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Članak 8.
Pravno sljedništvo
(1) Grad Cazin je pravni sljednik Općine Cazin i ima zakonom
određene nadležnosti Grada i preuzima nadležnosti, prava,
obveze i imovinu općine čiji je pravni sljednik.
(2) Vijećnici Općinskog vijeća Cazin i načelnik Općine Cazin,
izabrani na Općinskim izborima održanim 02. listopada
2016. godine, stupanjem na snagu ovog zakona, nastavljaju
s radom kao vijećnici Gradskog vijeća i gradonačelnik
Grada Cazina.
(3) Općinska tijela uprave i upravne organizacije, stručne i
druge službe i druga općinska tijela, stupanjem na snagu
ovog zakona nastavljaju s radom kao tijela i službe Grada
Cazina.
(4) Javna poduzeća i javne ustanove, čiji je utemeljitelj općina,
nastavljaju s radom kao Javna poduzeća i ustanove Grada
Cazina.
Članak 9.
Privremena statutarna odluka
Vijećnici izabrani na Općinskim izborima za Općinu Cazin
održanim 2016. godine donijet će Privremenu statutarnu odluku
Grada Cazina u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu
ovog zakona, koja će važiti do donošenja Statuta Grada.
Članak 10.
Stupanje na snagu
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
Predsjedateljica
Predsjedatelj
Doma naroda
Zastupničkoga doma
Parlamenta Federacije BiH
Parlamenta Federacije BiH
Lidija Bradara, v. r.
Edin Mušić, v. r.
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На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације
Босне и Херцеговине, доносим

УКАЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О РАЗВОЈНОМ
ПЛАНИРАЊУ И УПРАВЉАЊУ РАЗВОЈЕМ У
ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Проглашава се Закон о развојном планирању и
управљању развојем у Федерацији Босне и Херцеговине,
који је усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине
на сједници Представничког дома од 14.03.2017. године и на
сједници Дома народа од 30.03.2017. године.
Број 01-02-249-01/17
Предсједник
25. априла 2017. године
Сарајево
Маринко Чавара, с. р.

ЗАКОН

О РАЗВОЈНОМ ПЛАНИРАЊУ И УПРАВЉАЊУ
РАЗВОЈЕМ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет Закона)
Овим законом уређују се циљеви и принципи развојног
планирања и управљања развојем Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација), кантона и јединица
локалне самоуправе, врсте стратешких докумената, врсте докумената неопходних у поступку имплементације стратешких докумената, тијела одговорних за развојно планирање и
управљање развојем, процес развојног планирања и управ-
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љања развојем у Федерацији, програмирање, мониторинг,
евалуација и извјештавање о имплементацији стратешких
докумената, финансирање имплементације стратешких
докумената и надзор над примјеном овог закона.
Члан 2.
(Успостављање система развојног планирања и управљања
развојем)
Успостављање система развојног планирања и
управљања развојем у Федерацији омогућава:
а) транспарентно и усаглашено развојно планирање
и управљање развојем у Федерацији, кантонима и
јединицама локалне самоуправе;
б) у најбољем интересу грађана Федерације, координацију и интеграцију стратешких докумената и
јавних и других финансијских ресурса, како би се
обезбиједила реализација развојних приоритета.
Члан 3.
(Дефиниције)
(1) У смислу овог закона, термини који се у њему користе
имају сљедећа значења:
а) Буџет је акт којим се планирају приходи и примици, те расходи и издаци Федерације, кантона,
градова и општина за период од једне фискалне
године;
б) Документ оквирног буџета (у даљем тексту:
ДОБ) је акт који садржи макроекономске пројекције и прогнозе буџетских средстава и издатака за
наредне три године и на њему се заснива
припрема и израда буџета;
ц) Евалуација је процес којим се одређује вриједност и значај интервенције, односно програма,
пројекта или свеукупне стратегије развоја према
дефинисаним критеријумима;
д) Годишњи план рада је документ који садржи,
осим редовних активности и активности на
годишњем нивоу које ће се предузимати како би
се имплементирали стратешки циљеви из
усвојених стратешких докумената, а припрема се
на основу усвојених трогодишњих планова рада;
е) Годишњи извјештај о раду је документ који
садржи анализу извршења активности планираних
Годишњим планом рада;
ф) хоризонтална координација и усклађивање је
координација одговорности и процеса институција, као и усклађивање стратешких докумената, односно усклађивање стратегије развоја и
секторских стратегија на истом нивоу управљања
у Федерацији, кантонима и јединицама локалне
самоуправе
према
заједничким
развојним
циљевима;
г) индекс развијености је композитни показатељ
који се рачуна као пондирани просјек више
основних социо-економских показатеља у циљу
мјерења степена развијености јединица локалне
самоуправе и кантона;
х) индикатори означавају врсту и степен промјена
које се непосредно остварују кроз реализацију
програма, пројеката и развојних циљева, а служе
као квалитативни и квантитативни показатељ
нивоа остваривања утврђених циљева развоја,
односно реализације програма или пројеката;
и) извјештај о развоју је документ којим се сагледавају резултати у остваривању развојних циљева
и имплементацији стратешких докумената;
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мониторинг је систематично и континуирано
сакупљање, анализирање и коришћење података и
индикатора у сврху мјерења напретка остваривања постављених циљева/програма/пројеката и
напретка у коришћењу додјељених средстава и
предузимања одговарајућих мјера ради евентуалних корекција;
отворени метод координације (у даљем тексту:
ОМК) у развојном планирању и управљању развојем представља, на основу консултација и усаглашавања свих нивоа власти, дефинисање и
спровођење заједничких циљева у Федерацији,
избор заједничких индикатора за праћење реализације циљева и припрему извјештаја о развоју;
Програм јавних инвестиција (у даљем тексту:
ПЈИ) је трогодишњи документ који доносе
федерални и кантонални органи управе и јединице
локалне самоуправе у Федерацији у циљу
управљања и координације средствима развоја у
Федерацији. Обухвата и развојне инвестиционе
програме који директно доприносе реализацији
развојних циљева постављених у стратешким
документима;
програмирање развоја је процес претварања
дугорочних стратешких циљева утврђених стратешким документима у конкретне програме и
активности путем израде трогодишњих и
годишњих планова према принципу 1+2, у складу
са календаром израде ДОБ-а и буџета;
пројекат је средство организовања међусобно
повезаних активности како би се остварили
унапријед задати циљеви у одређеном временском
периоду и утврђеном финансијском оквиру и
другим расположивим ресурсима;
равноправност полова подразумијева укључивање мушких и женских интереса у све фазе процеса развојног планирања и управљања развојем у
Федерацији, тако да су добробити за мушкарце и
жене подједнаке;
развој је вишедимензионалан процес економске,
друштвене, околинске, просторне и институционалне трансформације ради побољшања
квалитета и стандарда живота грађана, гдје су у
развојне процесе укључени сви актери развоја владин сектор, приватни сектор, цивилно друштво
и локална заједница. Овакав развој карактеришу
принцип одрживости и интеграције, гдје сваки
сектор задржава своје основне развојне циљеве, а
заједно их остварују у облику уравнотеженог
развоја, узимајући у обзир природне опасности и
кпиматске промјене;
развојно планирање подразумијева процес
креирања развојних циљева и дефинисање начина
њиховог остваривања;
секторска стратегија развоја је стратешки
документ надлежних институција Федерације и
кантона који дефинише јавне политике, правце,
циљеве и ресурсе развоја сектора и проистиче из
интегрисане стратегије развоја;
стратегија развоја је интегрисани, мултисекторски стратешки документ Федерације, кантона и
јединица локалне самоуправе који дефинише јавне
политике и усмјерава развој територије Федерације и подручја кантона и јединица локалне
самоуправе и представља путоказ за свеукупни
развој;

у)
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трогодишњи план рада федералних органа
управе, кантоналних органа управе и јединица
локалне самоуправе је документ који дефинише
стратешке циљеве, програме и активности који
проистиче из појединачних надлежности институција у Федерацији и релевантних стратешких
докумената, њихов финансијски оквир, изворе
финансирања у трогодишњем периоду према
принципу 1+2, у складу са календаром израде
буџета;
в) управљање развојем је претварање развојних
циљева и приоритета у конкретне активности са
јасним финансијским ефектом и институционалним одговорностима, њихова реализација, те
мониторинг и евалуација њихових резултата;
з) једнаке могућности су принцип дефинисан
Повељом о основним правима Европске уније,
која утврђује недискриминацију, равноправност
мушкараца и жена, права на културне, вјерске и
језичке различитости свих грађана те права
дјетета, старијих лица инвалида;
аа) вертикална координација и усклађивање је
координација одговорности и процеса између
надлежних институција на различитим нивоима
власти у Федерацији, као и усклађивање стратешких докумената на различитим нивоима власти у
Федерацији према заједничким развојним
циљевима.
(2) Граматичка терминологија коришћења мушког рода у
овом закону подразумијева укључивање оба рода.
Члан 4.
(Принципи развојног планирања и управљања развојем)
Принципи развојног планирања и управљања развојем
у Федерацији су:
а) усклађени приступ развојном планирању, програмирању, финансирању и управљању развојем свих
нивоа власти у Федерацији;
б) одговорност, ефективност и ефикасност јавних
институција свих нивоа власти у Федерацији у
процесу развојног планирања и имплементације
развојних приоритета;
ц) ОМК између свих нивоа власти у Федерацији у
процесу заједничког развојног планирања и
реализације развојних приоритета;
д) равноправност полова и једнаке могућности за све
грађане Федерације у свим фазама развојног
планирања и управљања развојем;
е) хоризонтална и вертикална координација међу
надлежним институцијама у процесима развојног
планирања и управљања развојем у Федерацији и
усклађеност развојних приоритета;
ф) комплементарност која подразумијева да се
развојне активности различитих институција и
нивоа власти међусобно надопуњују у циљу
мултипликације развојних ефеката;
г) партнерство, јавност и транспарентност свих нивоа власти у Федерацији у процесу развојног планирања, имплементације, финансирања, мониторинга, евалуације и извјештавања о развојним
процесима.
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II. ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ОКВИР ЗА РАЗВОЈНО
ПЛАНИРАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ РАЗВОЈЕМ У
ФЕДЕРАЦИЈИ
Члан 5.
(Институције и координациона тијела за развојно планирање
и управљање развојем у Федерацији)
(1) Институционални оквир за развојно планирање и
управљање развојем у Федерацији чине: Влада Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Влада
Федерације), федерални органи управе и федералне
управне организације (у даљем тексту: федерални
органи управе), Федерални завод за програмирање
развоја (у даљем тексту: Федерални завод), владе
кантона, кантонални органи управе и кантоналне
управне организације (у даљем тексту: кантонални
органи управе), јединице локалне самоуправе и тијела
за послове развојног планирања и управљања развојем
у кантонима и јединицама локалне самоуправе.
(2) Савјетодавна тијела су: Вијеће за развојно планирање и
управљање развојем Федерације Босне и Херцеговине
(у даљем тексту: Вијеће Федерације) и вијећа за
развојно планирање и управљање развојем у кантонима
(у даљем тексту: вијећа кантона).
Члан 6.
(Федерални завод за програмирање развоја)
У процесу развојног планирања и управљања развојем
у Федерацији, Федерални завод, у сарадњи са надлежним
институцијама Босне и Херцеговине, Федерације, кантона и
Савезом општина и градова Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Савез Федерације), као представником
јединица локалне самоуправе, надлежан је за:
а) координацију израде Стратегије развоја Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Стратегија развоја Федерације) и координацију програмирања развоја Федерације;
б) припрему прописа којим се уређују: методологија
израде стратешких докумената у Федерацији,
трогодишње и годишње планирање, мониторинг и
извјештавање, евалуација стратешких докумената,
израда индекса развијености за Федерацију,
кантоне и јединице локалне самоуправе;
ц) учешће у изради секторских стратегија у Федерацији и њиховог усаглашавања са Стратегијом
развоја Федерације, као и у изради стратегија
развоја кантона и Босне и Херцеговине;
д) координацију учешћа институција са нивоа Федерације, кантона и Савеза Федерације, као представника јединица локалне самоуправе, у процесима израде Стратегије развоја Босне и Херцеговине на нивоу Босне и Херцеговине, у складу са
принципом ОМК;
е) остваривање сарадње са Федералним министарством финансија ради осигуравања комплементарности процеса развојног планирања, програмирања, мониторинга, евалуације и извјештавања о
имплементацији стратешких докумената и
процеса израде ДОБ-а, буџета и ПЈИ;
ф) давање мишљења Влади Федерације и федералним органима управе у процесу израде годишњег
програма рада Владе Федерације са циљем да се у
њега уврсте активности које ће допринијети
реализацији развојних приоритета из Стратегије
развоја Федерације;

г)
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рад на припреми подстицајних механизама за
финансирање развојних приоритета Стратегије
развоја Федерације у сарадњи са кантонима;
х) координацију процеса мониторинга, евалуације и
извјештавања о реализацији Стратегије развоја
Федерације, те успостављање система индикатора;
и) израду индекса развијености кантона и јединица
локалне самоуправе;
ј)
обављање стручних послова за потребе Вијећа
Федерације;
к) обезбјеђење јавности рада у процесима развојног
планирања, програмирања и имплементације,
мониторинга, евалуације и извјештавања о
Стратегији развоја Федерације;
л) вођење
евиденције
усвојених
стратешких
докумената у Федерацији и извјештаја о њиховој
имплементацији.
Члан 7.
(Организација послова за развојно планирање и управљање
развојем у федералним органима управе)
(1) Федерални органи управе у сарадњи са надлежним
институцијама Босне и Херцеговине, Федерације,
кантона и Савезом Федерације и у складу са својом
унутрашњом организацијом и надлежностима, организују послове развојног планирања и управљања
развојем.
(2) Послови развојног планирања и управљања развојем у
федералним органима управе обухватају:
а) координацију израде секторских стратегија у
Федерацији у складу са одредбама члана 17. овог
закона;
б) учешће у изради стратешких докумената Босне и
Херцеговине, Стратегије развоја Федерације и
других секторских стратегија у Федерацији,
стратегије развоја кантона те секторских стратегија развоја кантона;
ц) координацију учешћа кантона и Савеза Федерације у процесима израде секторских стратегија
на нивоу Федерације у складу са принципом
ОМК;
д) програмирање на основу секторских стратегија у
Федерацији и усклађивање годишњих програма
рада федералних органа управе у складу са
одредбама члана 29. овог закона;
механизама
за
е) предлагање
подстицајних
финансирање развојних приоритета утврђеним у
секторским стратегијама у сарадњи са кантоналним органима управе;
ф) послове из области развојног планирања и
управљања развојем у процесу европских
интеграција;
г) спровођење мониторинга, евалуације и извјештавање о реализацији секторских стратегија Федерације према утврђеним и јавно доступним
развојним индикаторима;
х) учешће у процесу мониторинга, евалуације и
извјештавања о реализацији Стратегије развоја
Федерације и стратешких докумената Босне и
Херцеговине;
и) обезбјеђење јавности рада у процесима развојног
планирања, програмирања и имплементације,
мониторинга, евалуације и извјештавања о
реализацији секторских стратегија у Федерацији.
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Члан 8.
(Организација послова за развојно планирање и управљање
развојем у кантонима)
(1) Кантони, у сарадњи са надлежним институцијама
Федерације и јединицама локалне самоуправе у саставу
кантона, а у складу са својом унутрашњом организацијом и надлежностима, организују послове развојног
планирања и управљања развојем.
(2) Послови развојног планирања и управљања развојем у
кантонима обухватају:
а) координацију израде стратегије развоја кантона и
програмирања развоја кантона у складу са
одредбама чл. 18. и 29. овог закона;
б) учешће у изради секторских стратегија кантона,
стратегија развоја јединица локалне самоуправе у
саставу кантона, Стратегије развоја Федерације, те
стратешких докумената Босне и Херцеговине;
ц) координацију
учешћа
јединица
локалне
самоуправе у процесима израде стратешких
докумената кантона у складу са начелом ОМК;
д) обезбјеђење усклађености буџетског планирања и
ПЈИ са развојним приоритетима дефинисаним у
усвојеним стратешким документима;
е) рад на припреми подстицајних механизама за
финансирање развојних приоритета утврђених у
стратегији развоја кантона у сарадњи са
федералним органима управе и јединицама
локалне самоуправе у саставу кантона;
ф) координацију разраде и имплементације пројеката
идентификованих у стратегији развоја кантона
путем сарадње са кантоналним органима, другим
кантонима и јединицама локалне самоуправе у
саставу кантона, а који доприносе реализацији
развојних приоритета;
г) координацију процеса мониторинга, евалуације и
извјештавања о реализацији стратегије развоја
кантона у складу са утврђеним системом индикатора и вођење јавно доступне базе података за
праћење имплементације стратешких докумената
кантона;
х) послове из области развојног планирања и управљања развојем у процесу европских интеграција;
и) обављање стручних послова за потребе вијећа
кантона;
ј)
обезбјеђење јавности рада у процесима развојног
планирања, програмирања и имплементације,
мониторинга, евалуације и извјештавања.
Члан 9.
(Организација послова за развојно планирање и управљање
развојем у кантоналним органима управе)
(1) Кантонални органи управе, у сарадњи са федералним
органима управе и јединицама локалне самоуправе у
саставу кантона, а у складу са својом унутрашњом
организацијом и надлежностима, организују послове
развојног планирања и управљања развојем.
(2) Послови развојног планирања и управљања развојем у
кантоналним органима управе обухватају:
а) координацију израде секторских стратегија у
кантонима у складу са одредбама члана 19. овог
закона;
б) учешће у изради стратегије развоја и других
секторских стратегија кантона и Федерације и
Босне и Херцеговине;
ц) координацију учешћа јединица локалне самоуправе у процесима израде секторских стратегија
кантона у складу са принципом ОМК;

д)
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програмирање на основу секторских стратегија у
кантонима и усклађивање са годишњим програмима рада кантоналних органа управе у складу са
одредбама чл. 19. и 29. овог закона;
е) предлагање
подстицајних
механизама
за
финансирање развојних приоритета утврђених у
секторским стратегијама кантона у сарадњи са
федералним органима управе и јединицама
локалне самоуправе у саставу кантона;
ф) спровођење мониторинга, евалуације и извјештавања о реализацији секторских стратегија кантона према утврђеним развојним индикаторима;
г) учешће у процесу мониторинга, евалуације и
извјештавања о реализацији стратегије развоја
кантона и стратешких докумената Федерације;
х) обезбјеђење јавности рада у процесима развојног
планирања, програмирања и имплементације,
мониторинга, евалуације и извјештавања о
реализацији секторских стратегија у кантонима.
Члан 10.
(Организација послова за развојно планирање и управљање
развојем у јединицама локалне самоуправе)
(1) Јединице локалне самоуправе у складу са својом
унутрашњом организацијом и надлежностима, организују послове развојног планирања и управљања
развојем.
(2) Послови развојног планирања и управљања развојем у
јединицама локалне самоуправе обухватају:
а) координацију израде стратегије развоја и програмирања развоја јединице локалне самоуправе;
б) учешће у изради стратешких докумената кантона;
ц) обезбјеђење усклађености буџетског планирања и
ПЈИ са развојним приоритетима јединице локалне
самоуправе;
д) дефинисање
подстицајних
механизама
за
финансирање развојних приоритета утврђених у
стратегији развоја јединице локалне самоуправе у
сарадњи са надлежним институцијама кантона;
е) координацију разраде и имплементације пројеката
идентификованих у стратегији развоја јединице
локалне самоуправе у сарадњи са надлежним
институцијама у оквиру јединице локалне
самоуправе, кантоналним органима управе,
сусједним јединицама локалне самоуправе и
социо-економским партнерима, а који доприносе
реализацији развојних приоритета;
ф) координацију процеса мониторинга, евалуације и
извјештавања о реализацији стратегије развоја
јединице локалне самоуправе у складу са
утврђеним системом индикатора и вођење јавно
доступне базе података за праћење имплементације стратегије развоја јединице локалне
самоуправе;
г) послове из области развојног планирања и
управљања развојем у процесу европских
интеграција;
х) обезбјеђење јавности рада у процесима развојног
планирања, програмирања и имплементације,
мониторинга, евалуације и извјештавања о
стратегији развоја јединице локалне самоуправе.
(3) У процесима координације развојног планирања и
управљања развојем са вишим нивоима власти
јединице локалне самоуправе изражавају и заступају
своје интересе путем Савеза Федерације.
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Члан 11.
(Вијеће Федерације)
(1) Вијеће Федерације је тијело Владе Федерације које има
савјетодавну улогу у процесима дефинисања, имплементације, мониторинга, евалуације и извјештавања о
реализацији развојних приоритета у Федерацији и
дјелује у складу са принципима партнерства и сарадње.
(2) Вијеће Федерације чине: премијер Федерације,
премијери, односно предсједници влада кантона,
представник Савеза Федерације и други социјалноекономски партнери.
(3) Према потреби, у оквиру Вијећа Федерације оснивају
се секторска вијећа која имају савјетодавну улогу у
процесима дефинисања, имплементације, мониторинга,
евалуације и извјештавања о реализацији специфичних
секторских приоритета у Федерацији.
(4) Влада Федерације посебним актом утврђује састав и
број чланова, начин рада Вијећа Федерације и
секторских вијећа водећи рачуна о равноправној
заступљености полова.
(5) Стручне послове за потребе рада Вијећа Федерације
врши Федерални завод.
(6) Административно-техничке послове за потребе рада
Вијећа Федерације врши Генерални секретаријат Владе
Федерације Босне и Херцеговине.
Члан 12.
(Надлежности Вијећа Федерације)
Вијеће Федерације из члана 11. овог закона разматра и
даје препоруке:
кључним
развојним
приоритетима
у
а) о
Федерацији;
б) о Стратегији развоја Федерације, секторским
стратегијама Федерације и њиховој међусобној
усклађености, а прије њиховог достављања Влади
Федерације на разматрање;
ц) о усклађености стратегија развоја кантона са
Стратегијом развоја Федерације, а прије њиховог
достављања влади кантона на разматрање;
д) о развојним програмима који захтијевају
заједничко дјеловање различитих институција
Федерације и кантона, а у оквиру Стратегије
развоја Федерације;
е) у случају супротстављених развојних приоритета
међу секторима;
ф) о Годишњем извјештају о развоју Федерације;
г) за унапређење система развојног планирања и
управљања развојем у Федерацији;
х) у погледу других послова из области развојног
планирања и управљања развојем у Федерацији.
Члан 13.
(Вијећа кантона)
(1) Вијећа кантона су тијела влада кантона која имају
савјетодавну улогу у процесима дефинисања, имплeментације, мониторинга, евалуације и извјештавања о
реализацији развојних приоритета у кантонима и
дјелују у складу са принципима партнерства и сарадње.
(2) Вијећа кантона чине: премијер, односно предсједник
владе кантона, општински начелници, односно
градоначелници јединица локалне самоуправе у саставу
кантона и други социјално-економски партнери.
(3) Према потреби, у оквиру Вијећа кантона оснивају се
секторска вијећа која имају савјетодавну улогу у
процесима дефинисања, имплементације, мониторинга,
евалуације и извјештавања о реализацији специфичних
секторских приоритета кантона.

(4)
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Владе кантона посебним актом утврђују састав и број
чланова, начин рада вијећа кантона и извршавања
административно-техничких послова, водећи рачуна о
равноправној заступљености полова.
(5) Стручне послове за потребе рада вијећа кантона врше
кантонални органи за развојно планирање и управљање
развојем.
Члан 14.
(Надлежности вијећа кантона)
Вијећа кантона из члана 13. овог закона разматрају и
дају препоруке:
а) о кључним развојним приоритетима у кантонима;
б) о стратешким документима Босне и Херцеговине,
Стратегији развоја Федерације, стратегији развоја
кантона, секторским стратегијама кантона и
њиховој међусобној усклађености, а прије њиховог достављања влади кантона на разматрање;
ц) о стратегијама развоја јединица локалне самоуправе и њиховој усклађености са стратешким
документима кантона;
д) о развојним програмима који захтијевају заједничко дјеловање различитих институција кантона
и јединица локалне самоуправе, а у оквиру
стратегије развоја кантона;
е) о годишњим извјештајима о имплементацији
стратегије развоја и секторских стратегија
кантона;
ф) о проблемима и развојним потенцијалима кантона
за разматрање у оквиру Вијећа Федерације;
г) у погледу других послова из области развојног
планирања и управљања развојем у кантону.
III. СТРАТЕШКИ И ИМПЛЕМЕНТАЦИОНИ
ДОКУМЕНТИ У ФЕДЕРАЦИЈИ
Члан 15.
(Врсте стратешких докумената у Федерацији)
(1) Планирање развоја у Федерацији заснива се на сљедећим узајамно усаглашеним стратешким документима:
стратегији развоја Федерације, секторским стратегијама
Федерације, стратегијама развоја кантона, секторским
стратегијама кантона и стратегијама развоја јединица
локалне самоуправе.
(2) Стратешки документи из става (1) овог члана се
припремају на основу принципа ОМК, принципа
равноправности полова и једнаких могућности у складу
са прописом из члана 21. став (2) овог закона.
(3) Стратешки документи из става (1) овог члана доносе се
на временски период усклађен са циклусом планирања
Европске уније.
(4) Стратешки документи из става (1) овог члана су
доступни јавности и објављују се на интернет
страницама надлежних институција.
Члан 16.
(Стратегија развоја Федерације)
(1) Стратегијом развоја Федерације утврђују се циљеви и
приоритети развоја Федерације, начин њихова остваривања, финансијски и институционални оквир за имплементацију, мониторинг, евалуацију и извјештавање.
(2) Стратегија развоја је основни документ за израду
секторских стратегија, ДОБ-а, буџета, ПЈИ-а, програма
рада Владе Федерације за мандатни период,
трогодишњег плана рада федералних органа управе и
Годишњег програма рада Владе Федерације.
(3) Стратегија развоја Федерације садржи приоритете и
развојне правце Федерације дефинисане у Стратегији
развоја Босне и Херцеговине, документима релеван-
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тним за процес Европских интеграција и другим међународно преузетим обавезама Босне и Херцеговине.
Стратегија развоја Федерације представља подлогу за
усклађивање и израду стратегија развоја кантона и
јединица локалне самоуправе у Федерацији.
Стратегију развоја Федерације доноси Парламент
Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту:
Парламент Федерације) на приједлог Владе Федерације.
Влада Федерације може предложити Парламенту
Федерације усвајање Стратегије развоја Босне и Херцеговине као стратешког оквира развоја Федерације.
У случају из става (6) овог члана, у Федерацији се
израђују имплементациони документи у складу са чл.
од 23. до 25. овог закона.
Члан 17.
(Секторске стратегије Федерације)
Секторским стратегијама Федерације се утврђују
циљеви и приоритети развоја сектора, начин њихова
остваривања, финансијски и институционални оквир за
имплементацију, мониторинг, евалуацију и извјештавање.
Секторске стратегије Федерације израђују се на основу
Стратегије развоја Федерације, Стратегије развоја
Босне и Херцеговине, докумената релевантних за
процес интеграције Босне и Херцеговине у Европску
унију и другим међународно преузетим обавезама
Босне и Херцеговине.
У процесу израде секторских стратегија, федерални
органи управе укључују надлежне институције на
нивоу Босне и Херцеговине, Федерације и кантона у
складу са принципом ОМК.
Секторске стратегије Федерације представљају подлогу
за израду трогодишњег и годишњег плана рада
федералних органа управе, ДОБ-а и буџета Федерације,
ПЈИ и Мјера економске политике Федерације.
Секторске стратегије Федерације доноси Парламент
Федерације на приједлог Владе Федерације.
Влада Федерације може предложити Парламенту
Федерације усвајање секторске стратегије која је
донесена на нивоу Босне и Херцеговине, као секторског
стратешког оквира Федерације.
У случају из става (6) овог члана федерални органи
управе израђују имплементационе документе у складу
са чл. од 23. до 26. овог закона.
Члан 18.
(Стратегија развоја кантона)
Стратегијом развоја кантона утврђују се циљеви и
приоритети развоја кантона, начин њихова остваривања, финансијски и институционални оквир за имплементацију, мониторинг, евалуацију и извјештавање.
Стратегија развоја кантона је основни документ за
израду секторских стратегија, ДОБ-а, буџета и ПЈИ
кантона, програма рада владе кантона за мандатни
период, трогодишњег плана рада кантоналних органа
управе и годишњег програма рада владе кантона.
Стратегија развоја кантона садржи приоритете
просторног развоја кантона и развојне правце
дефинисане у стратешким документима Федерације и
документима релевантним за процес интеграције Босне
и Херцеговине у Европску унију.
Стратегија развоја кантона представља подлогу за
усклађивање и израду стратегија развоја јединица
локалне самоуправе.
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Стратегију развоја кантона доноси скупштина кантона
на приједлог владе кантона.
Влада кантона може предложити скупштини кантона
усвајање Стратегије развоја Федерације као стратешког
оквира развоја кантона.
У случају из става (6) овог члана у кантону се израђују
имплементациони документи у складу са чл. од 23. до
26. овог закона.
Члан 19.
(Секторске стратегије кантона)
Секторским стратегијама кантона утврђују се циљеви и
приоритети сектора, начин њихова остваривања,
финансијски и институционални оквир за имплементацију, мониторинг, евалуацију и извјештавање.
Секторске стратегије кантона израђују се на основу
стратегије развоја кантона, приоритета секторских
стратегија у Федерацији и стратешких докумената на
нивоу Босне и Херцеговине те докумената релевантних
за процес интеграције Босне и Херцеговине у Европску
унију.
У процесу израде секторских стратегија кантонални
органи управе укључују федералне органе управе,
друге кантоналне институције и јединице локалне
самоуправе у складу са принципом ОМК.
Секторске стратегије кантона представљају подлогу за
израду ДОБ-а и буџета кантона и ПЈИ кантона,
Трогодишњег и Годишњег плана рада кантоналних
органа управе.
Секторске стратегије кантона доноси скупштина
кантона на приједлог владе кантона.
Влада кантона може предложити скупштини кантона
усвајање секторске стратегије Федерације као
секторског стратешког оквира кантона.
У случају из става (6) овог члана кантонални органи
управе израђују имплементационе документе у складу
са чл. од 23. до 26. овог закона.
Члан 20.
(Стратегија развоја јединица локалне самоуправе)
Стратегијом развоја јединица локалне самоуправе
утврђују се циљеви и приоритети развоја јединица
локалне самоуправе у Федерацији, начин њиховог
остваривања, финансијски и институционални оквир за
евалуацију
и
имплементацију,
мониторинг,
извјештавање.
Стратегија развоја јединице локалне самоуправе је
основни документ за израду ДОБ-а, буџета и ПЈИ
јединице локалне самоуправе, Програма рада
општинског начелника, односно градоначелника за
мандатни период, трогодишњег и годишњег плана рада
јединице локалне самоуправе и годишњег програма
рада општинског начелника, односно градоначелника.
Стратегија развоја јединице локалне самоуправе
садржи приоритете просторног развоја јединице
локалне самоуправе и развојне правце дефинисане у
стратешким документима кантона и Федерације.
Стратегију развоја јединице локалне самоуправе
доноси општинско, односно градско вијеће на приједлог општинског начелника односно градоначелника.
Општински начелник, односно градоначелник може
предложити општинском, односно градском вијећу
усвајање стратегије развоја кантона којем припада као
стратешког оквира општине, односно града.
У случају из става (5) овог члана у јединици локалне
самоуправе израђују се имплементациони документи у
складу са чл. од 23. до 26. овог закона.
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Члан 21.
(Пропис о изради стратешких докумената у Федерацији)
Пропис израде стратешких докумената у Федерацији,
укључујући начин њихове израде, структуру, хоризонталну и
вертикалну координацију и консултације, усклађеност са
просторно-планском документацијом и институционалну
одговорност, доноси Влада Федерације на приједлог Федералног завода, уз претходне консултације са институциијама
на нивоу Федерације, кантона и Савеза Федерације.
Члан 22.
(Врсте имплементационих докумената у Федерацији)
(1) У процесу имплементације стратешких докумената
доносе се: трогодишњи план рада, годишњи план рада
и годишњи извјештај о раду и извјештај о развоју.
(2) Влада Федерације на приједлог Федералног завода, уз
претходне консултације са Федералним министарством
финансија, другим институцијама на нивоу Федерације,
кантонима и Савезом Федерације доноси пропис о
трогодишњем и годишњем планирању, мониторингу и
извјештавању из става (1) овог члана.
Члан 23.
(Трогодишњи план рада)
(1) Федерални органи управе, кантонални органи управе и
јединице локалне самоуправе израђују трогодишњи
план рада према принципу 1+2.
(2) Трогодишњи план рада проистиче из стратешких
приоритета и стратешких докумената у Федерацији,
надлежности федералних и кантоналних органа управе
и јединица локалне самоуправе и свеобухватне анализе
постојећег стања у предметној области.
(3) Трогодишњи план рада представља основу за израду
ДОБ-а и ПЈИ у Федерацији.
Члан 24.
(Годишњи план рада)
(1) Федерални органи управе, кантонални органи управе и
јединице локалне самоуправе израђују годишњи план
рада на основу усвојеног трогодишњег плана рада за
једну календарску годину.
(2) Активности и програми предвиђени годишњим планом
рада усклађују се са усвојеним буџетима у Федерацији
и саставни су дио годишњег програма рада Владе
Федерације, влада кантона и општинског начелника,
односно градоначелника.
Члан 25.
(Годишњи извјештај о раду)
(1) Федерални органи управе, кантонални органи управе и
јединице локалне самоуправе израђују Годишњи
извјештај о раду на основу годишњег плана рада.
(2) Федерални органи управе, кантонални органи управе и
јединице локалне самоуправе врше редовно прикупљање података неопходних за праћење остварења
годишњег плана рада.
Члан 26.
(Извјештај о развоју Федерације)
(1) Институције из члана 5. став (1) овог закона израђују
извјештаје о развоју за претходну годину.
(2) Извјештаји о развоју су доступни на интернет страницама институција из члана (5) став (1) овог закона.
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IV. ПРОЦЕС РАЗВОЈНОГ ПЛАНИРАЊА И
ПРОГРАМИРАЊА РАЗВОЈА У ФЕДЕРАЦИЈИ И
ЕВАЛУАЦИЈА СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА У
ФЕДЕРАЦИЈИ
Члан 27.
(Покретање планирања развоја у Федерацији)
(1) Изузев од члана 16. став (6) овог закона, Влада
Федерације доноси одлуку о изради Стратегије развоја
Федерације најкасније 24 мјесеца прије завршетка
претходног планског циклуса у Федерацији.
(2) Изузев од члана 18. став (6) овог закона влада кантона
доноси одлуку о изради Стратегије развоја кантона
најкасније 12 мјесеци прије завршетка претходног
планског циклуса у Федерацији.
(3) У случају из члана 28. став (4) овог закона, општински
начелник, односно градоначелник јединице локалне
самоуправе доноси одлуку о изради Стратегије развоја
јединице локалне самоуправе најкасније 12 мјесеци
прије завршетка претходног планског циклуса у
Федерацији.
Члан 28.
(Међусобна повезаност стратешких докумената у
Федерацији)
(1) Стратегија развоја Федерације је основна платформа
социо-економског развоја Федерације и служи као
подлога за све остале стратешке документе у
Федерацији.
(2) Секгорске стратегије Федерације се израђују на основу
Стратегије развоја Федерације.
(3) На основу развојних циљева утврђених Стратегијом
развоја Федерације, а у складу са својим надлежностима, кантони могу доносити властите стратегије
развоја.
(4) На основу развојних циљева утврђених стратешким
документима Федерације и кантона, а у складу са
својим надлежностима, јединице локалне самоуправе
могу доносити своје стратегије развоја.
Члан 29.
(Програмирање развоја у Федерацији)
(1) Програмирање развоја у Федерацији се реализује
израдом имплементационих докумената из чл. 23., 24.,
25. и 26. овог закона.
(2) Програмирање развоја спроводи се у складу са
календаром израде ДОБ-а и буџета.
(3) Методологија процеса програмирања развоја у
Федерацији саставни је дио прописа из члана 22. став
(2) овог закона.
Члан 30.
(Евалуација стратешких докумената у Федерацији)
(1) Евалуацију стратешких докумената из члана 15. овог
закона врше институције из члана 5. став (1) овог
закона према евалуацијским критеријумима и
динамици утврђеним прописом из става (2) овог члана.
(2) Влада Федерације, на приједлог Федералног завода, уз
претходне консултације са институцијама на нивоу
Федерације, кантона и Савезом Федерације, доноси
пропис о евалуацији стратешких докумената у
Федерацији.
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Сви извјештаји о евалуацији стратешких докумената
предвиђени овим законом доступни су јавности и
објављују се на интернет страницама институција из
члана 5. став (1) овог закона.
(4) У сврху мјерења свеукупног утицаја имплементације
стратешких докумената у Федерацији, Федерални завод
израђује индекс развијености кантона и јединица
локалне самоуправе на годишњем нивоу.
(5) Влада Федерације, на приједлог Федералног завода, уз
претходне консултације са институцијама на нивоу
Федерације, кантонима и Савезом Федерације, доноси
пропис о изради индекса развијености.
V. ФИНАНСИРАЊЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ
РАЗВОЈНИХ ПРИОРИТЕТА У ФЕДЕРАЦИЈИ И
НАДЗОР НАД ПРИМЈЕНОМ ОВОГ ЗАКОНА
Члан 31.
(Извори финансирања развојних приоритета у Федерацији)
Извори финансирања за реализацију приоритета
дефинисаних стратешким документима из члана 15. став (1)
овог закона су:
1) буџет Федерације;
2) буџети кантона;
3) буџети јединица локалне самоуправе;
4) финансијски ресурси међународних финансијских
институција и организација;
5) остали извори.
Члан 32.
(Повезивање приоритета из стратешких и
имплементационих докумената са буџетима и програмима
јавних инвестиција у Федерацији)
(1) Стратешки документи из члана 15. став (1) овог закона
и њихови трогодишњи планови рада из члана 23. овог
закона основа су за припрему приједлога ДОБ-а и ПЈИ
Федерације, кантона и јединица локалне самоуправе.
(2) Пропис о методологији за повезивање развојног,
финансијског и инвестиционог планирања у Федерацији утврђује Влада Федерације на приједлог Федералног министарства финансија, уз претходно мишљење
Федералног завода.
Члан 33.
(Надзор над примјеном овог закона)
(1) Надзор над примјеном овог закона у погледу
успостављања институционалног оквира из овог закона
врши Федерално министарство правде за Федерацију,
кантонална министарства правде за кантоне и надлежна
тијела за јединице локалне самоуправе.
(2) Надзор над примјеном овог закона у погледу израде
процесне и суштинске компатибилности стратешких и
имплементационих докумената врши Федерални завод
у сарадњи са надлежним институцијама из члана 7.
овог закона за Федерацију, односно надлежним
институцијама из чл. 8., 9. и 10. овог закона за кантоне
и јединице локалне самоуправе.
(3) Надзор над примјеном овог закона у погледу
повезаности процеса развојног планирања и
програмирања са процесом израде ДОБ-а, буџета и ПЈИ
врши Федерално министарство финансија у сарадњи са
Федералним заводом за Федерацију, односно кантонална министарства финансија у сарадњи са надлежним
институцијама из члана 8. став (2) тачка д) овог закона
за кантоне и у складу са чланом 10. (2) тачка ц) овог
закона за јединице локалне самоуправе у њиховом
саставу.
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Процјену учинка примјене овог закона спровешће
Федерални завод након четири године од дана ступања
на снагу овог закона.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
(Усклађивање нормативних аката)
У року 12 мјесеци од дана ступања на снагу овог закона
извршиће се усклађивање нормативних аката који регулишу
питање развојног планирања и управљања развојем Федерације, кантона и јединица локалне самоуправе са одредбама
овог закона.
Члан 35.
(Доношење спроведбених аката)
(1) Влада Федерације ће у року шест мјесеци од дана
ступања на снагу овог закона, донијети акт из члана 11.
став (4) овог закона.
(2) Владе кантона ће, на приједлог надлежних институција
из члана 8. овог закона, у року шест мјесеци од дана
ступања на снагу овог закона донијети акте из члана 13.
став (3) овог закона.
(3) Влада Федерације ће, на приједлог Федералног завода,
у року шест мјесеци од дана ступања на снагу овог
закона, донијети акте из члана 21., члана 22. став (2) и
члана 30. ст. (2) и (8) овог закона.
(4) Влада Федерације ће, на приједлог Федералног
министарства финансија, уз претходно мишљење
Федералног завода, у року шест мјесеци од дана
ступања на снагу овог закона донијети акт из члана 32.
став (2) овог закона.
Члан 36.
(Усклађивање унутрашње организације)
(1) Федерални органи управе извршиће усклађивање своје
унутрашње организације ради обезбјеђења обављања
послова из члана 7. овог закона у року шест мјесеци од
дана ступања на снагу овог закона.
(2) Владе кантона извршиће усклађивање унутрашње
организације кантоналних органа управе ради обезбјеђења обављања послова из чл. 8 и 9. овог закона у року
шест мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.
(3) Извршна тијела у јединицама локалне самоуправе
извршиће усклађивање унутрашње организације
општинске, односно градске управе ради обезбјеђења
обављања послова из члана 10. овог закона у року шест
мјесеци од дана ступања на снагу овог закона.
Члан 37.
(Први циклус планирања развоја Федерације)
(1) Стратешки документи из члана 15. став (1) овог закона
и изузев од члана 15. став (3) овог закона не израђују се
за постојећи циклус планирања до краја 2020. године
док постојећи стратешки документи остају на снази до
ступања на снагу новог циклуса планирања у складу са
одредбама члана 27. овог закона.
(2) Сви нивои власти у Федерацији припремају
имплементационе документе из члана 22. овог закона, а
на основу важећих стратешких докумената.
(3) Изузев од одредбе члана 27. став (1) овог закона, а
најкасније 24 мјесеца од дана ступања на снагу овог
закона, Влада Федерације предложиће Парламенту
Федерације доношење Стратегије развоја Федерације за
плански период од 2021. до 2027. године.
(4) Израда стратешких докумената из члана 15. став (1)
овог закона започиње усвајањем Стратегије развоја
Федерације, у складу са чланом 27. ст. (2) и (3) овог
закона.
(4)
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Члан 38.
(Ступање на снагу)
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Предсједавајућа
Предсједавајући
Дома народа
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ Парламента Федерације БиХ
Лидија Брадара, с. р.
Един Мушић, с. р.
Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O RAZVOJNOM
PLANIRANJU I UPRAVLJANJU RAZVOJEM U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Proglašava se Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju
razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici
Predstavničkog doma od 14.03.2017. godine i na sjednici Doma
naroda od 30.03.2017. godine.
Broj 01-02-249-01/17
Predsjednik
25. aprila 2017. godine
Marinko Čavara, s. r.
Sarajevo

c)

d)

e)
f)

g)

h)

ZAKON

O RAZVOJNOM PLANIRANJU I UPRAVLJANJU
RAZVOJEM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
I. OPĆE ODREDBE
Član 1.
(Predmet Zakona)
Ovim zakonom uređuju se ciljevi i principi razvojnog
planiranja i upravljanja razvojem Federacije Bosne i Hercegovine
(u daljnjem tekstu: Federacija), kantona i jedinica lokalne
samouprave, vrste strateških dokumenata, vrste dokumenata
neophodnih u postupku implementacije strateških dokumenata,
tijela odgovornih za razvojno planiranje i upravljanje razvojem,
proces razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji,
programiranje, monitoring, evaluacija i izvještavanje o
implementaciji strateških dokumenata, finansiranje implementacije strateških dokumenata i nadzor nad primjenom ovog zakona.
Član 2.
(Uspostavljanje sistema razvojnog planiranja i upravljanja
razvojem)
Uspostavljanje sistema razvojnog planiranja i upravljanja
razvojem u Federaciji omogućava:
a) transparentno i usaglašeno razvojno planiranje i
upravljanje razvojem u Federaciji, kantonima i
jedinicama lokalne samouprave;
b) u najboljem interesu građana Federacije koordinaciju i
integraciju strateških dokumenata i javnih i drugih
finansijskih resursa kako bi se osigurala realizacija
razvojnih prioriteta.
Član 3.
(Definicije)
(1) U smislu ovog zakona termini koji se u njemu koriste imaju
slijedeća značenja:
a) Budžet je akt kojim se planiraju prihodi i primici, te
rashodi i izdaci Federacije, kantona, gradova i općina
za period od jedne fiskalne godine;
b) Dokument okvirnog budžeta (u daljnjem tekstu:
DOB) je akt koji sadrži makroekonomske projekcije i
prognoze budžetskih sredstava i izdataka za naredne

i)
j)

k)

l)

m)

n)
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tri godine i na njemu se zasniva priprema i izrada
budžeta;
Evaluacija je proces kojim se određuje vrijednost i
značaj intervencije, odnosno programa, projekta ili
sveukupne strategije razvoja prema definiranim
kriterijima;
Godišnji plan rada je dokument koji sadrži pored
redovnih aktivnosti i aktivnosti na godišnjem nivou
koje će se poduzimati kako bi se implementirali
strateški ciljevi iz usvojenih strateških dokumenata, a
priprema se na osnovu usvojenih trogodišnjih planova
rada;
Godišnji izvještaj o radu je dokument koji sadrži
analizu izvršenja aktivnosti planiranih Godišnjim
planom rada;
Horizontalna koordinacija i usklađivanje je
koordinacija odgovornosti i procesa institucija, kao i
usklađivanje strateških dokumenata, odnosno
usklađivanje strategije razvoja i sektorskih strategija
na istom nivou upravljanja u Federaciji, kantonima i
jedinicama lokalne samouprave prema zajedničkim
razvojnim ciljevima;
Indeks razvijenosti je kompozitni pokazatelj koji se
računa kao ponderirani prosjek više osnovnih socioekonomskih pokazatelja radi mjerenja stepena
razvijenosti jedinica lokalne samouprave i kantona;
Indikatori označavaju vrstu i stepen promjena koje se
neposredno ostvaruju kroz realizaciju programa,
projekata i razvojnih ciljeva, a služe kao kvalitativni i
kvantitativni pokazatelj nivoa ostvarivanja utvrđenih
ciljeva razvoja, odnosno realizacije programa ili
projekata;
Izvještaj o razvoju je dokument kojim se sagledavaju
rezultati u ostvarivanju razvojnih ciljeva i
implementaciji strateških dokumenata;
Monitoring je sistematično i kontinuirano
sakupljanje, analiziranje i korištenje podataka i
indikatora radi mjerenja napretka ostvarivanja
postavljenih ciljeva/programa/projekata i napretka u
korištenju dodijeljenih sredstava i poduzimanja
odgovarajućih mjera radi eventualnih korekcija;
Otvoreni metod koordinacije (u daljnjem tekstu:
OMK) u razvojnom planiranju i upravljanju razvojem
predstavlja, na osnovu konsultacija i usaglašavanja
svih nivoa vlasti, definiranje i provođenje zajedničkih
ciljeva u Federaciji, izbor zajedničkih indikatora za
praćenje realizacije ciljeva i pripremu izvještaja o
razvoju;
Program javnih investicija (u daljnjem tekstu: PJI)
je trogodišnji dokument koji donose federalni i kantonalni organi uprave i jedinice lokalne samouprave u
Federaciji radi upravljanja i koordinacije sredstvima
razvoja u Federaciji. Obuhvata i razvojne investicione
programe koji direktno doprinose realizaciji razvojnih
ciljeva postavljenih u strateškim dokumentima;
Programiranje razvoja je proces pretvaranja
dugoročnih strateških ciljeva utvrđenih strateškim
dokumentima u konkretne programe i aktivnosti
putem izrade trogodišnjih i godišnjih planova prema
principu 1+2, u skladu sa kalendarom izrade DOB-a i
budžeta;
Projekt je sredstvo organiziranja međusobno
povezanih aktivnosti kako bi se ostvarili unaprijed
zadani ciljevi u određenom vremenskom periodu i
utvrđenom finansijskom okviru i drugim raspoloživim
resursima;
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Ravnopravnost spolova podrazumijeva uključivanje
muških i ženskih interesa u sve faze procesa
razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u
Federaciji, tako da su dobrobiti za muškarce i žene
podjednaka;
p) Razvoj je višedimenzionalan proces ekonomske,
društvene, okolišne, prostorne i institucionalne
transformacije radi poboljšanja kvaliteta i standarda
života građana, gdje su u razvojne procese uključeni
svi akteri razvoja - vladin sektor, privatni sektor,
civilno društvo i lokalna zajednica. Ovakav razvoj
karakteriziraju princip održivosti i integracije gdje
svaki sektor zadržava svoje osnovne razvojne ciljeve,
a zajedno ih ostvaruju u obliku uravnoteženog razvoja
uzimajući u obzir prirodne opasnosti i klimatske
promjene;
r)
Razvojno planiranje podrazumijeva proces kreiranja
razvojnih ciljeva i definiranje načina njihovog
ostvarivanja;
s)
Sektorska strategija razvoja je strateški dokument
nadležnih institucija Federacije i kantona koji definira
javne politike, pravce, ciljeve i resurse razvoja sektora
i proizlazi iz integrisane strategije razvoja;
t)
Strategija razvoja je integrisani, multisektorski
strateški dokument Federacije, kantona i jedinica
lokalne samouprave koji definira javne politike i
usmjerava razvoj teritorije Federacije i područja
kantona i jedinica lokalne samouprave i predstavlja
putokaz za sveukupni razvoj;
u) Trogodišnji plan rada federalnih organa uprave,
kantonalnih organa uprave i jedinica lokalne
samouprave je dokument koji definira strateške
ciljeve, programe i aktivnosti koji proizilaze iz
pojedinačnih nadležnosti institucija u Federaciji i
relevantnih strateških dokumenata, njihov finansijski
okvir, izvore finansiranja u trogodišnjem periodu
prema principu 1+2, u skladu sa kalendarom izrade
budžeta;
v) Upravljanje razvojem je pretvaranje razvojnih
ciljeva i prioriteta u konkretne aktivnosti sa jasnim
finansijskim efektom i institucionalnim odgovornostima, njihova realizacija, te monitoring i evaluacija
njihovih rezultata;
z) Jednake mogućnosti su princip definiran Poveljom o
osnovnim pravima Evropske unije, koja utvrđuje
nediskriminaciju, ravnopravnost muškaraca i žena,
prava na kulturne, vjerske i jezičke različitosti svih
građana te prava djeteta, starijih lica i invalida;
aa) Vertikalna koordinacija i usklađivanje je
koordinacija odgovornosti i procesa između nadležnih
institucija na različitim nivoima vlasti u Federaciji,
kao i usklađivanje strateških dokumenata na različitim
nivoima vlasti u Federaciji prema zajedničkim
razvojnim ciljevima.
(2) Gramatička terminologija korištenja muškog roda u ovom
zakonu podrazumijeva uključivanje oba roda.
Član 4.
(Principi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem)
Principi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u
Federaciji su:
a) usklađeni pristup razvojnom planiranju, programiranju, finansiranju i upravljanju razvojem svih nivoa
vlasti u Federaciji;
b) odgovornost, efektivnost i efikasnost javnih institucija
svih nivoa vlasti u Federaciji u procesu razvojnog
planiranja i implementacije razvojnih prioriteta;

c)
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OMK između svih nivoa vlasti u Federaciji u procesu
zajedničkog razvojnog planiranja i realizacije
razvojnih prioriteta;
d) ravnopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve
građane Federacije u svim fazama razvojnog
planiranja i upravljanja razvojem;
e) horizontalna i vertikalna koordinacija među
nadležnim institucijama u procesima razvojnog
planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji i
usklađenost razvojnih prioriteta;
f)
komplementarnost koja podrazumijeva da se razvojne
aktivnosti različitih institucija i nivoa vlasti međusobno nadopunjuju radi multiplikacije razvojnih
efekata;
g) partnerstvo, javnost i transparentnost svih nivoa vlasti
u Federaciji u procesu razvojnog planiranja,
implementacije, finansiranja, monitoringa, evaluacije i
izvještavanja o razvojnim procesima.
II. INSTITUCIONALNI OKVIR ZA RAZVOJNO
PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM U
FEDERACIJI
Član 5.
(Institucije i koordinaciona tijela za razvojno planiranje i
upravljanje razvojem u Federaciji)
(1) Institucionalni okvir za razvojno planiranje i upravljanje
razvojem u Federaciji čine: Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije),
federalni organi uprave i federalne upravne organizacije (u
daljnjem tekstu: federalni organi uprave), Federalni zavod
za programiranje razvoja (u daljnjem tekstu: Federalni
zavod), vlade kantona, kantonalni organi uprave i
kantonalne upravne organizacije (u daljnjem tekstu:
kantonalni organi uprave), jedinice lokalne samouprave i
tijela za poslove razvojnog planiranja i upravljanja
razvojem u kantonima i jedinicama lokalne samouprave.
(2) Savjetodavna tijela su: Vijeće za razvojno planiranje i
upravljanje razvojem Federacije Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Vijeće Federacije) i vijeća za razvojno
planiranje i upravljanje razvojem u kantonima (u daljnjem
tekstu: vijeća kantona).
Član 6.
(Federalni zavod za programiranje razvoja)
U procesu razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u
Federaciji Federalni zavod, u saradnji sa nadležnim institucijama
Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona i Savezom općina i
gradova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Savez Federacije), kao predstavnikom jedinica lokalne
samouprave, nadležan je za:
a) koordinaciju izrade Strategije razvoja Federacije
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Strategija
razvoja Federacije) i koordinaciju programiranja
razvoja Federacije;
b) pripremu propisa kojim se uređuju: metodologija
izrade strateških dokumenata u Federaciji, trogodišnje
i godišnje planiranje, monitoring i izvještavanje,
evaluacija strateških dokumenata, izrada indeksa
razvijenosti za Federaciju, kantone i jedinice lokalne
samouprave;
c) učešće u izradi sektorskih strategija u Federaciji i
njihovo usaglašavanje sa Strategijom razvoja
Federacije, kao i u izradi strategija razvoja kantona i
Bosne i Hercegovine;
d) koordinaciju učešća institucija sa nivoa Federacije,
kantona i Saveza Federacije, kao predstavnika
jedinica lokalne samouprave, u procesima izrade
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Strategije razvoja Bosne i Hercegovine na nivou
Bosne i Hercegovine, u skladu sa principom OMK;
e) ostvarivanje saradnje sa Federalnim ministarstvom
finansija radi osiguravanja komplementarnosti
procesa razvojnog planiranja, programiranja,
monitoringa,
evaluacije
i
izvještavanja
o
implementaciji strateških dokumenata i procesa izrade
DOB-a, budžeta i PJI;
f)
davanje mišljenja Vladi Federacije i federalnim
organima uprave u procesu izrade godišnjeg programa
rada Vlade Federacije sa ciljem da se u njega uvrste
aktivnosti koje će doprinijeti realizaciji razvojnih
prioriteta iz Strategije razvoja Federacije;
g) rad na pripremi poticajnih mehanizama za finansiranje
razvojnih prioriteta Strategije razvoja Federacije u
saradnji sa kantonima;
h) koordinaciju procesa monitoringa, evaluacije i
izvještavanja o realizaciji Strategije razvoja
Federacije, te uspostavljanje sistema indikatora;
i)
izradu indeksa razvijenosti kantona i jedinica lokalne
samouprave;
j)
obavljanje stručnih poslova za potrebe Vijeća
Federacije;
k) osiguravanje javnosti rada u procesima razvojnog
planiranja,
programiranja
i
implementacije,
monitoringa, evaluacije i izvještavanja o Strategiji
razvoja Federacije;
l)
vođenje evidencije usvojenih strateških dokumenata u
Federaciji i izvještaja o njihovoj implementaciji.
Član 7.
(Organizacija poslova za razvojno planiranje i upravljanje
razvojem u federalnim organima uprave)
(1) Federalni organi uprave u saradnji sa nadležnim
institucijama Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona i
Savezom Federacije i u skladu sa svojom unutrašnjom
organizacijom i nadležnostima organiziraju poslove
razvojnog planiranja i upravljanja razvojem.
(2) Poslovi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u
federalnim organima uprave obuhvataju:
a) koordinaciju izrade sektorskih strategija u Federaciji,
u skladu sa odredbama člana 17. ovog zakona;
b) učešće u izradi strateških dokumenata Bosne i
Hercegovine, Strategije razvoja Federacije i drugih
sektorskih strategija u Federaciji, strategija razvoja
kantona, te sektorskih strategija razvoja kantona;
c) koordinaciju učešća kantona i Saveza Federacije u
procesima izrade sektorskih strategija na nivou
Federacije, u skladu sa principom OMK;
d) programiranje na osnovu sektorskih strategija u
Federaciji i usklađivanje godišnjih programa rada
federalnih organa uprave u skladu sa odredbama člana
29. ovog zakona;
e) predlaganje poticajnih mehanizama za finansiranje
razvojnih prioriteta utvrđenih u sektorskim
strategijama u saradnji sa kantonalnim organima
uprave;
f)
poslove iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja
razvojem u procesu evropskih integracija;
g) provođenje monitoringa, evaluacije i izvještavanje o
realizaciji sektorskih strategija Federacije prema
utvrđenim i javno dostupnim razvojnim indikatorima;
h) učešće u procesu monitoringa, evaluacije i
izvještavanja o realizaciji Strategije razvoja Federacije
i strateških dokumenata Bosne i Hercegovine;
i)
osiguravanje javnosti rada u procesima razvojnog
planiranja, programiranja i implementacije, monito-
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ringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji sektorskih
strategija u Federaciji.
Član 8.
(Organizacija poslova za razvojno planiranje i upravljanje
razvojem u kantonima)
(1) Kantoni u saradnji sa nadležnim institucijama Federacije i
jedinicama lokalne samouprave u sastavu kantona, a u
skladu sa svojom unutrašnjom organizacijom i
nadležnostima, organiziraju poslove razvojnog planiranja i
upravljanja razvojem.
(2) Poslovi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u
kantonima obuhvataju:
a) koordinaciju izrade strategije razvoja kantona i
programiranja razvoja kantona u skladu sa odredbama
čl. 18. i 29. ovog zakona;
b) učešće u izradi sektorskih strategija kantona, strategija
razvoja jedinica lokalne samouprave u sastavu
kantona, Strategije razvoja Federacije, te strateških
dokumenata Bosne i Hercegovine;
c) koordinaciju učešća jedinica lokalne samouprave u
procesima izrade strateških dokumenata kantona, u
skladu sa principom OMK;
d) osiguravanje usklađenosti budžetskog planiranja i PJI
sa razvojnim prioritetima definiranim u usvojenim
strateškim dokumentima;
e) rad na pripremi poticajnih mehanizama za finansiranje
razvojnih prioriteta utvrđenih u strategiji razvoja
kantona u saradnji sa federalnim organima uprave i
jedinicama lokalne samouprave u sastavu kantona;
f)
koordinaciju razrade i implementacije projekata
identifikovanih u strategiji razvoja kantona putem
saradnje sa kantonalnim organima uprave, drugim
kantonima i jedinicama lokalne samouprave u sastavu
kantona, a koji doprinose realizaciji razvojnih
prioriteta;
g) koordinaciju procesa monitoringa, evaluacije i
izvještavanja o realizaciji strategije razvoja kantona u
skladu sa utvrđenim sistemom indikatora i vođenje
javno dostupne baze podataka za praćenje
implementacije strateških dokumenata kantona;
h) poslove iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja
razvojem u procesu evropskih integracija;
i)
obavljanje stručnih poslova za potrebe vijeća kantona;
j)
osiguravanje javnosti rada u procesima razvojnog
planiranja,
programiranja
i
implementacije,
monitoringa, evaluacije i izvještavanja.
Član 9.
(Organizacija poslova za razvojno planiranje i upravljanje
razvojem u kantonalnim organima uprave)
(1) Kantonalni organi uprave u saradnji sa federalnim organima
uprave i jedinicama lokalne samouprave u sastavu kantona,
a u skladu sa svojom unutrašnjom organizacijom i
nadležnostima, organiziraju poslove razvojnog planiranja i
upravljanja razvojem.
(2) Poslovi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u
kantonalnim organima uprave obuhvataju:
a) koordinaciju izrade sektorskih strategija u kantonima
u skladu sa odredbama člana 19. ovog zakona;
b) učešće u izradi strategije razvoja i drugih sektorskih
strategija kantona, Federacije i Bosne i Hercegovine;
c) koordinaciju učešća jedinica lokalne samouprave u
procesima izrade sektorskih strategija kantona, u
skladu sa principom OMK;
d) programiranje na osnovu sektorskih strategija u
kantonima i usklađivanje sa godišnjim programima
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rada kantonalnih organa uprave u skladu sa
odredbama čl. 19. i 29. ovog zakona;
e) predlaganje poticajnih mehanizama za finansiranje
razvojnih prioriteta utvrđenih u sektorskim
strategijama kantona u saradnji sa federalnim
organima uprave i jedinicama lokalne samouprave u
sastavu kantona;
f)
provođenje monitoringa, evaluacije i izvještavanja o
realizaciji sektorskih strategija kantona prema
utvrđenim razvojnim indikatorima;
g) učešće u procesu monitoringa, evaluacije i
izvještavanja o realizaciji strategije razvoja kantona i
strateških dokumenata Federacije;
h) osiguravanje javnosti rada u procesima razvojnog
planiranja,
programiranja
i
implementacije,
monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji
sektorskih strategija u kantonima.
Član 10.
(Organizacija poslova za razvojno planiranje i upravljanje
razvojem u jedinicama lokalne samouprave)
Jedinice lokalne samouprave u skladu sa svojom
unutrašnjom organizacijom i nadležnostima organiziraju
poslove razvojnog planiranja i upravljanja razvojem.
Poslovi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u
jedinicama lokalne samouprave obuhvataju:
a) koordinaciju izrade strategije razvoja i programiranja
razvoja jedinice lokalne samouprave;
b) učešće u izradi strateških dokumenata kantona;
c) osiguravanje usklađenosti budžetskog planiranja i PJI
sa razvojnim prioritetima jedinice lokalne samouprave;
d) definiranje poticajnih mehanizama za finansiranje
razvojnih prioriteta utvrđenih u strategiji razvoja
jedinice lokalne samouprave u saradnji sa nadležnim
institucijama kantona;
e) koordinaciju razrade i implementacije projekata
identifikovanih u strategiji razvoja jedinice lokalne
samouprave u saradnji sa nadležnim institucijama u
okviru jedinice lokalne samouprave, kantonalnim
organima uprave, susjednim jedinicama lokalne
samouprave i socio-ekonomskim partnerima, a koji
doprinose realizaciji razvojnih prioriteta;
f)
koordinaciju procesa monitoringa, evaluacije i
izvještavanja o realizaciji strategije razvoja jedinice
lokalne samouprave u skladu sa utvrđenim sistemom
indikatora i vođenje javno dostupne baze podataka za
praćenje implementacije strategije razvoja jedinice
lokalne samouprave;
g) poslove iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja
razvojem u procesu evropskih integracija;
h) osiguravanje javnosti rada u procesima razvojnog
planiranja,
programiranja
i
implementacije,
monitoringa, evaluacije i izvještavanja o strategiji
razvoja jedinice lokalne samouprave.
U procesima koordinacije razvojnog planiranja i upravljanja
razvojem sa višim nivoima vlasti jedinice lokalne
samouprave izražavaju i zastupaju svoje interese putem
Saveza Federacije.
Član 11.
(Vijeće Federacije)
Vijeće Federacije je tijelo Vlade Federacije koje ima
savjetodavnu ulogu u procesima definiranja, implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji
razvojnih prioriteta u Federaciji i djeluje u skladu sa
principima partnerstva i saradnje.

(2)
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Vijeće Federacije čine: premijer Federacije, premijeri,
odnosno predsjednici vlada kantona, predstavnik Saveza
Federacije i drugi socijalno-ekonomski partneri.
(3) Po potrebi, u okviru Vijeća Federacije osnivaju se sektorska
vijeća koja imaju savjetodavnu ulogu u procesima
definiranja, implementacije, monitoringa, evaluacije i
izvještavanja o realizaciji specifičnih sektorskih prioriteta u
Federaciji.
(4) Vlada Federacije posebnim aktom utvrđuje sastav i broj
članova, način rada Vijeća Federacije i sektorskih vijeća
vodeći računa o ravnopravnoj zastupljenosti spolova.
(5) Stručne poslove za potrebe rada Vijeća Federacije vrši
Federalni zavod.
(6) Administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Vijeća
Federacije vrši Generalni sekretarijat Vlade Federacije
Bosne i Hercegovine.
Član 12.
(Nadležnosti Vijeća Federacije)
Vijeće Federacije iz člana 11. ovog zakona razmatra i daje
preporuke:
a) o ključnim razvojnim prioritetima u Federaciji;
b) o Strategiji razvoja Federacije, sektorskim strategijama Federacije i njihovoj međusobnoj usklađenosti, a prije njihovog dostavljanja Vladi Federacije
na razmatranje;
c) o usklađenosti strategija razvoja kantona sa
Strategijom razvoja Federacije, a prije njihovog
dostavljanja vladi kantona na razmatranje;
d) o razvojnim programima koji zahtijevaju zajedničko
djelovanje različitih institucija Federacije i kantona, a
u okviru Strategije razvoja Federacije;
e) u slučaju suprotstavljenih razvojnih prioriteta među
sektorima;
f)
o Godišnjem izvještaju o razvoju Federacije;
g) za unapređenje sistema razvojnog planiranja i
upravljanja razvojem u Federaciji;
h) u pogledu drugih poslova iz oblasti razvojnog
planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji.
Član 13.
(Vijeća kantona)
(1) Vijeća kantona su tijela vlada kantona koja imaju
savjetodavnu
ulogu
u
procesima
definiranja,
implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o
realizaciji razvojnih prioriteta u kantonima i djeluju u
skladu sa pincipima partnerstva i saradnje.
(2) Vijeća kantona čine: premijer, odnosno predsjednik vlade
kantona, općinski načelnici, odnosno gradonačelnici
jedinica lokalne samouprave u sastavu kantona i drugi
socijalno-ekonomski partneri.
(3) Po potrebi, u okviru Vijeća kantona osnivaju se sektorska
vijeća koja imaju savjetodavnu ulogu u procesima definiranja, implementacije, monitoringa, evaluacije i izvještavanja o realizaciji specifičnih sektorskih prioriteta
kantona.
(4) Vlade kantona posebnim aktom utvrđuju sastav i broj
članova, način rada vijeća kantona i izvršavanja
administrativno-tehničkih poslova, vodeći računa o
ravnopravnoj zastupljenosti spolova.
(5) Stručne poslove za potrebe rada vijeća kantona vrše kantonalni organi za razvojno planiranje i upravljanje razvojem.
Član 14.
(Nadležnosti vijeća kantona)
Vijeća kantona iz člana 13. ovog zakona razmatraju i daju
preporuke:
a) o ključnim razvojnim prioritetima u kantonima;
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b)

o strateškim dokumentima Bosne i Hercegovine,
Strategiji razvoja Federacije, strategiji razvoja
kantona, sektorskim strategijama kantona i njihovoj
međusobnoj usklađenosti, a prije njihovog dostavljanja vladi kantona na razmatranje;
c) o strategijama razvoja jedinica lokalne samouprave i
njihovoj usklađenosti sa strateškim dokumentima
kantona;
d) o razvojnim programima koji zahtijevaju zajedničko
djelovanje različitih institucija kantona i jedinica
lokalne samouprave, a u okviru strategije razvoja
kantona;
e) o godišnjim izvještajima o implementaciji strategije
razvoja i sektorskih strategija kantona;
f)
o problemima i razvojnim potencijalima kantona za
razmatranje u okviru Vijeća Federacije;
g) u pogledu drugih poslova iz oblasti razvojnog
planiranja i upravljanja razvojem u kantonu.
III. STRATEŠKI I IMPLEMENTACIONI DOKUMENTI U
FEDERACIJI
Član 15.
(Vrste strateških dokumenata u Federaciji)
(1) Planiranje razvoja u Federaciji zasniva se na sljedećim
uzajamno usaglašenim strateškim dokumentima: Strategiji
razvoja Federacije, sektorskim strategijama Federacije,
strategijama razvoja kantona, sektorskim strategijama
kantona i strategijama razvoja jedinica lokalne samouprave.
(2) Strateški dokumenti iz stava (1) ovog člana se pripremaju
na osnovu principa OMK, principa ravnopravnosti spolova
i jednakih mogućnosti u skladu sa propisom iz člana 21.
stav (2) ovog zakona.
(3) Strateški dokumenti iz stava (1) ovog člana donose se na
vremenski period usklađen sa ciklusom planiranja Evropske
unije.
(4) Strateški dokumenti iz stava (1) ovog člana su dostupni
javnosti i objavljuju se na internet stranicama nadležnih
institucija.
Član 16.
(Strategija razvoja Federacije)
(1) Strategijom razvoja Federacije se utvrđuju ciljevi i prioriteti
razvoja Federacije, način njihovog ostvarivanja, finansijski i
institucionalni okvir za implementaciju, monitoring,
evaluaciju i izvještavanje.
(2) Strategija razvoja je osnovni dokument za izradu sektorskih
strategija, DOB-a, budžeta, PJI-a, programa rada Vlade
Federacije za mandatni period, trogodišnjeg plana rada
federalnih organa uprave i Godišnjeg programa rada Vlade
Federacije.
(3) Strategija razvoja Federacije sadrži prioritete i razvojne
pravce Federacije definirane u Strategiji razvoja Bosne i
Hercegovine, dokumentima relevantnim za proces
evropskih integracija i drugim međunarodno preuzetim
obavezama Bosne i Hercegovine.
(4) Strategija razvoja Federacije predstavlja podlogu za
usklađivanje i izradu strategija razvoja kantona i jedinica
lokalne samouprave u Federaciji.
(5) Strategiju razvoja Federacije donosi Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament
Federacije) na prijedlog Vlade Federacije.
(6) Vlada Federacije može predložiti Parlamentu Federacije
usvajanje Strategije razvoja Bosne i Hercegovine kao
strateškog okvira razvoja Federacije.
(7) U slučaju iz stava (6) ovog člana u Federaciji se izrađuju
implementacioni dokumenti u skladu sa čl. od 23. do 25.
ovog zakona.
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Član 17.
(Sektorske strategije Federacije)
Sektorskim strategijama Federacije se utvrđuju ciljevi i
prioriteti razvoja sektora, način njihovog ostvarivanja,
finansijski i institucionalni okvir za implementaciju,
monitoring, evaluaciju i izvještavanje.
Sektorske strategije Federacije se izrađuju na osnovu
Strategije razvoja Federacije, Strategije razvoja Bosne i
Hercegovine, dokumenata relevantnih za proces integracije
Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju i drugih
međunarodno preuzetih obaveza Bosne i Hercegovine.
U procesu izrade sektorskih strategija federalni organi
uprave uključuju nadležne institucije na nivou Bosne i
Hercegovine, Federacije i kantona, u skladu sa principom
OMK.
Sektorske strategije Federacije predstavljaju podlogu za
izradu trogodišnjeg i godišnjeg plana rada federalnih organa
uprave, DOB-a i budžeta Federacije, PJI i Mjera
ekonomske politike Federacije.
Sektorske strategije Federacije donosi Parlament Federacije
na prijedlog Vlade Federacije.
Vlada Federacije može predložiti Parlamentu Federacije
usvajanje sektorske strategije koja je donesena na nivou
Bosne i Hercegovine kao sektorskog strateškog okvira
Federacije.
U slučaju iz stava (6) ovog člana federalni organi uprave
izrađuju implementacione dokumente u skladu sa čl. od 23.
do 26. ovog zakona.
Član 18.
(Strategija razvoja kantona)
Strategijom razvoja kantona se utvrđuju ciljevi i prioriteti
razvoja kantona, način njihovog ostvarivanja, finansijski i
institucionalni okvir za implementaciju, monitoring,
evaluaciju i izvještavanje.
Strategija razvoja kantona je osnovni dokument za izradu
sektorskih strategija, DOB-a, budžeta i PJI kantona,
programa rada vlade kantona za mandatni period,
trogodišnjeg plana rada kantonalnih organa uprave i
godišnjeg programa rada vlade kantona.
Strategija razvoja kantona sadrži prioritete prostornog
razvoja kantona i razvojne pravce definirane u strateškim
dokumentima Federacije i dokumentima relevantnim za
proces integracije Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.
Strategija razvoja kantona predstavlja podlogu za
usklađivanje i izradu strategija razvoja jedinica lokalne
samouprave.
Strategiju razvoja kantona donosi skupština kantona na
prijedlog vlade kantona.
Vlada kantona može predložiti skupštini kantona usvajanje
Strategije razvoja Federacije kao strateškog okvira razvoja
kantona.
U slučaju iz stava (6) ovog člana u kantonu se izrađuju
implementacioni dokumenti u skladu sa čl. od 23. do 26.
ovog zakona.
Član 19.
(Sektorske strategije kantona)
Sektorskim strategijama kantona se utvrđuju ciljevi i
prioriteti sektora, način njihovog ostvarivanja, finansijski i
institucionalni okvir za implementaciju, monitoring,
evaluaciju i izvještavanje.
Sektorske strategije kantona se izrađuju na osnovu strategije
razvoja kantona, prioriteta sektorskih strategija u Federaciji
i strateških dokumenata na nivou Bosne i Hercegovine, te
dokumenata relevantnih za proces integracije Bosne i
Hercegovine u Evropsku uniju.
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U procesu izrade sektorskih strategija kantonalni organi
uprave uključuju federalne organe uprave, druge kantonalne
institucije i jedinice lokalne samouprave, u skladu sa
principom OMK.
(4) Sektorske strategije kantona predstavljaju podlogu za izradu
DOB-a i budžeta kantona, PJI kantona, trogodišnjeg i
godišnjeg plana rada kantonalnih organa uprave.
(5) Sektorske strategije kantona donosi skupština kantona na
prijedlog vlade kantona.
(6) Vlada kantona može predložiti skupštini kantona usvajanje
sektorske strategije Federacije kao sektorskog strateškog
okvira kantona.
(7) U slučaju iz stava (6) ovog člana kantonalni organi uprave
izrađuju implementacione dokumente u skladu sa čl. od 23.
do 26. ovog zakona.
Član 20.
(Strategija razvoja jedinica lokalne samouprave)
(1) Strategijom razvoja jedinica lokalne samouprave utvrđuju
se ciljevi i prioriteti razvoja jedinica lokalne samouprave u
Federaciji, način njihovog ostvarivanja, finansijski i
institucionalni okvir za implementaciju, monitoring,
evaluaciju i izvještavanje.
(2) Strategija razvoja jedinice lokalne samouprave je osnovni
dokument za izradu DOB-a, budžeta i PJI jedinice lokalne
samouprave, programa rada općinskog načelnika, odnosno
gradonačelnika za mandatni period, trogodišnjeg i
godišnjeg plana rada jedinice lokalne samouprave i
godišnjeg programa rada općinskog načelnika, odnosno
gradonačelnika.
(3) Strategija razvoja jedinice lokalne samouprave sadrži
prioritete prostornog razvoja jedinice lokalne samouprave i
razvojne pravce definirane u strateškim dokumentima
kantona i Federacije.
(4) Strategiju razvoja jedinice lokalne samouprave donosi
općinsko, odnosno gradsko vijeće na prijedlog općinskog
načelnika, odnosno gradonačelnika.
(5) Općinski načelnik, odnosno gradonačelnik može predložiti
općinskom, odnosno gradskom vijeću usvajanje strategije
razvoja kantona kojem pripada kao strateškog okvira
razvoja općine, odnosno grada.
(6) U slučaju iz stava (5) ovog člana u jedinici lokalne
samouprave izrađuju se implementacioni dokumenti u
skladu sa čl. od 23. do 26. ovog zakona.
Član 21.
(Propis o izradi strateških dokumenata u Federaciji)
Propis o izradi strateških dokumenata u Federaciji,
uključujući način njihove izrade, strukturu, horizontalnu i
vertikalnu koordinaciju i konsultacije, usklađenost sa prostornoplanskom dokumentacijom i institucionalnu odgovornost, donosi
Vlada Federacije na prijedlog Federalnog zavoda, uz prethodne
konsultacije sa institucijama na nivou Federacije, kantona i
Saveza Federacije.
Član 22.
(Vrste implementacionih dokumenata u Federaciji)
(1) U procesu implementacije strateških dokumenata donose
se: trogodišnji plan rada, godišnji plan rada, godišnji
izvještaj o radu i izvještaj o razvoju.
(2) Vlada Federacije na prijedlog Federalnog zavoda, uz
prethodne konsultacije sa Federalnim ministarstvom
finansija, drugim institucijama na nivou Federacije,
kantonima i Savezom Federacije, donosi propis o
trogodišnjem i godišnjem planiranju, monitoringu i
izvještavanju iz stava (1) ovog člana.
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Član 23.
(Trogodišnji plan rada)
(1) Federalni organi uprave, kantonalni organi uprave i jedinice
lokalne samouprave izrađuju trogodišnji plan rada prema
principu 1+2.
(2) Trogodišnji plan rada proizilazi iz strateških prioriteta i
strateških dokumenata u Federaciji, nadležnosti federalnih i
kantonalnih organa uprave i jedinica lokalne samouprave i
sveobuhvatne analize postojećeg stanja u predmetnoj
oblasti.
(3) Trogodišnji plan rada predstavlja osnovu za izradu DOB-a i
PJI u Federaciji.
Član 24.
(Godišnji plan rada)
(1) Federalni organi uprave, kantonalni organi uprave i jedinice
lokalne samouprave izrađuju godišnji plan rada na osnovu
usvojenog trogodišnjeg plana rada za jednu kalendarsku
godinu.
(2) Aktivnosti i programi predviđeni godišnjim planom rada
usklađuju se sa usvojenim budžetima u Federaciji i sastavni
su dio godišnjeg programa rada Vlade Federacije, vlada
kantona i općinskog načelnika, odnosno gradonačelnika.
Član 25.
(Godišnji izvještaj o radu)
(1) Federalni organi uprave, kantonalni organi uprave i jedinice
lokalne samouprave izrađuju godišnji izvještaj o radu na
osnovu godišnjeg plana rada.
(2) Federalni organi uprave, kantonalni organi uprave i jedinice
lokalne samouprave vrše redovno prikupljanje podataka
neophodnih za praćenje ostvarivanja godišnjeg plana rada.
Član 26.
(Izvještaj o razvoju Federacije)
(1) Institucije iz člana 5. stav (1) ovog zakona izrađuju
izvještaje o razvoju za prethodnu godinu.
(2) Izvještaji o razvoju su dostupni na internet stranicama
institucija iz člana 5. stav (1) ovog zakona.
IV. PROCES RAZVOJNOG PLANIRANJA I
PROGRAMIRANJA RAZVOJA U FEDERACIJI I
EVALUACIJA STRATEŠKIH DOKUMENATA U
FEDERACIJI
Član 27.
(Pokretanje planiranja razvoja u Federaciji)
(1) Izuzev od člana 16. stav (6) ovog zakona, Vlada Federacije
donosi odluku o izradi Strategije razvoja Federacije
najkasnije 24 mjeseca prije završetka prethodnog planskog
ciklusa u Federaciji.
(2) Izuzev od člana 18. stav (6) ovog zakona, vlada kantona
donosi odluku o izradi Strategije razvoja kantona najkasnije
12 mjeseci prije završetka prethodnog planskog ciklusa u
Federaciji.
(3) U slučaju iz člana 28. stav (4) ovog zakona općinski
načelnik, odnosno gradonačelnik jedinice lokalne
samouprave donosi odluku o izradi Strategije razvoja
jedinice lokalne samouprave najkasnije 12 mjeseci prije
završetka prethodnog planskog ciklusa u Federaciji.
Član 28.
(Međusobna povezanost strateških dokumenata u Federaciji)
(1) Strategija razvoja Federacije je osnovna platforma socioekonomskog razvoja Federacije i služi kao podloga za sve
ostale strateške dokumente u Federaciji.
(2) Sektorske strategije Federacije se izrađuju na osnovu
Strategije razvoja Federacije.
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Na osnovu razvojnih ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja
Federacije, a u skladu sa svojim nadležnostima, kantoni
mogu donositi vlastite strategije razvoja.
(4) Na osnovu razvojnih ciljeva utvrđenih strateškim
dokumentima Federacije i kantona, a u skladu sa svojim
nadležnostima, jedinice lokalne samouprave mogu donositi
svoje strategije razvoja.
Član 29.
(Programiranje razvoja u Federaciji)
(1) Programiranje razvoja u Federaciji se realizira izradom
implementacionih dokumenata iz čl. 23., 24., 25. i 26. ovog
zakona.
(2) Programiranje razvoja se provodi u skladu sa kalendarom
izrade DOB-a i budžeta.
(3) Metodologija procesa programiranja razvoja u Federaciji
sastavni je dio propisa iz člana 22. stav (2) ovog zakona.
Član 30.
(Evaluacija strateških dokumenata u Federaciji)
(1) Evaluaciju strateških dokumenata iz člana 15. ovog zakona
vrše institucije iz člana 5. stav (1) ovog zakona prema
evaluacijskim kriterijima i dinamici utvrđenim propisom iz
stava (2) ovog člana.
(2) Vlada Federacije na prijedlog Federalnog zavoda, uz
prethodne konsultacije sa institucijama na nivou Federacije,
kantona i Savezom Federacije, donosi propis o evaluaciji
strateških dokumenata u Federaciji.
(3) Svi izvještaji o evaluaciji strateških dokumenata predviđeni
ovim zakonom dostupni su javnosti i objavljuju se na
internet stranicama institucija iz člana 5. stav (1) ovog
zakona.
(4) U svrhu mjerenja sveukupnog utjecaja implementacije
strateških dokumenata u Federaciji, Federalni zavod
izrađuje indeks razvijenosti kantona i jedinica lokalne
samouprave na godišnjem nivou.
(5) Vlada Federacije na prijedlog Federalnog zavoda, uz
prethodne konsultacije sa institucijama na nivou Federacije,
kantonima i Savezom Federacije, donosi propis o izradi
indeksa razvijenosti.
V. FINANSIRANJE IMPLEMENTACIJE RAZVOJNIH
PRIORITETA U FEDERACIJI I NADZOR NAD
PRIMJENOM OVOG ZAKONA
Član 31.
(Izvori finansiranja razvojnih prioriteta u Federaciji)
Izvori finansiranja za realizaciju prioriteta definiranih
strateškim dokumentima iz člana 15. stav (1) ovog zakona su:
a) budžet Federacije;
b) budžeti kantona;
c) budžeti jedinica lokalne samouprave;
d) finansijski resursi međunarodnih finansijskih
institucija i organizacija;
e) ostali izvori.
Član 32.
(Povezivanje prioriteta iz strateških i implementacionih
dokumenata sa budžetima i programima javnih investicija u
Federaciji)
(1) Strateški dokumenti iz člana 15. stav (1) ovog zakona i
njihovi trogodišnji planovi rada iz člana 23. ovog zakona
osnova su za pripremu prijedloga DOB-a i PJI Federacije,
kantona i jedinica lokalne samouprave.
(2) Propis o metodologiji za povezivanje razvojnog,
finansijskog i investicionog planiranja u Federaciji utvrđuje
Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva
finansija, uz prethodno mišljenje Federalnog zavoda.
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Član 33.
(Nadzor nad primjenom ovog zakona)
(1) Nadzor nad primjenom ovog zakona u pogledu
uspostavljanja institucionalnog okvira iz ovog zakona vrši
Federalno ministarstvo pravde za Federaciju, kantonalna
ministarstva pravde za kantone i nadležna tijela za jedinice
lokalne samouprave.
(2) Nadzor nad primjenom ovog zakona u pogledu izrade
procesne i suštinske kompatibilnosti strateških i
implementacionih dokumenata vrši Federalni zavod u
saradnji sa nadležnim institucijama iz člana 7. ovog zakona
za Federaciju, odnosno nadležnim institucijama iz čl. 8., 9. i
10. ovog zakona za kantone i jedinice lokalne samouprave.
(3) Nadzor nad primjenom ovog zakona u pogledu povezanosti
procesa razvojnog planiranja i programiranja sa procesom
izrade DOB-a, budžeta i PJI vrši Federalno ministarstvo
finansija u saradnji sa Federalnim zavodom za Federaciju,
odnosno kantonalna ministarstva finansija u saradnji sa
nadležnim institucijama iz člana 8. stav (2) tačka d) ovog
zakona za kantone i u skladu sa članom 10. stav (2) tačka c)
ovog zakona za jedinice lokalne samouprave u njihovom
sastavu.
(4) Procjenu učinka primjene ovog zakona provest će Federalni
zavod nakon četiri godine od dana stupanja na snagu ovog
zakona.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Član 34.
(Usklađivanje normativnih akata)
U roku 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona
izvršit će se usklađivanje normativnih akata koji reguliraju
pitanje razvojnog planiranja i upravljanja razvojem Federacije,
kantona i jedinica lokalne samouprave sa odredbama ovog
zakona.
Član 35.
(Donošenje provedbenih akata)
(1) Vlada Federacije će u roku šest mjeseci od dana stupanja na
snagu ovog zakona donijeti akt iz člana 11. stav (4) ovog
zakona.
(2) Vlade kantona će na prijedlog nadležnih institucija iz člana
8. ovog zakona u roku šest mjeseci od dana stupanja na
snagu ovog zakona donijeti akte iz člana 13. stav (3) ovog
zakona.
(3) Vlada Federacije će na prijedlog Federalnog zavoda u roku
šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona
donijeti akte iz člana 21., člana 22. stav (2) i člana 30. st. (2)
i (8) ovog zakona.
(4) Vlada Federacije će na prijedlog Federalnog ministarstva
finansija, uz prethodno mišljenje Federalnog zavoda, u roku
šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona
donijeti akt iz člana 32. stav (2) ovog zakona.
Član 36.
(Usklađivanje unutrašnje organizacije)
(1) Federalni organi uprave izvršit će usklađivanje svoje
unutrašnje organizacije radi osiguravanja obavljanja
poslova iz člana 7. ovog zakona u roku šest mjeseci od dana
stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Vlade kantona izvršit će usklađivanje unutrašnje
organizacije kantonalnih organa uprave radi osiguravanja
obavljanja poslova iz čl. 8. i 9. ovog zakona u roku šest
mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.
(3) Izvršna tijela u jedinicama lokalne samouprave izvršit će
usklađivanje unutrašnje organizacije općinske, odnosno
gradske uprave radi osiguravanja obavljanja poslova iz
člana 10. ovog zakona u roku šest mjeseci od dana stupanja
na snagu ovog zakona.
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Član 37.
(Prvi ciklus planiranja razvoja Federacije)
(1) Strateški dokumenti iz člana 15. stav (1) ovog zakona i
izuzev od člana 15. stav (3) ovog zakona ne izrađuju se za
postojeći ciklus planiranja do kraja 2020. godine dok
postojeći strateški dokumenti ostaju na snazi do stupanja na
snagu novog ciklusa planiranja u skladu sa odredbama
člana 27. ovog zakona.
(2) Svi nivoi vlasti u Federaciji pripremaju implementacione
dokumente iz člana 22. ovog zakona a na osnovu važećih
strateških dokumenata.
(3) Izuzev od odredbe člana 27. stav (1) ovog zakona, a
najkasnije 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog
zakona, Vlada Federacije predložit će Parlamentu
Federacije donošenje Strategije razvoja Federacije za
planski period od 2021 do 2027. godine.
(4) Izrada strateških dokumenata iz člana 15. stav (1) ovog
zakona započinje usvajanjem Strategije razvoja Federacije
u skladu sa članom 27. st. (2) i (3) ovog zakona.
Član 38.
(Stupanje na snagu)
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Predsjedavajući
Predsjedavajuća
Predstavničkog doma
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Parlamenta Federacije BiH
Edin Mušić, s. r.
Lidija Bradara, s. r.
Temeljem članka IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, donosim

UKAZ

O PROGLAŠENJU ZAKONA O RAZVOJNOM
PLANIRANJU I UPRAVLJANJU RAZVOJEM U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
Proglašava se Zakon o razvojnom planiranju i upravljanju
razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je usvojio
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici
Zastupničkog doma od 14.3.2017. godine i na sjednici Doma
naroda od 30.3.2017. godine.
Broj 01-02-249-01/17
25. travnja 2017. godine
Predsjednik
Sarajevo
Marinko Čavara, v. r.

ZAKON

O RAZVOJNOM PLANIRANJU I UPRAVLJANJU
RAZVOJEM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(Predmet zakona)
Ovim zakonom se uređuju ciljevi i načela razvojnog
planiranja i upravljanja razvojem Federacije Bosne i Hercegovine
(u daljnjem tekstu: Federacija), kantona i jedinica lokalne
samouprave, vrste strateških dokumenata, vrste dokumenata
neophodnih u i postupku implementacije strateških dokumenata,
tijela odgovorna za razvojno planiranje i upravljanje razvojem,
proces razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji,
programiranje, monitoring, evaluacija i izvješćivanje o
implementaciji strateških dokumenata, financiranje implementacije strateških dokumenata i nadzor nad primjenom ovog zakona.
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Članak 2.
(Uspostavljanje sustava razvojnog planiranja i upravljanja
razvojem)
Uspostava sustava razvojnog planiranja i upravljanja
razvojem u Federaciji omogućava:
a) transparentno i usuglašeno razvojno planiranje i
upravljanje razvojem u Federaciji, kantonima i
jedinicama lokalne samouprave;
b) u najboljem interesu građana Federacije, koordinaciju
i integraciju strateških dokumenata i javnih i drugih
financijskih resursa, kako bi se osigurala realizacija
razvojnih prioriteta.
Članak 3.
(Definicije)
(1) U smislu ovog zakona, termini koji se u njemu koriste
imaju slijedeća značenja:
a) Proračun je akt kojim se planiraju prihodi i primici,
te rashodi i izdaci Federacije, kantona, gradova i
općina za razdoblje od jedne fiskalne godine;
b) Dokument okvirnog proračuna (u daljnjem tekstu:
DOP) je akt koji sadrži makroekonomske projekcije i
prognoze proračunskih sredstava i izdataka za naredne
tri godine i na njemu se zasniva priprema i izrada
proračuna;
c) Evaluacija je proces kojim se određuje vrijednost i
značaj intervencije, odnosno programa, projekta ili
sveukupne strategije razvoja, prema definiranim
kriterijima;
d) Godišnji plan rada je dokument koji sadrži, pored
redovitih aktivnosti, i aktivnosti na godišnjoj razini
koje će se poduzimati kako bi se implementirali
strateški ciljevi iz usvojenih strateških dokumenata, a
priprema se na temelju usvojenih trogodišnjih planova
rada;
e) Godišnje izvješće o radu je dokument koji sadrži
analizu izvršenja aktivnosti planiranih Godišnjim
planom rada;
f)
Horizontalna koordinacija i usklađivanje je
koordinacija odgovornosti i procesa institucija, kao i
usklađivanje strateških dokumenata, odnosno
usklađivanje strategije razvoja i sektorskih strategija
na istoj razini upravljanja u Federaciji, kantonima i
jedinicama lokalne samouprave, prema zajedničkim
razvojnim ciljevima;
g) Indeks razvijenosti je kompozitni pokazatelj koji se
računa kao ponderirani prosjek više temeljnih socioekonomskih pokazatelja radi mjerenja stupnja
razvijenosti jedinica lokalne samouprave i kantona;
h) Indikatori označavaju vrstu i stupanj promjena koje
se neposredno ostvaruju kroz realizaciju programa,
projekata i razvojnih ciljeva, a služe kao kvalitativni i
kvantitativni pokazatelj razina ostvarivanja utvrđenih
ciljeva razvoja, odnosno realizacije programa ili
projekata;
i)
Izvješće o razvoju je dokument kojim se sagledavaju
rezultati u ostvarivanju razvojnih ciljeva i
implementaciji strateških dokumenata;
j)
Monitoring je sistematično i kontinuirano
sakupljanje, analiziranje i korištenje podataka i
indikatora u svrhu mjerenja napretka ostvarivanja
postavljenih ciljeva/programa/projekata i napretka u
korištenju dodjeljenih sredstava i poduzimanja
odgovarajućih mjera s ciljem eventualnih korekcija;
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Otvoreni metod koordinacije (u daljnjem tekstu:
OMK) u razvojnom planiranju i upravljanju razvojem
predstavlja, na temelju konzultacija i usuglašavanja
svih razina vlasti, definiranje i provedba zajedničkih
ciljeva u Federaciji, izbor zajedničkih indikatora za
praćenje realizacije ciljeva i pripremu izvješća o
razvoju;
Program javnih investicija (u daljnjem tekstu: "PJI")
je trogodišnji dokument koji donose federalni i
kantonalni organi uprave i jedinice lokalne
samouprave u Federaciji u cilju upravljanja i
koordinacije sredstvima razvoja u Federaciji.
Obuhvata i razvojne investicijske programe koji
direktno doprinose realizaciji razvojnih ciljeva
postavljenih u strateškim dokumentima;
Programiranje razvoja je proces pretvaranja
dugoročnih strateških ciljeva utvrđenih strateškim
dokumentima u konkretne programe i aktivnosti kroz
izradu trogodišnjih i godišnjih planova prema principu
1+2, sukladno kalendaru izrade DOP-a i proračuna;
Projekt je sredstvo organiziranja međusobno
povezanih aktivnosti kako bi se ostvarili unaprijed
zadani ciljevi u određenom vremenskom razdoblju i
utvrđenom financijskom okviru i drugim raspoloživim
resursima;
Jednakopravnost spolova podrazumijeva uključivanje muških i ženskih interesa u sve faze procesa
razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u
Federaciji, tako da su dobrobiti za muškarce i žene
podjednaki;
Razvoj je višedimenzionalan proces ekonomske,
društvene, okolišne, prostorne i institucionalne
transformacije u cilju poboljšanja kvaliteta i standarda
života građana, gdje su u razvojne procese uključeni
svi akteri razvoja - vladin sektor, privatni sektor,
civilno društvo i lokalna zajednica. Ovakav razvoj
karakteriziraju načelo održivosti i integracije, gdje
svaki sektor zadržava svoje temeljne razvojne ciljeve,
a zajedno ih ostvaruju u obliku uravnoteženog
razvoja, uzimajući u obzir prirodne opasnosti i
klimatske promjene;
Razvojno planiranje podrazumijeva proces kreiranja
razvojnih ciljeva i definiranje načina njihovog
ostvarivanja;
Sektorska strategija razvoja je strateški dokument
nadležnih institucija Federacije i kantona koji definira
javne politike, pravce, ciljeve i resurse razvoja sektora
i proizlazi iz integrirane strategije razvoja;
Strategija razvoja je integrirani, multisektorski
strateški dokument Federacije, kantona i jedinica
lokalne samouprave koji definira javne politike i
usmjerava razvoj teritorija Federacije i područja
kantona i jedinica lokalne samouprave i predstavlja
putokaz za sveukupni razvoj;
Trogodišnji plan rada federalnih organa uprave,
kantonalnih organa uprave i jedinica lokalne
samouprave je dokument koji definira strateške
ciljeve, programe i aktivnosti koji proizilaze iz
pojedinačnih nadležnosti institucija u Federaciji i
relevantnih strateških dokumenata, njihov financijski
okvir, izvore financiranja u trogodišnjem razdoblju
prema načelu 1+2, sukladno kalendaru izrade
proračuna;
Upravljanje razvojem je pretvaranje razvojnih
ciljeva i prioriteta u konkretne aktivnosti sa jasnim
financijskim učinkom i institucionalnim odgovorno-
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stima, njihova realizacija, te monitoring i evaluacija
njihovih rezultata;
z) Jednake mogućnosti su načelo definirano Poveljom
o temeljnim pravima Europske unije, koja utvrđuje
nediskriminaciju, jednakopravnost muškaraca i žena,
prava na kulturne, vjerske i jezičke različitosti svih
građana te prava djeteta, starijih osoba i invalida;
aa) Vertikalna koordinacija i usklađivanje je
koordinacija odgovornosti i procesa između nadležnih
institucija na različitim razinama vlasti u Federaciji,
kao i usklađivanje strateških dokumenata na različitim
razinama vlasti u Federaciji, prema zajedničkim
razvojnim ciljevima;
(2) Gramatička terminologija korištenja muškog roda u ovom
zakonu, podrazumijeva uključivanje oba roda.
Članak 4.
(Načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem)
Načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u
Federaciji su:
a) usklađeni pristup razvojnom planiranju, programiranju, financiranju i upravljanju razvojem svih razina
vlasti u Federaciji;
b) odgovornost, efektivnost i efikasnost javnih institucija
svih razina vlasti u Federaciji u procesu razvojnog
planiranja i implementacije razvojnih prioriteta;
c) OMK između svih razina vlasti u Federaciji u procesu
zajedničkog razvojnog planiranja i realizacije
razvojnih prioriteta;
d) jednakopravnost spolova i jednake mogućnosti za sve
građane Federacije u svim fazama razvojnog
planiranja i upravljanja razvojem;
e) horizontalna i vertikalna koordinacija među
nadležnim institucijama u procesima razvojnog
planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji i
usklađenost razvojnih prioriteta;
f)
komplementarnost koja podrazumijeva da se razvojne
aktivnosti različitih institucija i razina vlasti
međusobno nadopunjuju u cilju multiplikacije
razvojnih efekata;
g) partnerstvo, javnost i transparentnost svih razina vlasti
u Federaciji u procesu razvojnog planiranja,
implementacije, financiranja, monitoringa, evaluacije
i izvješćivanja o razvojnim procesima.
II. INSTITUCIONALNI OKVIR ZA RAZVOJNO
PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM U
FEDERACIJI
Članak 5.
(Institucije i koordinacijska tijela za razvojno planiranje i
upravljanje razvojem u Federaciji)
(1) Institucionalni okvir za razvojno planiranje i upravljanje
razvojem u Federaciji čine: Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vlada Federacije),
federalni organi uprave i federalne upravne organizacije (u
daljnjem tekstu federalni organi uprave), Federalni zavod za
programiranje razvoja (u daljnjem tekstu: Federalni zavod),
vlade kantona, kantonalni organi uprave i kantonalne
upravne organizacije {u daljnjem tekstu: kantonalni organi
uprave), jedinice lokalne samouprave i tijela za poslove
razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u kantonima i
jedinicama lokalne samouprave.
(2) Savjetodavna tijela su: Vijeće za razvojno planiranje i
upravljanje razvojem Federacije Bosne i Hercegovine (u
daljnjem tekstu: Vijeće Federacije) i vijeća za razvojno
planiranje i upravljanje razvojem u kantonima (u daljnjem
tekstu: vijeća kantona).
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Članak 6.
(Federalni zavod za programiranje razvoja)
U procesu razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u
Federaciji Federalni zavod, u suradnji sa nadležnim institucijama
Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona i Savezom općina i
gradova Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu:
Savez Federacije), kao predstavnikom jedinica lokalne
samouprave, nadležan je za:
a) koordinaciju izrade Strategije razvoja Federacije
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Strategija
razvoja Federacije) i koordinaciju programiranja
razvoja Federacije;
b) pripremu propisa kojim se uređuju: metodologija
izrade strateških dokumenata u Federaciji, trogodišnje
i godišnje planiranje, monitoring i izvješćivanje,
evaluacija strateških dokumenata, izrada indeksa
razvijenosti za Federaciju, kantone i jedinice lokalne
samouprave;
c) sudjelovanje u izradi sektorskih strategija u Federaciji
i njihovog usuglašavanja sa Strategijom razvoja
Federacije, kao i u izradi strategija razvoja kantona i
Bosne i Hercegovine;
d) koordinaciju sudjelovanja institucija sa razine Federacije, kantona i Saveza Federacije, kao predstavnika
jedinica lokalne samouprave, u procesima izrade
Strategije razvoja Bosne i Hercegovine na razini
Bosne i Hercegovine, sukladno načelu OMK;
e) ostvarivanje suradnje sa Federalnim ministarstvom
financija u cilju osiguravanja komplementarnosti
procesa razvojnog planiranja, programiranja,
monitoringa,
evaluacije
i
izvješćivanja
o
implementaciji strateških dokumenata i procesa izrade
DOP-a, proračuna i PJI;
f)
davanje mišljenja Vladi Federacije i federalnim
organima uprave u procesu izrade godišnjeg Programa
rada Vlade Federacije sa ciljem da se u isti uvrste
aktivnosti koje će doprinjeti realizaciji razvojnih
prioriteta iz Strategije razvoja Federacije;
g) rad na pripremi poticajnih mehanizama za
financiranje razvojnih prioriteta Strategije razvoja
Federacije, u suradnji sa kantonima;
h) koordinaciju procesa monitoringa, evaluacije i
izvješćivanja o realizaciji Strategije razvoja Federacije, te uspostavljanje sustava indikatora;
i)
izradu indeksa razvijenosti kantona i jedinica lokalne
samouprave;
j)
obavljanje stručnih poslova za potrebe Vijeća
Federacije;
k) osiguravanje javnosti rada u procesima razvojnog
planiranja,
programiranja
i
implementacije,
monitoringa, evaluacije i izvješćivanja o Strategiji
razvoja Federacije;
l)
vođenje evidencije usvojenih strateških dokumenata u
Federaciji i izvješća o njihovoj implementaciji.
Članak 7.
(Organizacija poslova za razvojno planiranje i upravljanje
razvojem u federalnim organima uprave)
(1) Federalni organi uprave u suradnji sa nadležnim
institucijama Bosne i Hercegovine, Federacije, kantona i
Savezom Federacije i sukladno svojim unutarnjim
ustrojstvom i nadležnostima, organiziraju poslove
razvojnog planiranja i upravljanja razvojem.
(2) Poslovi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u
federalnim organima uprave obuhvataju:
a) koordinaciju izrade sektorskih strategija u Federaciji,
sukladno odredbama članka 17. ovog zakona;

b)
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sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Bosne i
Hercegovine, Strategije razvoja Federacije i drugih
sektorskih strategija u Federaciji, strategija razvoja
kantona te sektorskih strategija razvoja kantona;
c) koordinaciju sudjelovanja kantona i Saveza Federacije
u procesima izrade sektorskih strategija na razini
Federacije, sukladno načelu OMK;
d) programiranje na temelju sektorskih strategija u
Federaciji i usklađivanje godišnjih programa rada
federalnih organa uprave sukladno odredbama članka
29. ovog zakona;
e) predlaganje poticajnih mehanizama za financiranje
razvojnih prioriteta utvrđenih u sektorskim strategijama u suradnji sa kantonalnim organima uprave;
f)
poslove iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja
razvojem u procesu europskih integracija;
g) provedba monitoringa, evaluacije i izvješćivanje o
realizaciji sektorskih strategija Federacije prema
utvrđenim i javno dostupnim razvojnim indikatorima;
h) sudjelovanje u procesu monitoringa, evaluacije i
izvješćivanja o realizaciji Strategije razvoja Federacije
i strateških dokumenata Bosne i Hercegovine;
i)
osiguravanje javnosti rada u procesima razvojnog
planiranja,
programiranja
i
implementacije,
monitoringa, evaluacije i izvješćivanja o realizaciji
sektorskih strategija u Federaciji.
Članak 8.
(Organizacija poslova za razvojno planiranje i upravljanje
razvojem u kantonima)
(1) Kantoni, u suradnji sa nadležnim institucijama Federacije i
jedinicama lokalne samouprave u sastavu kantona, a
sukladno svojem unutarnjem ustrojstvu i nadležnostima,
organiziraju poslove razvojnog planiranja i upravljanja
razvojem.
(2) Poslovi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u
kantonima obuhvataju:
a) koordinaciju izrade strategije razvoja kantona i
programiranja razvoja kantona, sukladno odredbama
čl. 18. i 29. ovog zakona;
b) sudjelovanje u izradi sektorskih strategija kantona,
strategija razvoja jedinica lokalne samouprave u
sastavu kantona, Strategije razvoja Federacije, te
strateških dokumenata Bosne i Hercegovine;
c) koordinaciju sudjelovanja jedinica lokalne samouprave u procesima izrade strateških dokumenata kantona,
sukladno načelu OMK;
d) osiguravanje usklađenosti proračunskog planiranja i
PJI sa razvojnim prioritetima definiranim u usvojenim
strateškim dokumentima;
e) rad na pripremi poticajnih mehanizama za
financiranje razvojnih prioriteta utvrđenih u strategiji
razvoja kantona u suradnji sa federalnim organima
uprave i jedinicama lokalne samouprave u sastavu
kantona;
f)
koordinaciju razrade i implementacije projekata
identificiranih u strategiji razvoja kantona kroz
suradnju sa kantonalnim organima uprave, drugim
kantonima i jedinicama lokalne samouprave u sastavu
kantona, a koji doprinose realizaciji razvojnih
prioriteta;
g) koordinaciju procesa monitoringa, evaluacije i
izvješćivanja o realizaciji strategije razvoja kantona
sukladno utvrđenom sustavu indikatora i vođenje
javno dostupne baze podataka za praćenje implementacije strateških dokumenata kantona;
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poslove iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja
razvojem u procesu europskih integracija;
i)
obavljanje stručnih poslova za potrebe vijeća kantona;
j)
osiguravanje javnosti rada u procesima razvojnog
planiranja, programiranja i implementacije, monitoringa, evaluacije i izvješćivanja.
Članak 9.
(Organizacija poslova za razvojno planiranje i upravljanje
razvojem u kantonalnim organima uprave)
Kantonalni organi uprave, u suradnji sa federalnim
organima uprave i jedinicama lokalne samouprave u
sastavu kantona, sukladno svojem unutarnjem ustrojstvu i
nadležnostima, organiziraju poslove razvojnog planiranja i
upravljanja razvojem.
Poslovi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u
kantonalnim organima uprave obuhvataju:
a) koordinaciju izrade sektorskih strategija u kantonima,
sukladno odredbama članka 19. ovog zakona;
b) sudjelovanje u izradi strategije razvoja i drugih
sektorskih strategija kantona, Federacije i Bosne i
Hercegovine;
c) koordinaciju
sudjelovanja
jedinica
lokalne
samouprave u procesima izrade sektorskih strategija
kantona, sukladno načelu OMK;
d) programiranje na temelju sektorskih strategija u
kantonima i usklađivanje sa godišnjim programima
rada kantonalnih organa uprave, sukladno odredbama
čl. 19. i 29. ovog zakona;
e) predlaganje poticajnih mehanizama za financiranje
razvojnih prioriteta utvrđenih u sektorskim strategijama kantona u suradnji sa federalnim organima uprave
i jedinicama lokalne samouprave u sastavu kantona;
f)
provedba monitoringa, evaluacije i izvješćivanja o
realizaciji sektorskih strategija kantona prema
utvrđenim razvojnim indikatorima;
g) sudjelovanje u procesu monitoringa, evaluacije i
izvješćivanja o realizaciji strategije razvoja kantona i
strateških dokumenata Federacije;
h) osiguravanje javnosti rada u procesima razvojnog
planiranja,
programiranja
i
implementacije,
monitoringa, evaluacije i izvješćivanja o realizaciji
sektorskih strategija u kantonima.
Članak 10.
(Organizacija poslova za razvojno planiranje i upravljanje
razvojem u jedinicama lokalne samouprave)
Jedinice lokalne samouprave sukladno svojem unutarnjem
ustrojstvu i nadležnostima, organiziraju poslove razvojnog
planiranja i upravljanja razvojem.
Poslovi razvojnog planiranja i upravljanja razvojem u
jedinicama lokalne samouprave obuhvataju:
a) koordinaciju izrade strategije razvoja i programiranja
razvoja jedinice lokalne samouprave;
b) sudjelovanje u izradi strateških dokumenata kantona;
c) osiguravanje usklađenosti proračunskog planiranja i
PJI sa razvojnim prioritetima jedinice lokalne
samouprave;
d) definiranje poticajnih mehanizama za financiranje
razvojnih prioriteta utvrđenih u strategiji razvoja
jedinice lokalne samouprave u suradnji sa nadležnim
institucijama kantona;
e) koordinaciju razrade i implementacije projekata
identificiranih u strategiji razvoja jedinice lokalne
samouprave u suradnji sa nadležnim institucijama u
okviru jedinice lokalne samouprave, kantonalnim
organima uprave, susjednim jedinicama lokalne
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samouprave i socio-ekonomskim partnerima, a koji
doprinose realizaciji razvojnih prioriteta;
f)
koordinaciju procesa monitoringa, evaluacije i
izvješćivanja o realizaciji strategije razvoja jedinice
lokalne samouprave sukladno utvrđenom sustavu
indikatora i vođenje javno dostupne baze podataka za
praćenje implementacije strategije razvoja jedinice
lokalne smouprave;
g) poslove iz oblasti razvojnog planiranja i upravljanja
razvojem u procesu europskih integracija;
h) osiguravanje javnosti rada u procesima razvojnog
planiranja,
programiranja
i
implementacije,
monitoringa, evaluacije i izvješćivanja o strategiji
razvoja jedinice lokalne samouprave.
(3) U procesima koordinacije razvojnog planiranja i upravljanja
razvojem sa višim razinama vlasti jedinice lokalne
samouprave izražavaju i zastupaju svoje interese putem
Saveza Federacije.
Članak 11.
(Vijeće Federacije)
(1) Vijeće Federacije je tijelo Vlade Federacije koje ima
savjetodavnu ulogu u procesima definiranja, implementacije, monitoringa, evaluacije i izvješćivanja o realizaciji
razvojnih prioriteta u Federaciji, i djeluje sukladno načelima
partnerstva i suradnje.
(2) Vijeće Federacije čine: premijer Federacije, premijeri,
odnosno predsjednici vlada kantona, predstavnik Saveza
Federacije i drugi socijalno-ekonomskih partneri.
(3) Po potrebi, u okviru Vijeća Federacije osnivaju se sektorska
vijeća koja imaju savjetodavnu ulogu u procesima
definiranja, implementacije, monitoringa, evaluacije i
izvješćivanja o realizaciji specifičnih sektorskih prioriteta u
Federaciji.
(4) Vlada Federacije posebnim aktom utvrđuje sastav i broj
članova, način rada Vijeća Federacije i sektorskih vijeća,
vodeći računa o jednakopravnoj zastupljenosti spolova.
(5) Stručne poslove za potrebe rada Vijeća Federacije vrši
Federalni zavod.
(6) Administrativno-tehničke poslove za potrebe rada Vijeća
Federacije vrši Generalno tajništvo Vlade Federacije Bosne
i Hercegovine.
Članak 12.
(Nadležnosti Vijeća Federacije)
Vijeće Federacije iz članka 11. ovog zakona razmatra i daje
preporuke:
a) o ključnim razvojnim prioritetima u Federaciji;
b) o Strategiji razvoja Federacije, sektorskim strategijama Federacije i njihovoj međusobnoj usklađenosti, a prije njihovog dostavljanja Vladi Federacije
na razmatranje;
c) o usklađenosti strategija razvoja kantona sa
Strategijom razvoja Federacije, a prije njihovog
dostavljanja vladi kantona na razmatranje;
d) o razvojnim programima koji zahtijevaju zajedničko
djelovanje različitih institucija Federacije i kantona, a
u okviru Strategije razvoja Federacije;
e) u slučaju suprotstavljenih razvojnih prioriteta među
sektorima;
f)
o Godišnjem izvješću o razvoju Federacije;
g) za unaprjeđenje sustava razvojnog planiranja i
upravljanja razvojem u Federaciji;
h) u pogledu drugih poslova iz oblasti razvojnog
planiranja i upravljanja razvojem u Federaciji.
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Članak 13.
(Vijeća kantona)
(1) Vijeća kantona su tijela vlada kantona koja imaju
savjetodavnu ulogu u procesima definiranja, implementacije, monitoringa, evaluacije i izvješćivanja o realizaciji
razvojnih prioriteta u kantonima, i djeluju sukladno
načelima partnerstva i suradnje.
(2) Vijeća kantona čine: premijer, odnosno predsjednik vlade
kantona, općinski načelnici odnosno gradonačelnici jedinica
lokalne samouprave u sastavu kantona i drugi socijalnoekonomski partneri.
(3) Po potrebi, u okviru Vijeća kantona osnivaju se sektorska
vijeća koja imaju savjetodavnu ulogu u procesima
definiranja, implementacije, monitoringa, evaluacije i
izvješćivanja o realizaciji specifičnih sektorskih prioriteta
kantona.
(4) Vlade kantona posebnim aktom utvrđuju sastav i broj
članova, način rada vijeća kantona i izvršavanja
administrativno-tehničkih poslova, vodeći računa o
jednakopravnoj zastupljenosti spolova.
(5) Stručne poslove za potrebe rada vijeća kantona vrše
kantonalni organi za razvojno planiranje i upravljanje
razvojem.
Članak 14.
(Nadležnosti vijeća kantona)
Vijeća kantona iz članka 13. ovog zakona razmatraju i daju
preporuke:
a) o ključnim razvojnim prioritetima u kantonima;
b) o strateškim dokumentima Bosne i Hercegovine,
Strategiji razvoja Federacije, strategiji razvoja
kantona, sektorskim strategijama kantona i njihovoj
međusobnoj usklađenosti, a prije njihovog
dostavljanja vladi kantona na razmatranje;
c) o strategijama razvoja jedinica lokalne samouprave i
njihovoj usklađenosti sa strateškim dokumentima
kantona;
d) o razvojnim programima koji zahtijevaju zajedničko
djelovanje različitih institucija kantona i jedinica
lokalne samouprave, a u okviru strategije razvoja
kantona;
e) o godišnjim izvješćima o implementaciji strategije
razvoja i sektorskih strategija kantona;
f)
o problemima i razvojnim potencijalima kantona za
razmatranje u okviru Vijeća Federacije;
g) u pogledu drugih poslova iz oblasti razvojnog
planiranja i upravljanja razvojem u kantonu.
III. STRATEŠKI I IMPLEMENTACIJSKI DOKUMENTI
U FEDERACIJI
Članak 15.
(Vrste strateških dokumenata u Federaciji)
(1) Planiranje razvoja u Federaciji zasniva se na slijedećim
uzajamno usuglašenim strateškim dokumentima: Strategiji
razvoja Federacije, sektorskim strategijama Federacije,
strategijama razvoja kantona, sektorskim strategijama
kantona i strategijama razvoja jedinica lokalne samouprave.
(2) Strateški dokumenti iz stavka (1) ovog članka se pripremaju
na temelju načela OMK, načela jednakopravnosti spolova i
jednakih mogućnosti sukladno propisu iz članka 21. stavak
(2) ovog zakona.
(3) Strateški dokumenti iz stavka (1) ovog članka donose se na
vremensko razdoblje usklađeno sa ciklusom planiranja
Europske unije.
(4) Strateški dokumenti iz stavka (1) ovog članka su dostupni
javnosti i objavljuju se na internet stranicama nadležnih
institucija.

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

(7)

(1)

(2)

Петак, 28. 4. 2017.

Članak 16.
(Strategija razvoja Federacije)
Strategijom razvoja Federacije se utvrđuju ciljevi i prioriteti
razvoja Federacije, način njihova ostvarivanja, financijski i
institucionalni okvir za implementaciju, monitoring,
evaluaciju i izvješćivanje.
Strategija razvoja je temeljni dokument za izradu sektorskih
strategija, DOP-a, proračuna, PJI, programa rada Vlade
Federacije za mandatno razdoblje, trogodišnjeg plana rada
federalnih organa uprave i Godišnjeg programa rada Vlade
Federacije.
Strategija razvoja Federacije sadrži prioritete i razvojne
pravce Federacije i razvojne pravce definirane u Strategiji
razvoja Bosne i Hercegovine, dokumentima relevantnim za
proces europskih integracija i drugim međunarodno
preuzetim obvezama Bosne i Hercegovine.
Strategija razvoja Federacije predstavlja podlogu za
usklađivanje i izradu strategija razvoja kantona i jedinica
lokalne samouprave u Federaciji.
Strategiju razvoja Federacije donosi Parlament Federacije
Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Parlament
Federacije), na prijedlog Vlade Federacije.
Vlada Federacije može predložiti Parlamentu Federacije
usvajanje Strategije razvoja Bosne i Hercegovine kao
strateškog okvira razvoja Federacije.
U slučaju iz stavka (6) ovog članka, u Federaciji se izrađuju
implementacijski dokumenti sukladno čl. 23. do 25. ovog
zakona.
Članak 17.
(Sektorske strategije Federacije)
Sektorskim strategijama Federacije se utvrđuju ciljevi i
prioriteti razvoja sektora, način njihova ostvarivanja,
financijski i institucionalni okvir za implementaciju,
monitoring, evaluaciju i izvješćivanje.
Sektorske strategije Federacije se izrađuju na temelju
Strategije razvoja Federacije, Strategije razvoja Bosne i
Hercegovine, dokumenata relevantnih za proces integracije
Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i drugih
međunarodno preuzetih obveza Bosne i Hercegovine.
U procesu izrade sektorskih strategija, federalni organi
uprave uključuju nadležne institucije na razini Bosne i
Hercegovine, Federacije i kantona sukladno načelu OMK.
Sektorske strategije Federacije predstavljaju podlogu za
izradu trogodišnjeg i godišnjeg plana rada federalnih organa
uprave, DOP-a i proračuna Federacije, PJI i Mjera
ekonomske politike Federacije.
Sektorske strategije Federacije donosi Parlament Federacije
na prijedlog Vlade Federacije.
Vlada Federacije može predložiti Parlamentu Federacije
usvajanje sektorske strategije koja je donesena na razini
Bosne i Hercegovine, kao sektorskog strateškog okvira
Federacije.
U slučaju iz stavka (6) ovog članka, federalni organi uprave
izrađuju implementacijske dokumente sukladno čl. 23. do
26. ovog zakona.
Članak 18.
(Strategija razvoja kantona)
Strategijom razvoja kantona se utvrđuju ciljevi i prioriteti
razvoja kantona, način njihova ostvarivanja, financijski i
institucionalni okvir za implementaciju, monitoring,
evaluaciju i izvješćivanje.
Strategija razvoja kantona je osnovni dokument za izradu
sektorskih strategija, DOP-a, proračuna i PJI kantona,
programa rada vlade kantona za mandatno razdoblje,
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trogodišnjeg plana rada kantonalnih organa uprave i
godišnjeg programa rada vlade kantona.
Strategija razvoja kantona sadrži prioritete prostornog
razvoja kantona i razvojne pravce definirane u strateškim
dokumentima Federacije i dokumentima relevantnim za
proces integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
Strategija razvoja kantona predstavlja podlogu za
usklađivanje i izradu strategija razvoja jedinica lokalne
samouprave.
Strategiju razvoja kantona donosi skupština kantona na
prijedlog vlade kantona.
Vlada kantona može predložiti skupštini kantona usvajanje
Strategije razvoja Federacije kao strateškog okvira razvoja
kantona.
U slučaju iz stavka (6) ovog članka, u kantonu se izrađuju
implementacijski dokumenti sukladno čl. 23. do 26. ovog
zakona.
Članak 19.
(Sektorske strategije kantona)
Sektorskim strategijama kantona se utvrđuju ciljevi i
prioriteti sektora, način njihova ostvarivanja, financijski i
institucionalni okvir za implementaciju, monitoring,
evaluaciju i izvješćivanje.
Sektorske strategije kantona se izrađuju na temelju
strategije razvoja kantona, prioriteta sektorskih strategija u
Federaciji i strateških dokumenata na razini Bosne i
Hercegovine, te dokumenata relevantnih za proces
integracije Bosne i Hercegovine u Europsku uniju.
U procesu izrade sektorskih strategija kantonalni organi
uprave uključuju federalne organe uprave, druge kantonalne
institucije i jedinice lokalne samouprave, sukladno načelu
OMK.
Sektorske strategije kantona predstavljaju podlogu za izradu
DOP-a i proračuna kantona, PJI kantona, trogodišnjeg i
godišnjeg plana rada kantonalnih organa uprave.
Sektorske strategije kantona donosi skupština kantona na
prijedlog vlade kantona.
Vlada kantona može predložiti skupštini kantona usvajanje
sektorske strategije Federacije kao sektorskog strateškog
okvira kantona.
U slučaju iz stavka (6) ovog članka kantonalni organi
uprave, izrađuju implementacijske dokumente sukladno čl.
23. do 26. ovog zakona.
Članak 20.
(Strategija razvoja jedinica lokalne samouprave)
Strategijom razvoja jedinica lokalne samouprave utvrđuju
se ciljevi i prioriteti razvoja jedinica lokalne samouprave u
Federaciji, način njihova ostvarivanja, financijski i
institucionalni okvir za implementaciju, monitoring,
evaluaciju i izvješćivanje.
Strategija razvoja jedinice lokalne samouprave je temeljni
dokument za izradu DOP-a, proračuna i PJI jedinice lokalne
samouprave, programa rada općinskog načelnika, odnosno
gradonačelnika za mandatno razdoblje, trogodišnjeg i
godišnjeg plana rada jedinice lokalne samouprave i
godišnjeg programa rada općinskog načelnika, odnosno
gradonačelnika.
Strategija razvoja jedinice lokalne samouprave sadrži
prioritete prostornog razvoja jedinice lokalne samouprave i
razvojne pravce definirane u strateškim dokumentima
kantona i Federacije.
Strategiju razvoja jedinice lokalne samouprave donosi
općinsko, odnosno gradsko vijeće na prijedlog općinskog
načelnika, odnosno gradonačelnika.
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Općinski načelnik, odnosno gradonačelnik može predložiti
općinskom, odnosno gradskom vijeću usvajanje strategije
razvoja kantona kojem pripada kao strateškog okvira
razvoja općine, odnosno grada.
(6) U slučaju iz stavka (5) ovog članka u jedinici lokalne
samouprave izrađuju se implementacijski dokumenti
sukladno čl. 23. do 26. ovog zakona.
Članak 21.
(Propis o izradi strateških dokumenata u Federaciji)
Propis o izradi strateških dokumenata u Federaciji,
uključujući način njihove izrade, strukturu, horizontalnu i
vertikalnu koordinaciju i konzultacije, usklađenost sa prostornoplanskom dokumentacijom i institucionalnu odgovornost donosi
Vlada Federacije, na prijedlog Federalnog zavoda, uz prethodne
konzultacije sa institucijama na razini Federacije, kantona i
Saveza Federacije.
Članak 22.
(Vrste implementacijskih dokumenata u Federaciji)
(1) U procesu implementacije strateških dokumenata donose
se: trogodišnji plan rada, godišnji plan rada, godišnje
izvješće o radu i izvješće o razvoju.
(2) Vlada Federacije, na prijedlog Federalnog zavoda, uz
prethodne konzultacije sa Federalnim ministarstvom
financija, drugim institucijama na razini Federacije,
kantonima i Savezom Federacije, donosi propis o
trogodišnjem i godišnjem planiranju, monitoringu i
izvješćivanju iz stavka (1) ovog članka.
Članak 23.
(Trogodišnji plan rada)
(1) Federalni organi uprave, kantonalni organi uprave i jedinice
lokalne samouprave izrađuju trogodišnji plan rada prema
načelu 1+2.
(2) Trogodišnji plan rada proizilazi iz strateških prioriteta i
strateških dokumenata u Federaciji, nadležnosti federalnih i
kantonalnih organa uprave i jedinica lokalne samouprave i
sveobuhvatne analize postojećeg stanja u predmetnoj
oblasti.
(3) Trogodišnji plan rada predstavlja temelj za izradu DOP-a i
PJI u Federaciji.
Članak 24.
(Godišnji plan rada)
(1) Federalni organi uprave, kantonalni organi uprave i jedinice
lokalne samouprave izrađuju godišnji plan rada na temelju
usvojenog trogodišnjeg plana rada za jednu kalendarsku
godinu.
(2) Aktivnosti i programi predviđeni godišnjim planom rada
usklađuju se sa usvojenim proračunima u Federaciji i
sastavni su dio godišnjeg programa rada Vlade Federacije,
vlada kantona i općinskog načelnika, odnosno
gradonačelnika.
Članak 25.
(Godišnje izvješće o radu)
(1) Federalni organi uprave, kantonalni organi uprave i jedinice
lokalne samouprave izrađuju godišnje izvješće o radu na
temelju godišnjeg plana rada.
(2) Federalni organi uprave, kantonalni organi uprave i jedinice
lokalne samouprave vrše redovito prikupljanje podataka
neophodnih za praćenje ostvarenja godišnjeg plana rada.
Članak 26.
(Izvješće o razvoju Federacije)
(1) Institucije iz članka 5. stavak (1) ovog zakona izrađuju
izvješća o razvoju za prethodnu godinu.
(2) Izvješća o razvoju su dostupni na internet stranicama
institucija iz članka 5. stavak (1) ovog zakona.
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IV. PROCES RAZVOJNOG PLANIRANJA I
PROGRAMIRANJA RAZVOJA U FEDERACIJI I
EVALUACIJA STRATEŠKIH DOKUMENATA U
FEDERACIJI
Članak 27.
(Pokretanje planiranja razvoja u Federaciji)
(1) Izuzev od članka 16. stavak (6) ovog zakona, Vlada
Federacije donosi odluku o izradi Strategije razvoja
Federacije najkasnije 24 mjeseca prije završetka prethodnog
planskog ciklusa u Federaciji.
(2) Izuzev od članka 18. stavak (6) ovog zakona Vlada
kantona, donosi odluku o izradi Strategije razvoja kantona
najkasnije 12 mjeseci prije završetka prethodnog planskog
ciklusa u Federaciji.
(3) U slučaju iz članka 28. stavak (4) ovog zakona, općinski
načelnik, odnosno gradonačelnik jedinice lokalne
samouprave donosi odluku o izradi Strategije razvoja
jedinice lokalne samouprave najkasnije 12 mjeseci prije
završetka prethodnog planskog ciklusa u Federaciji.
Članak 28.
(Međusobna povezanost strateških dokumenata u Federaciji)
(1) Strategija razvoja Federacije je temeljna platforma socioekonomskog razvoja Federacije i služi kao podloga za sve
ostale strateške dokumente u Federaciji.
(2) Sektorske strategije Federacije se izrađuju na temelju
Strategije razvoja Federacije.
(3) Na temelju razvojnih ciljeva utvrđenih Strategijom razvoja
Federacije, sukladno svojim nadležnostima, kantoni mogu
donositi vlastite strategije razvoja.
(4) Na temelju razvojnih ciljeva utvrđenih strateškim
dokumentima Federacije i kantona, a sukladno svojim
nadležnostima, jedinice lokalne samouprave mogu donositi
svoje strategije razvoja.
Članak 29.
(Programiranje razvoja u Federaciji)
(1) Programiranje razvoja u Federaciji se realizira izradom
implementacijskih dokumenata iz čl. 23., 24., 25. i 26. ovog
zakona.
(2) Programiranje razvoja se provodi sukladno kalendaru izrade
DOP-a i proračuna.
(3) Metodologija procesa programiranja razvoja u Federaciji
sastavni je dio propisa iz članka 22. stavak (2) ovog zakona.
Članak 30.
(Evaluacija strateških dokumenata u Federaciji)
(1) Evaluaciju strateških dokumenata iz članka 15. ovog
zakona vrše institucije iz članka 5. stavak (1) ovog zakona
prema evaluacijskim kriterijima i dinamici utvrđenim
propisom iz stavka (2) ovog članka.
(2) Vlada Federacije na prijedlog Federalnog zavoda, uz
prethodne konzultacije sa institucijama na razini Federacije,
kantona i Savezom Federacije, donosi propis o evaluaciji
strateških dokumenata u Federaciji.
(3) Sva izvješća o evaluaciji strateških dokumenata predviđena
ovim zakonom su dostupna javnosti i objavljuju se na
internet stranicama institucija iz članka 5. stavak (1) ovog
zakona.
(4) U svrhu mjerenja sveukupnog utjecaja implementacije
strateških dokumenata u Federaciji, Federalni zavod
izrađuje indeks razvijenosti kantona i jedinica lokalne
samouprave na godišnjoj razini.
(5) Vlada Federacije, na prijedlog Federalnog zavoda, uz
prethodne konzultacije sa institucijama na razini Federacije,
kantonima i Savezom Federacije, donosi propis o izradi
indeksa razvijenosti.
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V. FINANCIRANJE IMPLEMENTACIJE RAZVOJNIH
PRIORITETA U FEDERACIJI I NADZOR NAD
PRIMJENOM OVOG ZAKONA
Članak 31.
(Izvori financiranja razvojnih prioriteta u Federaciji)
Izvori financiranja za realizaciju prioriteta definiranih
strateškim dokumentima iz članka 15. stavak (1) ovog zakona su:
a) proračun Federacije;
b) proračuni kantona;
c) proračuni jedinica lokalne samouprave;
d) financijski resursi međunarodnih financijskih
institucija i organizacija;
e) ostali izvori.
Članak 32.
(Povezivanje prioriteta iz strateških i implementacijskih
dokumenata sa proračunima i programima javnih investicija u
Federaciji)
(1) Strateški dokumenti iz članka 15. stavak (1) ovog zakona i
njihovi trogodišnji planovi rada iz članka 23. ovog zakona,
su temelj za pripremu prijedloga DOP-a i PJI Federacije,
kantona i jedinica lokalne samouprave.
(2) Propis o metodologiji za povezivanje razvojnog,
financijskog i investicijskog planiranja u Federaciji utvrđuje
Vlada Federacije na prijedlog Federalnog ministarstva
financija uz prethodno mišljenje Federalnog zavoda.
Članak 33.
(Nadzor nad primjenom ovog zakona)
(1) Nadzor nad primjenom ovog zakona u pogledu
uspostavljanja institucionalnog okvira iz ovog zakona vrši
Federalno ministarstvo pravde za Federaciju, kantonalna
ministarstva pravde za kantone i nadležna tijela za jedinice
lokalne samouprave.
(2) Nadzor nad primjenom ovog zakona u pogledu izrade
procesne i suštinske kompatibilnosti strateških i
implementacijskih dokumenata vrši Federalni zavod u
suradnji sa nadležnim institucijama iz članka 7. ovog
zakona za Federaciju, odnosno nadležnim institucijama iz
čl. 8., 9. i 10. ovog zakona za kantone i jedinice lokalne
samouprave.
(3) Nadzor nad primjenom ovog zakona u pogledu povezanosti
procesa razvojnog planiranja i programiranja sa procesom
izrade DOP-a, proračuna i PJI vrši Federalno ministarstvo
financija u suradnji s Federalnim zavodom za Federaciju,
odnosno kantonalna ministarstva financija u suradnji sa
nadležnim institucijama iz članka 8. stavak 2. točka d) ovog
zakona za kantone i sukladno članku 10. stavak (2) točka c)
ovog zakona za jedinice lokalne samouprave u njihovom
sastavu.
(4) Procjenu učinaka primjene ovog zakona provest će
Federalni zavod, nakon četiri godine od dana stupanja na
snagu ovog zakona.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 34.
(Usklađivanje normativnih akata)
U roku 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona,
izvršit će se usklađivanje normativnih akata koji reguliraju
pitanje razvojnog planiranja i upravljanja razvojem Federacije,
kantona i jedinica lokalne samouprave sa odredbama ovog
zakona.
Članak 35.
(Donošenje provedbenih akata)
(1) Vlada Federacije će u roku šest mjeseci od dana stupanja na
snagu ovog zakona, donijeti akt iz članka 11. stavak (4)
ovog zakona.
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Vlade kantona će na prijedlog nadležnih institucija iz
članka 8. ovog zakona u roku šest mjeseci od dana
stupanja na snagu ovog zakona, donijeti akte iz članka
13. stavak ovog zakona.
(3) Vlada Federacije će, na prijedlog Federalnog zavoda,
u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog
zakona, donijeti akte iz članka 21., članka 22. stavak
(2) i članka 30. st. (2) i (8) ovog zakona.
(4) Vlada Federacije će, na prijedlog Federalnog
ministarstva financija, uz prethodno mišljenje
Federalnog zavoda, u roku šest mjeseci od dana
stupanja na snagu ovog zakona donijeti akt iz članka
32. stavak (2) ovog zakona.
Članak 36.
(Usklađivanje unutarnjeg ustrojstva)
Federalni organi uprave izvršit će usklađivanje svojeg
unutarnjeg ustrojstva radi osiguravanja obavljanja poslova
iz članka 7. ovog zakona u roku šest mjeseci od dana
stupanja na snagu ovog zakona.
Vlade kantona izvršit će usklađivanje unutarnjeg ustrojstva
kantonalnih organa uprave radi osiguravanja obavljanja
poslova iz čl. 8 i 9. ovog zakona u roku šest mjeseci od
dana stupanja na snagu ovog zakona.
Izvršna tijela u jedinicama lokalne samouprave izvršit će
usklađivanje unutarnjeg ustrojstva općinske, odnosno
gradske uprave radi osiguravanja obavljanja poslova iz
članka 10. ovog zakona u roku šest mjeseci od dana
stupanja na snagu ovog zakona.
Članak 37.
(Prvi ciklus planiranja razvoja Federacije)
Strateški dokumenti iz članka 15. stavak (1) ovog zakona, i
izuzev od članka 15. stavak (3) ovog zakona, se ne izrađuju
za postojeći ciklus planiranja do kraja 2020. godine dok
postojeći strateški dokumenti ostaju na snazi do stupanja na
snagu novog ciklusa planiranja sukladno odredbama članka
27. ovog zakona.
Sve razine vlasti u Federaciji pripremaju implementacijske
dokumente iz članka 22. ovog zakona a na temelju važećih
strateških dokumenata.
Izuzev od odredbe članka 27. stavak (1) ovog zakona, a
najkasnije 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog
zakona, Vlada Federacije predložit će Parlamentu
Federacije donošenje Strategije razvoja Federacije za
plansko razdoblje od 2021. do 2027. godine.
Izrada strateških dokumenata iz članka 15. stavak (1) ovog
zakona započinje usvajanjem Strategije razvoja Federacije,
sukladno članku 27. st. (2) i (3) ovog zakona.
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Članak 38.
(Stupanje na snagu)
Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
Predsjedatelj
Predsjedateljica
Zastupničkog doma
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Parlamenta Federacije BiH
Edin Mušić, v. r.
Lidija Bradara, v. r.
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На основу члана IV.В.7. а)(IV) Устава Федерације
Босне и Херцеговине, доносим

УКАЗ

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА
О ФИНАНСИЈСКОЈ КОНСОЛИДАЦИЈИ РУДНИКА
УГЉА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ПРЕМА ОБРАЧУНАТИМ А НЕУПЛАЋЕНИМ
ЈАВНИМ ПРИХОДИМА У ПЕРИОДУ
ОД 2009. ДО 2015. ГОДИНЕ
Проглашава се Закон о измјенама Закона о
финансијској консолидацији рудника угља у Федерацији
Босне и Херцеговине према обрачунатим а неуплаћеним
јавним приходима у периоду од 2009. до 2015. године, који је
усвојио Парламент Федерације Босне и Херцеговине на
сједници Представничког дома од 14.12.2016. године и на
сједници Дома народа од 30.03.2017. године.
Број 01-02-250-01/17
25. априла 2017. године
Предсједник
Сарајево
Маринко Чавара, с. р.

ЗАКОН

О ИЗМЈЕНАМА ЗАКОНА О ФИНАНСИЈСКОЈ
КОНСОЛИДАЦИЈИ РУДНИКА УГЉА У
ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ПРЕМА
ОБРАЧУНАТИМ А НЕУПЛАЋЕНИМ ЈАВНИМ
ПРИХОДИМА У ПЕРИОДУ ОД 2009. ДО 2015. ГОДИНЕ
Члан 1.
У Закону о финансијској консолидацији рудника угља у
Федерацији Босне и Херцеговине према обрачунатим а
неуплаћеним јавним приходима у периоду од 2009. до 2015.
године ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 81/08,
109/12 и 5/14) у члану 2. у тачки 1. иза ријечи: "износи:"
табела: "Преглед стања обавеза на дан 31.12.2008. године"
мијења се и гласи:

Преглед стања обавеза на дан 31.12.2008. године
Рудници угља Федерације БиХ
Рудници "Крека" д.о.о. Тузла
Рудници мрког угља "Бановићи" д.д. Бановићи
Рудници мрког угља "Ђурђевик" д.о.о. Ђурђевик
Рудник мрког угља "Какањ" д.о.о. Какањ
Рудник мрког угља "Зеница" д.о.о. Зеница
Рудник мрког угља "Бреза" д.о.о. Бреза
Рудник мрког угља "Абид Лолић" д.о.о. Травник-Била
Рудник лигнита "Грачаница" д.о.о. Горњи ВакуфУскопље
Рудници угљена "Тушница" д.о.о. Ливно
Рудници боксита д.о.о. Посушје
Укупно

Обавезе за
Обавезе за здравсто
ПИО
57.049.715,39
28.521.055,00
10.704.460,42
14.304.537,00
4.911.005,18
5.457.857,00
12.884.560,84
11.735.408,00
22.572.590,30
14.280.897,00
16.822.544,38
10.499.614,00
3.833.023,50
3.364.570,00

Обавезе за
незапослене
6.989.426,00
6.713.844,00
1.239.295,00
3.882.986,00
3.076.909,00
1.807.877,00
527.064,00

Порез на плату

УКУПНО КМ

8.438.929,08
6.653.935,66
1.023.085,24
2.134.168,38
6.070.989,69
2.323.052,72
867.060,61

100.999.125,47
38.376.777,08
12.631.242,42
30.637.123,22
46.001.385,99
31.453.088,10
8.591.718,11

273.558,00

2.148.939,00

557.127,00

989.515,01

3.969.139,01

1.261.796,88
1.278.054,59
131.591.309,48

889.129,00
20.118,00
91.222.124,00

184.548,00
5. 887,00
24.984.963,00

513.580,51
7.060,39
29.021.377,29

2.849.054,39
1.311.119,98
276.819.773,77

