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Н/п РУКОВОДИОЦА

ПРЕДМЕТ: Измјена Инструкције за сачињавање годишњег извјештаја о
извршењу буџета буџетских корисника за период 01.01. – 31.12.2011. г.

У вези с достављеном „Инструкцијом за сачињавање годишњег извјештаја о извршењу
буџета буџетских корисника за период 01.01. – 31.12.2011. године“, обавјештавамо вас
да се тачка 5. наведене инструкције мијења и гласи:
5. Након спроведених обавеза наведених у 1. и 2. тачки Инструкције, попунити
обрасце:
- Биланс стања буџетског корисника на дан 31.12.2011. године (образац БС), који
се односи на укупне податке буџетског корисника (заједно с пословним
промјенама које се односе и на програме посебне намјене) и то збирне податке
у истом обрачунском периоду из претходне године, збирне податке у
обрачунском периоду из текуће године и индекс. Уз биланс стања направити
забиљешке које објашњавају билансне позиције;
- Преглед прихода, примитака и финансирања за период 01.01. – 31.12.2011.
године (образац 1), који се попуњава у складу с приходима и примицима буџета
институција БиХ исказаним на бруто билансу корисника, што подразумијева
приказивање укупних збирних података по аналитичким и синтетичким
економским категоријама у Збирном прегледу прихода, примитака и
финансирања. Обавеза попуњавања овог обрасца односи се на институције
Босне и Херцеговине, код којих су евидентирани приходи и примици на бруто
билансу корисника у складу с Наредбом о измјенама и допунама наредбе о
уплатним рачунима о административним таксама („Службени гласник
БиХ“, број 20/10);
- Преглед расхода буџета по економским категоријама у периоду 01.01. –
31.12.2011. године (образац 2), који се попуњава у складу с расходима из бруто
биланса корисника, што подразумијева приказивање укупних збирних података
по економским категоријама заједно с програмима посебне намјене у Збирном
прегледу расхода. Поред збирног обрасца број 2 потребно је попунити и
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појединачне обрасце број 2 за буџетског корисника у складу с одобреним
буџетом, што значи да се за расходе непосредне потрошње буџетског корисника
попуњава на једном обрасцу, а расходе по програмима посебних намјена (што
укључује намјенска средства од новчаних донација и грантова, удружена
средства за Фонд за повратак и ИПА фондове, намјенска средства ДЦА, ГСМ,
намјенска средства из вишка прихода РАК-а и намјенска средства из буџета) и
то појединачно за сваки програм на посебном обрасцу на аналитичким и
синтетичким контима. У колони „Одобрено буџетом“ исказују се подаци из
укупно одобреног буџета за 2011. годину, односно све позиције према усвојеном
Закону о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. годину.
У колони „Измјене, ребаланс, преструктурисања, резерва (+,-) исказују се сви
износи додијељени на основу одлука Савјета министара БиХ за одобравање
текуће резерве у току 2011. године и разлика до укупног износа програма
посебних намјена за намјенска средства која су остварена, а нису укључена у
планске величине у усвојеном Буџету за 2011. годину (као што су новчане
донације, грантови, удружена средства фондова, ИПА, ГСМ, вишак прихода).
Индекс извршења буџета односи се на укупан кориговани буџет;
Посебни подаци о платама и о броју запослених за период 01.01. – 31.12.2011.
године (образац 4) и то збирни преглед, у који сте дужни на мјесту „број
запослених“ навести просјечан број запослених у периоду 01.01. – 31.12.2011.
године, а због контроле напомињемо да је овај образац једнак извршењу ставке
бруто плате и накнаде (конта из групе 611100);
Преглед динамике запошљавања за период 01.01. – 31.12.2011. године
(образац 4/1) по мјесецима. Уколико постоји одступање стварног броја
запослених с бројем исплаћених плата обавезно у виду напомене изнијети
чињенице о броју таквих случајева (неплаћено одсуство, боловање, није обрачун
плате путем ЦОИП-а и сл.);
Преглед сталних средстава у облику ствари и права са стањем на дан
31.12.2011. године (образац 6) и то збирни преглед, према Билансу стања
буџетског корисника на дан 31.12.2011. године. У колони „Набавка/донација“
исказују се укупне набавке сталних средстава, односно набавке из буџетских
средстава заједно с набавкама из програма посебних намјена и натуралних
донација. У колони „Остала прилагођавања“ исказују се промјене везане за
прекњижавања стања с једног економског конта на други или преузимање
сталних средстава од других институција БиХ, као и вишкови утврђени
пописом;
Преглед капиталних улагања по врстама, пројектима и опреми за период
01.01. – 31.12.2011. године (образац 6/1). Образац је потребно попунити према
планираним износима одобренима Буџетом за 2011. годину и износима из
новчаних донација и намјенских средстава, која нису укључена у Буџет за 2011.
годину. Због боље контроле напомињемо да је овај образац једнак
вриједностима капиталних издатака (конта из групе 821000), која укључује све
ставке из Буџета за 2011. годину увећане за намјенска средства програма
посебних намјена, која нису укључена у Буџет за 2011. годину. Уколико је било
капиталних улагања из донација у натуралном облику, потребно је исте посебно
исказати.
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Такође обавјештавамо кориснике да уз захтјеве за пренос намјенских
нереализованих средстава програма посебних намјена и вишегодишњих капиталних
пројеката, који се преносе из 2011. године у 2012. годину, доставе и намјенску
структуру капиталних издатака.
С поштовањем,
МИНИСТАР
др Никола Шпирић, в.р.
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