Пројекат „Унапређење трезора и система јавних прихода у БиХ“ – ИПА 2011
Пројекат „Унапређење трезора и система јавних прихода у БиХ“ је пројекат техничке помоћи из
средстава инструмента предприступне помоћи ИПА 2011, у вриједности од око 3.600.000 евра
за пружање технике подршке и набавку опреме.
Корисници пројекта су Министарство финансија Републике Српске, Федерално министарство
финансија ФБиХ и Министарство финансија и трезора БиХ. Пројектом је за Републику Српску
предвиђено 1.000.000. евра за компоненту унапређења трезорског система Републике Српске
имплементацијом нових функционалности у оквиру постојеће Oracle платформе.
Сврха пројекта је:
-

израда одрживих DRS система у институцијама Републике Српске, ФБиХ и заједничком
нивоу и
унапређење IT и људских капацитета у трезорима и институцијама Републике Српске,
ФБиХ и заједничком нивоу

У мају 2014. године, а након катастрофалних поплава које су задесиле БиХ, Европска комисија
је обавијестила надлежне институције да је донијела одлуку о прерасподјели средстава
појединих нереализованих ИПА програма, како би се обезбиједила средства за пружање хитне
подршке за санацију штета од поплава. Одлуком Комисије C(2014)4456 од 27. јуна 2014. године
Европска комисија је извршила прерасподјелу 42,24 милиона евра из пакета ИПА 2011, 2012 и
2013, те алоцирала наведени износ са пројеката за које нису стечени услови реализације или
који не захтијевају хитну реализацију, а како би се обезбједила ургентна помоћ за опоравак и
реконструкцију у борби са посљедицама тешких поплава које су погодиле земљу.
Од укупно 11 пројеката са којих су алоцирана средства, преусмјерен је износ од 1,55 милиона
евра са предметног пројекта „Унапређење трезора и система јавних прихода у БиХ“ из ИПА
2011, односно отказане су све компоненте Пројекта које се односе на пружање техничке
подршке. Један од разлога за наведену одлуку Европске комисије односи се на чињеницу да је
првобитно реализација Пројекта планирана за почетак 2013. године, али је дошло до кашњења
у његовој реализацији. Исто се јавило као посљедица различитог степена напретка у наведеној
области у ентитетима и заједничким институцијама што је пролонгирало усаглашавња
Пројектног задатка и пројектне спецификације за набавку опреме.
Вриједност набављене рачунарске опреме кроз Пројекат која се односи на Министарство
финансија Републике Српске износи 662.600,84 евра и односи се на набавку опреме и
софтверских лиценци у циљу јачања система трезорског пословања кроз проширење система
трезорског пословања на све општине РС, успостављање Disaster and Recovery локације за Data
Center Министарства финансија те обезбјеђење хардверске платформе за набавку софтвера за
управљање спољним дугом.
Наиме, одлуком Европске комисије истом набавком је извршена и набавка опреме за Пројекат
јачања капацитета за управљање јавним дугом, у сврху јачања техничке инфраструктуре у
министарствима финансија за праћење и извјештавање о јавном дугу, који је такође

финансиран средствима ИПА 2011, а који је реализован у периоду 01.10.2013. - 30.06.2014.
године.

