Стандарди проактивне транспарентности у
јавној управи у БиХ

Стандарди проактивне транспарентности по нивоима зрелости
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ОСНОВНИ НИВО ПРОАКТИВНЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ
Буџет, извод из Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ (за институцију)
Извјештај о извршењу буџета/анекс ревизорског извјештаја
Извјештај о раду
План јавних набавки
Позиви за јавну набавку
Одлука о избору понуђача/поништењу поступка, у складу са Законом о јавним набавкама
Извјештај о реализацији уговора (Листа основних елемената уговора за све поступке јавних набавки)
Конкурси и огласи и њихова архива
Стратешки документи институције
Средњорочни план рада
Годишњи план рада
Листа актуелних и реализованих пројеката техничке сарадње
Закони и/или одлуке о оснивању те остали релевантни прописи из надлежности
Листа надлежности институције
Документи за јавне консултације
Органиграм
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
Контакти запослених
Биографије руководилаца институције
Акциони план за борбу против корупције
План интегритета
Етички кодекс/кодекс понашања службеника у институцији
Индекс регистар
Водич за приступ информацијама
Захтјев за приступ информацијама
Календар догађаја
Питања и одговори на учестале упите
Ревизорски извјештаји
СРЕДЊИ НИВО ПРОАКТИВНЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ

29 Буџет у формату Захтјева за додјелу буџетских средстава институције
30 Годишњи план јавних набавки који садржава поступке набавки малих вриједности (конкурентски и директни)
31 Одлука о избору понуђача/поништењу поступка, укључујући и уговоре мале вриједности
НАПРЕДНИ НИВО ПРОАКТИВНЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТИ
32 Буџет, аналитички
33 Извјештај о извршењу буџета, аналитички
34 Тендерска документација након проведеног поступка
35 Закључени уговори, уз заштиту повјерљивих информација
36 Изјава о обављеним консултацијама која садржи сажетак коментара и извјештај о њиховом прихватању или одбијању
37 Укупна издвајања за именована лица, руководеће државне службенике, државне службенике и запосленике према позицијама у институцији
38 Одговори по захтјевима за приступ информацијама

Стандарди проактивне транспарентности према међусобним везама
Основни ниво
Буџет, извод из Закона о буџету институција БиХ и
међународних обавеза БиХ (за институцију)
Извјештај о извршењу буџета/анекс ревизорског
извјештаја
Извјештај о раду
План јавних набавки

Средњи ниво
Буџет у формату Захтјева за додјелу буџетских
средстава институције

Извјештај о извршењу буџета, аналитички
Годишњи план јавних набавки који садржава
поступке набавки малих вриједности (конкурентски
и директни)

Позиви за јавну набавку
Одлука о избору понуђача/поништењу поступка, у
складу са Законом о јавним набавкама
Извјештај о реализацији уговора (Листа основних
елемената уговора за све поступке јавних набавки)
Конкурси и огласи и њихова архива
Стратешки документи институције
Средњорочни план рада
Годишњи план рада
Листа актуелних и реализованих пројеката техничке
сарадње
Закони и/или одлуке о оснивању те остали
релевантни прописи из надлежности
Листа надлежности институције
Документи за јавне консултације
Органиграм
Правилник о унутрашњој организацији и
систематизацији радних мјеста

Напредни ниво
Буџет, аналитички

Одлука о избору понуђача/поништењу поступка,
укључујући и уговоре мале вриједности

Тендерска документација након
проведеног поступка
Закључени уговори, уз заштиту
повјерљивих информација

Изјава о обављеним консултацијама која
садржи сажетак коментара и извјештај о
њиховом прихватању или одбијању
Укупна издвајања за именована лица,
руководеће државне службенике, државне
службенике и запосленике према

позицијама у институцији
Контакти запослених
Биографије руководилаца институције
Акциони план за борбу против корупције
План интегритета
Етички кодекс/кодекс понашања службеника у
институцији
Индекс регистар
Водич за приступ информацијама
Захтјев за приступ информацијама
Календар догађаја
Питања и одговори на учестале упите
Ревизорски извјештаји

Одговори по захтјевима за приступ
информацијама

Стандарди проактивне транспарентности према врстама информација
Напомена: боје означавају нивое зрелости у проактивној транспарентности: основни, средњи и напредни

Финансијске информације
Буџет, извод из Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ (за институцију)
Извјештај о извршењу буџета/анекс ревизорског извјештаја
План јавних набавки
Позиви за јавну набавку
Одлука о избору понуђача/поништењу поступка, у складу са Законом о јавним набавкама
Извјештај о реализацији уговора (Листа основних елемената уговора за све поступке јавних набавки)
Буџет у формату Захтјева за додјелу буџетских средстава институције
Годишњи план јавних набавки који садржава поступке набавки малих вриједности (конкурентски и директни)
Одлука о избору понуђача/поништењу поступка, укључујући и уговоре мале вриједности
Буџет, аналитички
Извјештај о извршењу буџета, аналитички
Тендерска документација након проведеног поступка
Закључени уговори, уз заштиту повјерљивих информација
Укупна издвајања за именована лица, руководеће државне службенике, државне службенике и запосленике према позицијама у институцији
Стратешке информације
Стратешки документи институције
Средњорочни план рада
Институционалне информације
Закони и/или одлуке о оснивању те остали релевантни прописи из надлежности
Листа надлежности институције
Органиграм
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста
Контакти запослених
Биографије руководилаца институције
Акциони план за борбу против корупције
План интегритета
Етички кодекс/кодекс понашања службеника у институцији
Индекс регистар

Водич за приступ информацијама
Захтјев за приступ информацијама
Одговори по захтјевима за приступ информацијама
Оперативне информације
Извјештај о раду
Ревизорски извјештаји
Календар догађаја
Питања и одговори на учестале упите
Конкурси и огласи и њихова архива
Годишњи план рада
Листа актуелних и реализованих пројеката техничке сарадње
Документи за јавне консултације
Изјава о обављеним консултацијама која садржи сажетак коментара и извјештај о њиховом прихватању или одбијању

Стандарди проактивне транспарентности у јавној управи у БиХ производ су радне групе формиране у оквиру Програма јачања јавних институција у БиХ, коју
чине чланови Међуинституционалне радне групе за комуникације и управљање знањем те представници организација цивилног друштва. Чланови радне групе су,
абецедним редом:
Мубера Бегић, Канцеларија координатора за реформу јавне управе
Леила Бичакчић, Центар за истраживачко новинарство
Ивона Булић, Агенција за статистику БиХ
Ведрана Фалаџић, Канцеларија координатора за реформу јавне управе
Јесенка Хаџајлија, Дирекција за европске интеграције
Марина Каваз-Сиручић, Дирекција за европске интеграције
Ален Мргуд, Агенција за статистику БиХ
Елвира Мујкић, Transparency International BiH
Славица Шкоро, Агенција за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета БиХ
Нермина Володер, Центар за друштвена истраживања „Аналитика“
Елвис Мујановић, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Чланови радне групе посебно се захваљују представницима Службе за информисање Генералног секретаријата Савјета министара БиХ, Агенције за превенцију
корупције и координацију борбе против корупције БиХ и Институције омбудсмана за људска права БиХ на њиховом доприносу раду групе и изради стандарда.

