
Групација Свјетске банке
Пројект побољшања локалног окружења за инвестирање ЛИФЕ)
децембар 2015. године - јануар 2019. године

Општи циљ пројекта ЛИФЕ је да пружи подршку локалним 
властима у Босни и Херцеговини (БиХ) у јачању њихове 
конкурентности и подстицању раста приватног сектора кроз:

• смањење регулаторног оптерећења на локалном нивоу, 
• затварање јаза у имплементацији регулаторног оквира, 
• напредовање транспарентности у пружању регулаторних 

услуга, те 
• повећавање обима инвестиција кроз привлачење 

инвеститора, олакшавање њиховог рада и задржавање 
инвеститора у земљи.

Пројект ЛИФЕ ће у току наредне 3 године бити имплементиран 
у 20 локалитета широм земље.

Локално у оквиру “Реформске агенде”
Пројект ЛИФЕ представља надградњу искустава из 
претходних ангажмана Групације Свјетске банке, када 
синергијски ефекат поједностављења прописа доводи до 
значајних резултата, као што је повећање запослености за 
6.4% у локалитетима који су раније реализовали реформу. 
Такав програмски приступ осигурава да су активности 
међусобно повезане, у настојању да се постигне цјелокупност 
општег реформског процеса под називом „Реформска 
агенда“. „Реформска агенда“ за БиХ садржи мапу пута која 
ставља привлачење инвестиција у фокус будућег раста и 
просперитета. Пошто је инвестирање локална појава која 
зависи од локалне инвестиционе климе,, пројект ЛИФЕ 
поставља темеље за јачање локалне конкурентности и 
стварање стабилније и динамичније привреде.

Зашто рад на локалном нивоу?
Различити нивои власти, укључујући 143 општине у цијелој 
земљи и 10 кантона у Федерацији БиХ, представљају 
огромно оптерећење за приватни сектор, са просјечно 156 
административних поступака на општинском нивоу и 222 
административна поступка на кантоналном нивоу, односно са 
трошковима за провођење прописа у износу 4 милиона УСД и 
21 милион УСД. 

Очекивани резултати
• Повећана конкурентност приватног сектора кроз сманење 

трошкова за предузећа (директних трошкова за 7 милиона 
УСД, уз 20%-но смањење индиректних трошкова) до 
закључења пројекта;

• Мјерило удаљености од границе (везано за извјештај 
пословање - Доинг Бусинесс) побољшано за пет (5) поена у 
сваком временском тренутку у свакој од сљедећих области: 
покретање пословања, регистрација имовине, добијање 
прикључака за електричну енергију и грађевинских дозвола, 
до закључења пројекта;

• Прилив инвестиција у износу 10 милиона УСД као резултат 
привлачења инвеститора, пружања подршке инвеститорима 
и задржавања инвеститора годину дана након завршетка 
пројекта а кроз рад на јачању сарадничке мреже креатора 
политика са циљем рјешавања отворених питања 
инвеститора и кроз рад на сервисирању инвеститора;

• Повећана транспарентност у провођењу прописа на нивоу 
локалних власти и пружања услуга предузећима кроз 
успоставу 20 функционалних и јавних електронских регистара 
административних поступака и 20 регистара инвестицијских 
потицаја до краја пројекта, ради обезбјеђивања информација 
о административним поступцима за предузећа;

• Алати за настављање рада на регулаторним реформама 
пренесени на министарства

БиХ је 
најнеповољније 
мјесто за 
пословање у 
региону Европе 
и Централне 
Азије

Унапријеђена 
пословна клима 
и конкурентност 
у БиХ у 
изабраним 
локалитетима

Поједностављење пословних 
административних поступака 
на општинском и кантоналном 
нивоу у 20 локалитета;
Побољшање у провођењу 
прописа у цјелокупном систему 
регистрације пословања 
и имовине, добијанае 
грађевинских дозвола и 
добијање прикључака за 
електричну енергију.

Знатне 
бирократске 
препреке

Поједностављено 
регулаторно 
окружење
Повећана 
транспарентност  
у провођењу 
прописа 
Пружена подршка 
инвеститорима 
.Методологија и 
алати пренесени



Пројект побољшања локалног окружења за инвестиције (ЛИФЕ) имплементира групација Свјетске банке
у партнерству са Британском амбасадом у Босни и Херцеговини

Општине и кантони у БиХ такође пружају подршку за овај пројект.

За додатне информације:
Тарик Шаховић
Пројектни менађер

Змаја од Босне бб (РББХ – зграда Б/III)
71000 Сарајево, Босна и Херцеговина
електронска пошта: tsahovic@ifc.org

Пројект ЛИФЕ ће примијенити систематски приступ у три кључне области, осигуравајући локално преузимање власништва 
након закључења пројекта. 

Пројектне активности

ПОЈЕДНОСТАВЉЕЊЕ 
РЕГУЛАТОРНОГ 
ОКВИРА

Смањење трошкова и 
времена за добијање 
дозвола 
Поједностављење 
процеса регистрације 
пословања и 
имовине, добијања 
грађевинских дозвола 
и прикључака за 
електричну енергију 
Повећање капацитета 
и ефикасности 

ПРИВАТНИ СЕКТОР

ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ (ОПШТИНЕ И КАНТОНИ)

ЛОКАЛНО ВЛАСНИШТВО
• Преношење методологије за поједностављење регулаторног оквира
• Институционализација процеса регулаторне реформе унутар ентитетских министарстава 
• Увођење алата за мониторинг и евалуацију са циљем праћења реформе инвестиционе климе 

Лакше 
прибављање 

дозвола

Смањено 
административно 

оптерећење

Конкурентна 
привреда

Повећана 
запосленост

Повећане 
инвестиције

ПОВЕЋАЊЕ 
ТРАНСПАРЕНТНОСТИ

• Успостављање 
транспарентних 
и сигурних 
електронских 
регистара 
административних 
поступака

• Стварање 
повратне спреге 
за укљученост 
приватног сектора 

• Успостављање 
систематских и 
транспарентних 
регистара потицаја

POVEĆANJE PRILIVA 
INVESTICIJA I 
REINVESTICIJA

• Идентификација 
и промоција 
инвестиционих 
могућности 

• Припремање 
инвестиционих 
профила

• Унапређење 
вјештина за 
сервисирање 
инвеститора

• Јачање 
постинвестиционе 
подршке и


