
ИНФОРМАЦИЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА „УНАПРЕЂЕЊЕ 

ИНВЕСТИЦИОНОГ ОКРУЖЕЊА И ИНСТИТУЦИОНАЛНО ЈАЧАЊЕ – ICIS“ 
 
Влада Републике Српске je Одлукпм брпј: 04/1-012-2-2180/12 пд 05.09.2012. гпдине прихватила 
дпнацију Шведске агенције за међунарпдни развпј (SIDA) и реализацију прпјекта „Унапређеое 
инвестиципнпг пкружеоа и институципналнп јачаое - ICIS“, чија вриједнпст намијеоена 
Републици Српскпј изнпси 1.500.000 USD (пд пвпга изнпса дп 50.000 USD намијеоенп је Брчкп 
дистрикту БиХ), штп је 40% пд 3.750.000 USD укупнпг изнпса за Бпсну и Херцегпвину. 
Администратпр гранта је Свјетска банка/Међунарпдна банка за пбнпву и развпј (WB IBRD). 
Прпјекат се састпји пд сљедећих кпмппненти: 
 

1. усппстављаое система за размјену ппдатака и инфпрмација, 
2. рефпрма инспекција крпз унапређеое квалитета рада инспекцијских пргана, 
3. редизајнираое и ппједнпстављиваое прпцедура псниваоа и гашеоа предузећа. 

 
Ппменутпм Одлукпм Владе Републике Српске предвиђенп је да Агенција за инфпрмаципнп 
друштвп и Сектпр за инфпрмаципне технплпгије Генералнпг секретаријата Владе Републике 
Српске впде у Републици Српскпј прву кпмппненту прпјекта тј. Инфпрмаципни систем за 
интерпперабилнпст, Инспектпрат Републике Српске (кпји је уједнп прганизпвап Јединицу за 
имплементацију прпјекта - PIU за пбављаое ппслпва финансијскпг управљаоа и набавки у 
прпјекту за Републику Српску) впди другу кпмппненту прпјекта кпја предвиђа даље јачаое 
капацитета Инспекцијскпг система Републике Српске, дпк је за реализацију треће кпмппненте 
прпјекта задуженп Министарствп за екпнпмске пднпсе и регипналну сарадоу Републике Српске и 
Агенција за ппсредничке, инфпрматичке и финансијске услуге (АПИФ). 
 
У ппгледу испуоаваоа фпрмалнп-правних прпцедура за ппчетак реализације (ефективнпст) 
прпјекта треба најприје сппменути да је пптписан Сппразум п гранту у вези са ICIS прпјектпм (грант 
бр.: TF 011205, пптписан 06.12.2012. гпдине) између Међунарпдне банке за пбнпву и развпј (WB 
IBRD) и Министарства финансија и трезпра БиХ, те да је исти, између псталпг, заснпван на 
претхпднп дпнесенпј Одлуци Владе Републике Српске п прихватаоу дпнатпрских средстава 
(Одлука брпј: 04/1-012-2-2180/12 пд 05.09.2012. гпдине). Министар финансија Републике Српске, 
на пснпву пвлаштеоа Владе, пптписап је са Међунарпднпм банкпм за пбнпву и развпј (WB IBRD) 
Прпјектни сппразум за Републику Српску (26.12.2012. гпдине) и Супсидијарни сппразум п гранту са 
Министарствпм финансија и трезпра БиХ (25.01.2013. гпдине, бр.: 06.08/322-865-2/13). Извршена 
је и ратификација Сппразума п гранту, те су именпвани кппрдинатпри прпјекта за Републику 
Српску, Федерацију БиХ, Брчкп дистрикт БиХ и Савјет министара БиХ у складу са Сппразумпм п 
гранту.  
 
Инспектпрат Републике Српске фпрмирап је Јединицу за имплементацију прпјекта (PIU) кпја за 
пптребе свих институција из Републике Српске пбавља ппслпве набавки и финансијскпг 
управљаоа у Прпјекту. Активнпсти набавки и финансијскпг управљаоа се врше према правилима 
и прпцедурама Свјетске банке, а ппдразумијевају: израду кпментара на План набавки у прпјекту, 
учешће у изради прпјектних задатака (ТпR), спрпвпђеое кпмплетних ппступака набавки, 
извјештаваое према Свјетскпј банци п завршеним ппступцима набавки, кпресппденцију са 
Свјетскпм банкпм и псталим учесницима у прпјекту п реализацији прпјектпм предвиђених 
активнпсти, финансијскп планираое, усппстављаое и впђеое ппслпвних евиденција п прпјекту, 
коижеое фактура и извпда, финансијскп извјештаваое према Министарству финансија и Свјетскпј 



банци, кпресппнденцију са Управпм за индиректнп пппрезиваое БиХ пкп ПДВ пбавеза Јединице, 
плаћаоа према дпбављачима и кпнсултантима, кпресппнденцију са Министарствпм финансија и 
трезпра БиХ и кпмерцијалнпм банкпм у вези са прпјектним рачунпм, усппстављаое и впђеое 
евиденције п пснпвним средствима набављених у прпјекту, сарадоу са ревизпрским службама, 
сарадоу са Министарствпм за екпнпмске пднпсе и регипналну сарадоу у вези са пријавпм сваке 
ппјединичне набавке кап дпнације и др. 
 
У склппу прве кпмппненте Прпјекта, за пптребе Агенције за инфпрмаципнп друштвп и Сектпра за 
инфпрмаципне технплпгије Генералнпг секретаријата Владе Републике Српске реализпване су 
активнпсти „Прпцјена правнпг пквира у циљу имплементације Инфпрмаципнпг система за 
интерпперабилнпст“ и „Анализа ИТ стаоа са приједлпгпм техничке спецификације за израду 
будућег Инфпрмаципнпг система за интерпперабилнпст“, чиме је крајем 2015. гпдине  пмпгућенп 
ппкретаое међунарпдне тендерске прпцедуре за избпр фирме кпја ће радити на усппстављаоу 
Инфпрмаципнпг система за интерпперабилнпст. Накпн штп је завршена кпмплексна тендерска 
прпцедура, дп краја 2016. гпдине пчекује се пптписиваое угпвпра за реализацију и ппчетак 
усппстављаоа Инфпрмаципнпг система за интерпперабилнпст. За Републику Српску пд великпг 
значаја ће бити електрпнска ппвезанпст између оених институција, кпјпм се мпгу пбезбиједити 
дпступнпст инфпрмација, кппрдинација, управљаое и разне врсте анализа. Ппдаци ће се 
размјеоивати на брз, благпвремен, ппуздан и сигуран начин уз пбезбијеђену ппвјерљивпст и 
интегритет ппдатака у складу са правилима инфпрмаципне безбиједнпсти. Ппстпјећи 
инфпрмаципни системи у институцијама кпје су заинтереспване за размјену ппдатака ће бити 
примарни извпр инфпрмација у Инфпрмаципнпм систему за интерпперабилнпст, а у тпку оегпвпг 
усппстављаоа пбавиће се активнпсти на прилагпђаваоу стандарда за надпградоу ппстпјећих и 
имплементацију будућих инфпрмаципних система. 
 
У другпј кпмппненти Прпјекта је за Инспектпрат Републике Српске реализпвана набавка спфтвера 
за финансијскп управљаое у прпјектима кпји се впде према правилима Свјетске банке, набавка 
серверске ппреме, пренпсних рачунара и штампача за пптребе инспекцијскпг надзпра, набавка 
ппреме за узпркпваое и брзу индикацију у инспекцијскпм надзпру, те накпн вишемјесечне 
међунарпдне тендерске прпцедуре и набавка кпнсултантских услуга „Техничка ппмпћ и савјети 
Инспектпрату Републике Српске“. Пружаое наведених кпнсултантских услуга је пбавила фирма 
„Jacobs, Cordova & Associates“ из Ирске, кпја пкупља тим међунарпдних експерата за прпјектним 
задаткпм утврђене пбласти инспекцијскпг надзпра. Прпјектним задаткпм пбухваћене су сљедеће 
пбластима: а) безбједнпст хране; б) заштита пптрпшача, са акцентпм на спречаваое прпмета 
фалсификпваних лијекпва, безбиједнпст дјечијих играчака, ппреме за бебе и медицинских 
средстава,  уређиваое пбласти хемикалија и бипцидних средстава; в) заштите живптне средине. 
Ради унапређеоа ппменутих, а и псталих пбласти инспекцијскпг надзпра, прпјектне активнпсти у 
пвпј кпмппненти су пмпгућиле: израду кпнцепта инспекцијских кпнтрпла заснпваних на анализи и 
прпцјени ризика, израду структуре инспекцијских прпвјера кпје су усаглашене са праксама 
примијеоеним у ЕУ и даљи развпј кадрпвских капацитета путем тренинга за инспектпре.  
 
У пквиру треће кпмппненте Прпјекта је за пптребе Министарства за екпнпмске пднпсе и 
регипналну сарадоу и Агенције за ппсредничке, инфпрматичке и финансијске услуге (АПИФ) 
реализпвана је набавка за пружаое кпнсултантских услуга ради ппдршке ппстпјећем прпјекту 
рефпрме регистрације ппслпвних субјеката у Републици Српскпј. Такпђе, набављени су скенери за 
пптребе АПИФ-а кпји ће се кпристити за скенираое судске грађе п регистрацији ппслпвних 
субјеката у судпвима и дигитализацију скенираних ппдатака, те придруживаое тих ппдатака 
електрпнскпј бази ппслпвних субјеката 



Накпн свих дпсадашоих извршених ревизија ICIS прпјекта пд стране Свјетске банке, Главне службе 
за ревизију јавнпг сектпра, те кпмерцијалне ревизпрске фирме, Јединица за имплементацију 
прпјекта је дпбила ппзитивнп ревизпрскп мишљеое, а кпнстатпванп је да су прганизација, 
прпцеси, ппступци набавки ифинансијскпг управљаоа кпје пбавља Јединица у складу са 
правилима и прпцедурама Свјетске банке и дпмаћим рачунпвпдственим стандардима 
 
 
 
 


