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СВИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА

Предмет: Инструкција за израду динамичког плана буџетских корисника по
Одлуци о привременом финансирању институција БиХ за јануар-март
2011. године

На основу члана 11. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине
(«Службени гласник БиХ» број 61/04 и 49/09), Вијеће министара Босне и Херцеговине
на 140. сједници одржаној 28.12.2010. године донијело је Одлуку о привременом
финансирању Институција БиХ и међународних обавеза БиХ за период јануар-март
2011. године.
У складу с наведеном Одлуком, а у циљу одржавања буџетске равнотеже сви буџетски
корисници су дужни Министарству финансија и трезора БиХ најкасније до
15.01.2011. године поднијети приједлоге оперативних буџета за јануар, фебруар и март
2011. године за текуће издатке (без капиталних издатака). Укупан износ оперативних
буџета за први квартал 2011. године не може бити већи од 1/4 средстава усвојених у
Буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2010. годину. Обавезују се
корисници да распореде расходе по приоритетима извршења, с тим да ће
Министарство финансија и трезора БиХ, с обзиром на ограниченост прилива
прихода, извршити распоред расхода у складу с приоритетима извршења
дефинисаним у члану 18. Закона о финансирању институција БиХ („Службени
гласник БиХ“ број 61/04 и 49/09).
Буџетски корисници не могу започињати нове или проширене програме и активности
док се не одобре у Буџету институција БиХ за 2011. годину. Такође, буџетски
корисници не могу започињати нове процедуре запошљавања државних службеника и
намјештеника до усвајања Буџета институција БиХ за 2011. годину.
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Динамичке планове (табеле) попунити у складу са „Инструкцијом о начину израде
оперативних планова за извршење Буџета институција БиХ за 2010. годину и о начину
праћења програма посебних намјена“ бр. 01-05-16-3-1/10 (www.trezorbih.gov.ba).
Динамичке планове за Програме посебних намјена финансираних из средстава
донација и удружених средстава, потребно је посебно исказати и расходе распоредити
по економским категоријама. За намјенска средства вишегодишњих пројеката, донација
и удружених средстава, који су започети у 2010. години и наставиће се реализовати у
2011. години, на основу захтјева корисника за пријенос, вршиће се алокација истих у
2011. годину.
На темељу Одлуке о привременом финансирању институција БиХ и Одлуке о
преузимању послова, објеката, средстава за рад и запослених између Министарства
безбједности Босне и Херцеговине, Државне агенције за истраге и заштиту и Дирекције
за координацију полицијских органа Босне и Херцеговине ("Службени гласник БиХ",
број 94/10), у периоду јануар-март 2011. године одобрен је Дирекцији за координацију
полицијских органа Босне и Херцеговине износ до 6.300.000 КМ.
У складу с наведеним, у периоду јануар-март 2011. године, средства за финансирање
Министарства безбједности Босне и Херцеговине биће умањена за 185.000 КМ (24
запослена које преузима Дирекција), а Државној агенцији за истраге и заштиту за
5.897.000 КМ (766 запослених које преузима Дирекција). Износ од 218.000 КМ односи
се на финансирање трошкова Дирекције за координацију полицијских органа аналогно
одобреним средствима буџетске резерве у 2010. години.
Извршење Буџета институција БиХ у дијелу расхода оперативно ће се усклађивати са
динамиком остварења прихода предвиђених Буџетом.
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