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СВИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА

ПРЕДМЕТ: Обавјештење – Инструкција
На основу члана 12. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине
(„Службени гласник БиХ“ број 61/04 и 49/09), обавјештавамо вас да је усвојен Закон о
буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. годину на нивоу
остварења за 2011. годину, те вам достављамо табеле о одобреним буџетским
средствима за 2011. годину.
На основу одобрене алокације буџетских средстава исказане у табели број 1
динамичког плана по синтетичким економским категоријама, а у циљу одржавања
буџетске равнотеже сви буџетски корисници обавезни су, у складу са одобреним
Законом о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2011. годину,
Министарству финансија и трезора БиХ доставити усаглашене табеле годишњег плана
динамике расхода (оперативни план), исказан по мјесецима, најкасније до 22.02.2012.
године.
Буџетски су корисници обавезни придржавати се одредаба „Инструкције о начину
израде оперативног плана за извршавање Буџета институција БиХ за 2011. годину и о
начину праћења програма посебних намјена“ приликом израде оперативног плана
расхода и издатака за 2011. годину, коју вам достављамо у прилогу заједно са табелама.
Приликом израде оперативних планова за сљедећи период, корисници су обавезни
алокацију буџетских средстава попунити на начин да у Табели 1 прикажу планирана и
одобрена средства и на аналитичким и на синтетичким категоријама, док остале табеле
треба исказати само на синтетичким категоријама. Табеле оперативног плана морају
бити потписане и овјерене од стране одговорних лица буџетског корисника.
Такође се напомиње да буџетски корисници, који нису доставили интерне процедуре
за стварање обавеза, као и кад се изврши измјена интерних процедура и одговорних
лица за стварање обавеза, имају обавезу исте доставити Министарству финансија и
трезора БиХ.
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Буџетски корисници, који у расходима и издацима за 2011. годину, имају одобрена
средства за Капиталне издатке и Програме посебне намјене обавезни су Министарству
финансија и трезора доставити намјенску структуру Капиталних издатака и
вишегодишњих капиталних пројеката.
Такође се обавјештавају корисници да не мијењају структуру вишегодишњих
капиталних улагања за које је Министарство финансија и трезора БиХ давало
сагласност него да исте само копирају заједно са достављеном сагласности. За
програме посебних намјена финансиране из намјенских средства донација,
грантова, удружених и других намјенских средстава за која су уговором или
другим актом са донаторима и/или домаћим и међународним институцијама
дефинисана капитална улагања Министарство финансија и трезора БиХ неће
давати сагласност на намјенску структуру капиталних издатака, него су корисници
обавезни исто усаглашавати са уговорном страном.
Попуњене табеле оперативног плана потребно је да доставите и у електронској форми
(ЦД).
С поштовањем,

МИНИСТАР
др Никола Шпирић, в.р.
ПРИЛОГ:
- Инструкције
- Буџет институција БиХ за 2011. годину
- Табела 1 оперативног плана на синтетичким категоријама
- Табеле за оперативни план (1-5)
- Намјенска структура Капиталних издатака
и вишегодишњих капиталних улагања
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