BOSNA I HERCEGOVINA

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

MINISTARSTVO FINANCIJA/
FINANSIJA I TREZORA

MИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
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BOSNIA AND HERZEGOVINA
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Број: 05-02-01-1461-1/12
Сарајево, 15.02.2012. године

На основу члана 12. става (5) Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“, број 61/04 и 49/09), Министаство финансија и трезора Босне
и Херцеговине доноси сљедеће:

ИНСТРУКЦИЈЕ
о начину израде оперативног плана за извршавање Буџета институција Босне и
Херцеговине за 2011. годину и о начину праћења програма посебних намјена

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. Овим инструкцијама Министарство финансија и трезора БиХ прописује
процедуре и поступке израде оперативног плана за извршавање Буџета
институција Босне и Херцеговине (у даљњем тексту: Буџет) и начин праћења
програма посебних намјена, у складу са Законом о буџету институција Босне и
Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2011. годину (у
даљњем тексту: Буџет институција БиХ) за институције Босне и Херцеговине (у
даљњем тексту: буџетски корисници), који финансијско пословање обављају
путем Јединственог рачуна трезора Босне и Херцеговине (у даљњем тексту:
ЈРТ).

II. ОПЕРАТИВНО ПЛАНИРАЊЕ
2. Министарство финансија и трезора БиХ и буџетски корисници за фискалну
2011. годину обавезни су придржавати се одредаба из „Инструкције о начину
израде оперативног плана за извршавање Буџета институција Босне и
Херцеговине за 2010. годину и о начину праћења програма посебних намјена“
број 01-05-16-3-1/10.
3. Изузетно од става 2. ове инструкције, након усвојеног Закона о буџету
институција БиХ и међународених обавеза БиХ за 2011. годину, обавезују се
буџетски корисници да Министарству финансија и трезора БиХ на основу
Обавјештења, достављене буџетским корисницима о одобреним алокацијама
буџетских средстава у усвојеном Буџету институција БиХ за 2011. годину,
доставе сљедеће табеле оперативног/динамичког плана:
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-

Преглед укупно одобреног буџета по синтетичким и аналитичким
економским категоријама и распореду по мјесту потрошње
(непосредна потрошња буџетског корисника и по планираним
програмима посебне намјене) – табела 1., за Текуће издатке и
Капиталне издатке. За Текуће грантове неопходно је навести називе
грантова и одобрени износ и исте исказати у оквиру непосредне
потрошње буџетског корисника или програма посебне намјене уколико се
на исте односе;

-

Преглед распореда укупног буџета по синтетичким економским
категоријама и мјесечној динамици потрошње – табела 2.;

-

Преглед распореда дијела буџета за непосредну потрошњу буџетског
корисника (искључујући програме посебне намјене) – динамика
непосредне потрошње по мјесецима на синтетичким економским
категоријама – табела 3.;

-

Преглед распореда дијела буџета за програме посебних намјена
планираних у Буџету – динамика потрошње за планиране програме
посебних намјена по мјесецима на синтетичким економским
категоријама – табела 4.;

-

Преглед распореда доданих намјенских средстава за програм посебне
намјене (донације, удружена средства, вишегодишња капитална
улагања, намјенска средства и текућа резерва) – динамика потрошње
за програм посебне намјене по мјесецима на синтетичким
економским категоријама – табела 5.

Расходе и издатке исказати по синтетичким економским категоријама
на четири цифре и у цијелим износима, како је назначено у табеларним
обрасцима, изузев табеле 1. у којој треба исказати распоред укупног Буџета
институција БиХ на синтетичким категоријама, у складу с одобреним
Буџетом, и посебна табела 1. на аналитичким економским категоријама
(на шест цифри) чије суме дају износе на синтетичким категоријама.
Буџетски корисници, који немају програме посебне намјене сачинит ће
табелу 1. и табелу 3., а буџетски корисници, који у извршавању свог буџета
имају потребу посебног праћења расхода за планиране програме посебне
намјене, урадиће табеле (од 1 до 4), које су у прилогу ових инструкција.
Динамика по мјесецима може се кориговати само за непосредну потрошњу
под мјесецом децембром 2011. године, и то ради усклађивања коначно
усвојеног Буџета институција БиХ за 2011. годину по свим позицијама.
Табелу 4. потребно је попунити посебно за сваки програм посебне
намјене према износима планираним у Буџету институција БиХ за 2011.
годину на нивоу остварења за 2011. годину. Табелу 5. доставити уз захтјев
за пренос неутрошених намјенских средстава из 2011. године у 2012. годину,
односно уз сваки захтјев за унос намјенских расположивих средстава, која
нису планирана у Буџету институција БиХ за 2011. годину.
Сви су буџетски корисници уз табеларне прегледе обавезни доставити
Министарству финансија и трезора и Образложење у којем ће навести
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разлоге тако урађених оперативних планова, с посебним освртом на
програме посебних намјена.

III. ПРОГРАМИ ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ
4. Изузетно од става 2. ове инструкције, расходе и издатке Програма посебних
намјена и вишегодишњих капиталних пројеката планираних у Буџету
институција БиХ за 2011. годину, буџетски су корисници обавезни исказати
посебно у табели 4. оперативног плана, у складу с одобреним средствима и
позицијама у усвојеном Закону о буџету институција БиХ и међународних
обавеза за 2011. годину, који се темељи на нивоу остварења за 2011. годину.
Разлика до укупних расположивих средстава програма посебних намјена за
намјенска средства и вишегодишње капиталне пројекте, која нису укључена у
Буџет за 2011. годину, представља податке који се исказују у табели 5.
оперативног плана. За програме посебних намјена, који нису укључени у Буџет,
буџетски су корисници обавезни исказивати на табели 5. оперативног плана
према достављеним захтјевима за унос намјенских средстава на пројектни код у
ИСФУ, а њихово извршење расхода и издатака додаје се извршеним и буџетом
планираним средствима.
5. Приликом евидентирања расхода и издатака планираних по програмима
посебних намјена, буџетски су корисници обавезни прије уноса фактура
контролисати планске величине достављене Министарству финансија и
трезора БиХ распоређене у табелама 4. и 5. оперативног плана.
IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
6. Ове инструкције доставити свим институцијама Босне и Херцеговине –
буџетским корисницима и исте објавити на wеб-страници Министарства
финансија и трезора БиХ. Инструкције ступају на снагу даном доношења, а
примјењиваће се за фискалну 2011. годину.

ПРИЛОГ:
Таблице 1-5
МИНИСТАР
др Никола Шпирић, в.р.
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