених јединица, обнове 
комуналне и социјалне инфраструктуре и електрификације стамбених јединица повратника Сектор је 
остварио путне трошкове, који се односе углавном на трошкове дневница у земљи. 

Због близине путне дестинације на подручју РЦ-а, државни службеници и запосленици за значајан 

број службених путовања немају трошкове дневница. 
Запослени на основу уговора о дјелу не остварују право на трошкове дневница за службена 
путовања. 
Према интерној евиденцији Сектора у 2021. години остварени су трошкови службених путована у 
износу од 2.366,00 КМ. Издато је 303 путна налога (за удаљеност до 50 км не подноси се захтјев за 
ПН). 

 

 

 

 Образложење путних трошкова за Сектор за људка права у току 2021. године 
 

Трошкови   БХ Делегације   приликом Одбране Трећег периодичог извјештаја о економским, 

социјалним и културним правима 
 

1 . Трошкови авио карата Промотурс 

( Божовић Млађен, Салиха Ђудерија, Хаџибегиц Мухидин Салллиха Ђудерија и Вања 
Вујадин..........................................................................                                   4.158,00 КМ 

Уговор Амира Садиковић....................................................................................922,00 КМ 
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2. Трошкови Смјештаја Женева ( Божовић Млађен, Салиха Ђудерија, Хаџибегиц Мухидин Салллиха 
Ђудерија , Вања Вујадин И Уговор Амира Садиковић 
ТАКСА ХОТЕЛСКА 11 X 5................................................................................55, 00 КМ 

                                                                                                  ..................... ....8.175,65 КМ 

3.  Трошкови дневница Божовић Млађен, Салиха Ђудерија, Хаџибегиц Мухидин Салллиха Ђудерија 
и Вања Вујадин  

Дневнице по особи ( 3x 139= 417,00 КМ X 5 Особа.............      .................2.085,00 КМ 

Укупно трошкови.........................................................................................  11.652,65 КМ 

 

 Службени пут Београд – састанак Управног комитета за Интеграцију Рома – Рома интегратион 

2020,  судјеловале 4 особе 
 

 Локална путовања: 
1. Организирано 13 посјета локалним заједница у сврху припреме ИПА пројекта за социјално 

стамбено збрињавање Рома, односно рјешавање бесправно издрађених објеката за Роме  

( БРЕЗА, КАКАЊ, САПНА, БАНОВИЋИ, КАЛЕСИЈА, ТЕСЛИЋ, КЉУЧ, БИХАЋ, БОСАНСКА 

КРУПА, ЛОПАРЕ, БИЈЕЉИНА, БРЧКО, СРЕБРЕНИЦА) 

 

 Образложење путних трошкова за Сектор за исељеништво у току 2021. године 

У циљу реализације програмских активности Сектора за исељеништво у 2021. години, буџетом су 
планирана финансијска средства за службена путовања у земљи и иностранству.  
 

 

Представници Сектора за исељеништво су били на сљедећим службеним путовањима у земљи: 

 

1. Два  представник Сектора су службено путовали 11, 12. и 13.08.20201. године у Завидовиће и Бихаћ 
гдје су присуствовали скуповима Сарадња са исељеништвом за развој локалне Заједнице Завидовићи, 

а у Бихаћу скупу љетна школа  матерњега језика и културе за младе из дијаспоре под називом 

„Говоримо наш“. 
2. Два представник Сектора су 28. и 29.12.2021. године службено путовали у Добој и Кључ  ради 

присуствовања скуповима: Стање и перспективе повратника у босанскохерцеговачки ентитет 
Републике Српске и пословно инвестициони форум у организацији Опћине Кључ. 

3. Представник Сектора је 23. и 24. јула службено путовао на скуп који је организован у Лопарама а 
везано за реализацију активности на проведби пројекта финансираног из грант средстава 
Министарства.  

 

Представници Сектора за исељеништво су били на сљедећим службеним путовањима у 
иностранству:  
 

1. Представник Сектора је службено путовао у Сплит, Хрватска 17, 18. и 19.12.2021. године ради 

присуствовања округлом столу у организацији удружења бх. дијаспоре 
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Прилог уз Извјештај о извршењу буџета Министарства за људска права и избјеглице за период 01.01.-

31.12.2021.године 
 

- Образложење извршења текућих грантова у односу на план и извјештај о намјенском утрошку средстава од стране 

крајњих корисника 

 

 

 Образложење извршења текућих грантова у Сектору за избјеглице, расељене особе, реадмисију и стамбену политику 

у току 2021. године 

Законом о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2020. годину, Министарству су одобрена средства за 

"Финансирање права из Анекса VII ДМС-а" у износу од 2.000.000,00 КМ. Вијеће министара БиХ није донијело одлуку о прерасподјели 

средстава из буџета Министарства у буџет Фонда за повратак БиХ. За доношење наведене одлуке потребно је позитивно мишљење 
Министарства финансија и трезора БиХ, што није обезбијеђено па је доношење наведене одлуке изостало  

 

 

 

Одлука о расподјели грант средстава за подршку опћинама, укљученим у систем прихвата и интеграције бх држављана који се 

враћају по основу споразума о реадмисији: 

 

Законом о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2020. годину, Министарству су одобрена средства на ставци 

"Трансфери другим нивоима власти - Грант средства за подршку опћинама, укљученим у систем прихвата и интеграције БХ 

држављана који се враћају по основу споразума о реадмисији“ у износу од 181.000,00 КМ. Предметну Одлуку, на износ од 100.000 КМ, 
с обзиром на чињеницу да се ради о познатим крајњим корсиницима средстава Гранта, (чл. 4. ст. 1. тачка б ) донио је Министар за 

људска права и избјеглице БиХ . реализација гранта у наведеном износу је усклађена са буџетским захтјевом за 2021.годину.   

 

 Образложење извршења текућих грантова у Сектору за људска права у току 2021. године 

 

У Приједлогу Буџета  за 2021. годину планирана су средства од 1.535.000,00 КМ за грантове за које је задужен Сектор за људска права. 
Реализовани грантови у 2021. години су: 
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Редни 
број 

Назив гранта Планирани 

износ у КМ 

Додјељени износ у КМ 

1. ЦРВЕНИ КРИЖ/ КРСТ БИХ 180.000,00 150.000,00 

2. ЈЕВРЕЈСКА ЗАЈЕДНИЦА БИХ 15.000,00 15.000,00 

3. МЕЂУРЕЛИГИСКО ВИЈЕЋЕ 100.000,00 100.000,00 

 

Обзиром да Буџет за 2021. годину није усвојен, према Одлуци о привременом финасирању Институција БиХ Црвеном крсту/ крижу 
уплаћено је  150.000,00 КМ колико су износила средства за ЦРВЕНИ  КРСТ/ КРИЖ БиХ у Буџету 2020. године. 
Планирани  грантови нижим нивоима власти у укупном износу од 2.030.000 КМ и грантови невладиним организацијама у износу од 
286.000 КМ нису реализовани, због немогућости провођења процедуре за реализацију истих. 

 

 

ИЗВЈЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ  ГРАНТОВА  ИЗ  НАДЛЕЖНОСТИ АГЕНЦИЈЕ ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА ЗА  2021. 

ГОДИНУ 

 

Редн
и 

број 

Назив гранта Планирани 

износ у КМ 

Додјељени 

износ у КМ 

Корисни
ци 

гранта 

Датум 

уплате 

средстава 

Рок за 

утрошак 

гранта 

Рок за 

доставу 

извјешта
ја 

Процена
т  

изврше
ња 

(4x100:3) 

1. Одлука о додјели грант средстава за 

осам сигурних кућа у оквиру НВО 

("Фондација локалне демократије" 

Сарајево, "Медица" Зеница, 

"Удружене жене" Бања Лука, 

"Будућност" Модрича, "Жене са Уне" 

Бихаћ, "Виве жене" Тузла, "Лара" 

Бијељина", "Жена БиХ" Мостар 

100.000 КМ 100.000 КМ Сигурне 

куће из 

назива 

гранта 

Јануар 

2022.го
дине 

12 

мјесеци 

12 

мјесеци 

100% 
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 Образложење реализације грантова за Сектор за исељеништво у току 2021. године 

Назив гранта 
Планирани 

износ у КМ 

Додјељени 

износ у 

КМ 

 

Корисници 

гранта 

Датум 

уплате 

средста
ва 

Рок за 

утрошак 

гранта 

Рок за доставу извјештаја 

Проц
енат  

извр
шења 

(4x10

0:3) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  

Грант подршке 

Босанскохерцеговачко-

америчкој академији 

умјетности и наука 

(БХАААС)-Дани БХАААС у 

БиХ  

 

25.000 КМ 

 

 

15.000 КМ 

Представништво 

Босанскохерцег
овачко-америчке 

академије 

умјетности и 

науке у БиХ 

(БХАААС). 

 

2021 

 

 

Јуни 2021 

  

100% 

2. Грант подршке јединицама 
локалне самоуправе за 
имплементацију Политике о 
сарадњи са исељеништвом 

 

 

100.000 КМ 

 

 

 

     

3. Грант средства непрофитним 
организацијама за 
активности према 
исељеништву 

 

10,000 КМ 

 

 

     

 

Планирани  грантови нижим нивоима власти у укупном износу од 100.000 КМ и грантови невладиним организацијама у износу од 
10.000 КМ нису реализовани, због немогућости провођења процедуре за реализацију истих, а реализација гранта подршке 
Босанскохерцеговачко-америчкој академији умјетности и наука (БХАААС)-Дани БХАААС у БиХ је прилагођена буџетском захтјеву 
за 2021.годину  



Прилог уз Извјештај о извршењу буџета Минкстарства за људска права  и избјеглице за 
период 01.01.-31.12.2021. године 

Образложење ангажованих по уговору о дјелу 

 

Одлуком Министарства за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине број: 01-11500/03 

од 19.12.2003. године, а у циљу проведбе Анекса VII Дејтонског мировног споразума одобрено 

је ангажовање одређеног броја лица по основу уговора о дјелу. 

Законом  о избјеглицама из БиХ и расељеним особама у БиХ („Службени гласник БиХ“ 

број:23/99, 21/03 и 33/03) успостављени су регионални центри Министарства и то у Сарајеву, 

Тузли, Бања Луци и Мостару. 

Неспорно је да је повратк процес који се проводи путем пројеката у  складу са Анексом VII 
Општег оквирног споразума за мир у Босни и Херцеговини, затим у складу са Законом о 
избјеглицама из БиХ и расељеним особама у БиХ, на основу међународних уговора односно на 
основу кредитних и донаторских средстава која су дата Босни и Херцеговине у сврху повратка. 
Како већи дио пројеката још увијек траје, то се и даље у регионалним центрима ангажују 
извршиоци по основу уговора о дјелу, како је напријед наведено, седам извршилаца. Да би ови 
пројекти били реализовани потребно је провести све Законом предвиђене процедуре што 

изискује велики број учесника. Како већи дио пројеката још увијек траје ( заједнички пројекти, 
пројекти комуналне и социјалне инфраструктуре, одрживог повратка, електрификације, ЦЕБ II 
пројекат, САФ пројекат) , то се и даље у регионалним центрима ангажују извршиоци по основу 
уговора о дјелу и то седам извршилаца. Активности на мониторингу по сваком пројекту су 
дефинисане усвојеним приручницима, укључују мониторинг свих фаза реализације пројеката и 
то: израда пројектних приједлога, израде уговора, споразума, меморандума, процедура одабира 
корисника пројеката, избора пројектанта, извођача радова, надзора, квалитативне, 
квантитативне, финансијске и временске реализације пројеката на терену, техничког пријема, 
коначног обрачуна и примопредаје извршених радова. Све активности мониторинга су 
пропраћене мјесечним, кварталним, ад хок и завршним извјештајима.  

Чињеница је да је у свим овим пројектима један од потписника сваког уговора и Министарство 

за људска права и избјеглице, које у већини случајева врши мониторинг комплетног поступка 

реализације пројеката у свим његовим фазама, а у одређени пројектима било је и водећа 

институција. 

Имајући у виду обимност активности које је требало провести јасно је да се то није могло 

учинити и провести ,по закону прописаним процедурама , са оним бројем извршилаца чија су 

радна мјеста систематизована Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста Министарства.  

Надаље, Државни пројекат стамбеног збрињавања је пројекат који се финансира из 
донаторских средстава и то Европске комисије, Сједињених Америчких Држава, Италије, 
Турске, Швицарске и других чију реализацију прати Развојна банка Савјета Европе. Развојна 
банка Савјета Европе одобрила је Оперативни грант (Међународни споразум, “Службени 
гласник” 1/17 ) за плаћање ангажовања лица која ће вршити контролу реализације овог 
пројекта, и из тих средстава се у потпуности плаћа њихов ангажман. Од марта 2017.годије, на 
овом Пројекту било је ангажовано 12 особа по основу уговора о дјелу, док су тренутно на 
Пројекту ангажоване само двије особе. На основу Оквирног споразума између Развојне банке 
Савјета Европе (ЦЕБ) и Босне и Херцеговине у вези с Регионалним програмом за стамбено 
збрињавање, који је потписан 2013. године, Министарство је задужено за свеукупну 
координацију и вођење вишегодишњег пројекта ДПСЗ/РСП чија укупна вриједност износи око 



100 милиона еура, а који се финансира из  донаторских средстава. Иницијални 5-годишњи рок 
за имплементацију пројекта продужен је до краја 2023. године. Оперативни трошкови 
имплементације ДПСЗ/РСП процијењени су на близу 10 милиона  еура, од чега је  БиХ 
обавезна осигурати властити допринос за покриће 90% трошкова, а 10% се покрива из 
Помоћног гранта који, у складу са Оквирним споразумом,  ЦЕБ додјељује из средстава ЕУ у 
облику новчане помоћи ради суфинансирања оперативних трошкова Структуре за провођење. 
Помоћни грант се, у највећој мјери користи за плаћање додатног особља ангажованог на 
провођењу овог опсежног пројекта у оквиру којег ће се изградити око 3.200 стамбених 
јединица широм БиХ. 

Такође, по основу уговора о дјелу ангажован је одређени број лица за обављање послова у 

Мостару , тачније у Салаковцу у којем се налази Избјегличко-прихватни центар и Реадмисиони 

центар који се налазе у надлежности Министарства.У Избјегличко-прихватном центру су 

смјештене особе са статусом избјеглице или статусом супсидијарне заштите у БиХ, а обавеза 

Министарства за људска права и избјеглице БиХ је да осигура смјештај за те категорије и ова 

обавеза проистиче из члана 78. став (1) тачка ц) и члана  78. став (4)  Закона о азилу 

(„Службени гласник БиХ“ број; 11/16 и 16/16) . У Реадмисионом вцентру су смјештени 

босанскохерцеговачки држављани који се враћају у Босну и Херцеговину на основу Споразума 

о реадмисији, а обавеза смјештаја и збрињавања на период од 30 дана проистиче из Закона о 

минстарствима другим органима управе БиХ ( „Службени гласник БиХ“ број: 5/03,42/03, 42/04, 

45/06, 88/07, 35/09, 103/09, 87/12, 6/13,и 19/16) .Углавном ради се о техничко-оперативним 

пословима  у оба центра. Ово ангажовање  лица по основу уговора о дјелу финансирано је од 

стране УНХЦР, а не из буџета Министарства  и ангажовано је 12 лица по основу уговора о 

дјелу. 

Надаље у Министарству, у Агенцији за равноправност полова БиХ (у даљем тексту Агенција) 
су ангажоване три особе по основу уговора о дјелу. Наиме, Агенција координира три 
донаторска програма/пројекта: 

- ФИГАП II програм (Програм за подршку имплементацији Гендер акционог плана) који 
финансира СИДА; 

- Пројекат „Јачање капацитета институција за рјешавање родно заснованог насиља у 
БиХ“ који финансира УСАИД; и 

- Пројекат „ЕУ за родну равноправност“ (IPA II 2018) 

 

У поменутим пројектима донатори су омугућили упошљавање додатног особља путем уговора 
о дјелу, за рад на координацији наведених донаторских пројеката.  

Дакле, неопходне су особе које ће координирати ове вишегодишње програме што подразумјева 
координацију, не само са инстуцијама на нивоу БиХ, него и координацију са Гендер центрима 
Федерације  БиХ и Републике Српске, јер се ради  заједничким пројектима.  

Ангажман овог особља предвиђен је на основу Посебног споразума између Савјета министара 
БиХ које заступа Министарство и Шведске коју заступа СИДА за подршку провођењу ФИГАП 
II Програма и Споразума о грант средствима за развојне циљеве између Владе  САД, које 
представља УСАИД и Савјета министара БиХ које представља Министарство, и у потпуности 
финансиран из донаторских средстава. Такође напомињемо да је изричит захтјев донатора 
СИДА-е био, између осталог, и ангажовање официра за мониторинг и евалуацију за Агенцију и 
гендер центре. 

Као  што је и  општепознато у току 2021. године Савјет министар Босне и Херццеговине није 
давао своју предвиђену сагласност за попуну упражњених радних мјеста, било да се ради о 
новом упошљавању или попуни упражњених радних мјеста због одласка државних службеника 



и запосленика у пензију, те имајућу виду и проблеме настале пандемијом изазваном корона 
вирусом самтрамо да смо били принуђени на ангажовање лица по основу уговора о дјелу како 

би се сви послови из надлежности Миистарства успјешно обављали. 

На крају напомињемо да су сви уговори потписани добровољно и нити једна особа ангажована 
по основу уговора о дјелу се није обратила Министарству са примједбама на услове 
потписаног уговора о дјелу. 
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