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СВИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА

Предмет: Допуна Инструкције за израду динамичког плана буџетских корисника
по Одлуци о оперативним мјерама за спроведбу
Одлуке о привременом финансирању институција БиХ
за период јануар - март 2011. године
Веза: Наш акт број 05-02-1-8/11 од 04.01.2011. године

На основу члана 12. и 18. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине
(«Службени гласник БиХ» број 61/04 и 49/09), Савјет министара Босне и Херцеговине
на 141. сједници одржаној 12.01.2011. године донијело је Одлуку о оперативним
мјерама за спроведбу Одлуке о привременом финансирању институција БиХ и
међународних обавеза БиХ за период јануар - март 2011. године (у даљњем тескту:
Одлука).
У складу с чланом 3. и 4. Одлуке, обавјештавају се буџетски корисници о сљедећем:
-

-

Издаци за путне трошкове (613100), набавку материјала (613400), издаци за
текуће одржавање (613700) и уговорене и друге посебне услуге (613900)
одобраваће Министарство финансија и трезора БиХ на основу писаног захтјева
корисника уз адекватно образложење на аналитичким категоријама;
Расходи који се не могу извршавати су нови капитални издаци, текући грантови
и буџетска резерва,
Обустављају се обрачун и исплата стимулација и издаци за рад у комисијама и
радним групама.

Буџетски корисници, којима су неопходна средства за издатке из тачке 3. наведене
Одлуке, дужни су Министарству финансија и трезора БиХ најкасније до 31.01.2011.
године поднијети захтјеве с приједлозима нових оперативних буџета за јануар,
фебруар и март 2011. године уз адакватно образложење аналитичких категорија.
Динамички планови достављени на основу „Инструкције за израду динамичког плана
буџетских корисника по Одлуци о привременом финансирању институција БиХ и
међународних обавеза БиХ за период јануар - март 2011. године“ контролисаће се, те у
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складу с чланом 2. Одлуке одобравати издаци за бруто плате и накнаде (611100),
накнаде трошкова запослених (611200), издаци за телефонске и поштанске услуге
(613200), издаци за енергију и комуналне услуге (613300), издаци за услуге превоза и
горива (613500), трошкови закупа (613600) и издаци за осигурање и трошкове платног
промета (613800).
Наведене оперативне мјере ће се примјењивати у периоду јануар - март 2011. године, а
с циљем одржавања буџетске равнотеже, односно расходи ће се оперативно
усклађивати с динамиком остваривања прихода предвиђених Одлуком.
С поштовањем,

ПРИЛОГ:
Одлука
МИНИСТАР
Драган Вранкић
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