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З А К О Н 
 

О ИЗВРШАВАЊУ БУЏЕТА ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И  
ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2012. ГОДИНУ 

 
 

 
 I Опће одредбе  
 

Члан 1. 
 

Овим законом се уређује структура прихода и примитака те расхода и издатака 
Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2012. годину (у даљем тексту: Буџет) и 
његово извршавање, приоритети плаћања, опсег задуживања и гаранција, 
управљање јавним дугом, те финансијском и нефинансијском имовином, права и 
обавезе корисника буџетских средстава (у даљем тексту: корисника), овлаштења 
Владе Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Влада), Федералног 
министарства финансија (у даљем тексту: Министарство финансија) и федералног 
министра финансија (у даљем тексту: министар финансија), у извршавању Буџета за 
текућу годину, казне за неиспуњење обавеза те друга питања у извршавању Буџета.  
 
II Структура прихода и примитака те расхода и издатака  
 
 

Члан 2. 
 
Буџет се састоји од опћег и посебног дијела и плана развојних програма. 
 
Опћи дио Буџета чини Рачун прихода и расхода и Рачун финансирања.  
 
Посебни дио Буџета састоји се од плана расхода и издатака буџетских корисника 
распоређених у текуће и развојне програме за текућу буџетску годину.  
 
У биланси прихода и издатака исказују се порезни и непорезни приходи и други 
приходи и примици те издаци утврђени за финансирање јавних издатака на нивоу 
Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација) на темељу законских 
и других прописа.  
 
У рачуну финансирања исказују се задуживања и отплате дугова узетих ради 
уравнотежења салда билансе прихода и расхода Буџета.  

 
Члан 3. 

 
Рачун прихода и расхода Буџета састоји се од:  
 
1) П р и х о д а  
- пореза који су утврђени законом,  
- непорезних прихода као што су приходи од подузетништва и имовине,  
- административне и судске накнаде и таксе и новчане казне,  
- прихода остварених обављањем основне дјелатности и осталих послова буџетских  
   корисника.  
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2) Р а с х о д а  
- за запослене, као што су текући издаци за плаће, накнаде, издаци за материјал и 
услуге,  
- текући трансфери и плаћање камата,  
- за субвенције, помоћи и накнаде,  
- капитални трансфери. 
 
 
У Рачуну финансирања исказују се примици од финансијске и нефинансијске 
имовине, иностраних и домаћих потпора (трансфери) и примљени кредити и зајмови, 
те издаци за финансијску и нефинансијску имовину и за отплату зајмова и кредита.  

 
Члан 4. 

 
Расподјела прихода од индиректних пореза, који се преноси на Јединствени рачун 
Трезора Федерације (у даљем тексту: ЈРТ) врши се између корисника у Федерацији, 
на основу односа и критерија расподјеле утврђене у Закону о припадности јавних 
прихода у Федерацији Босне и Херцеговине («Службене новине Федерације БиХ», 
број 22/06, 43/08 и 22/09).  
 
 
III  Извршавање Буџета  
 

Члан 5. 
 

Средства Буџета осигуравају се буџетским корисницима који су у Посебном дијелу 
Буџета одређени за носиоце средстава на појединим позицијама.  

 
Члан 6.  

 
Корисници користе буџетска средства само за намјене које су одређене Буџетом, а у 
складу са својим годишњим финансијским планом и по динамици, утврђеној 
тромјесечним и мјесечним плановима које одобрава министар финансија на темељу 
плана новчаних токова, путем којих се пројицирају све уплате и исплате са ЈРТ.  

 
Члан 7. 

 
На основу алокације буџетских средстава и инструкције Министарства финансија, 
корисници припремају и подносе приједлоге оперативних буџета Министарству 
финансија.  
 
Корисници морају при испуњавању обавеза које се подмирују из Буџета узимати у 
обзир утврђену динамику прилива и одлива средстава.  
 
Министарство финансија извијестит ће буџетске кориснике о одобреним 
оперативним буџетима.  

 
Члан 8. 

 
Корисници преузимају обавезе за које су средства намјенски исказана у Посебном 
дијелу Буџета ако је њихово плаћање усклађено с  мјесечним планом извршавања. 
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Изнимно, због неусклађеног прилива средстава у Буџет према мјесечним плановима 
издатака, Министарство финансија може измијенити динамику дознаке средстава 
појединим корисницима.  

 
Члан 9. 

  
Министарства која у свом раздјелу садрже буџетске потрошачке јединице-главе, 
буџетски су надлежна за њих и утврђују мјесечне и тромјесечне рачунске планове 
извршавања издатака својих корисника у оквиру одобрених средстава. 
 
 

Члан 10.  
Корисници су обавезни Министарству финансија достављати тромјесечне 
финансијске планове за извршење Буџета 15 дана прије почетка тромјесечја. 
Тромјесечни планови су оквирни планови. 
 
Корисници су обавезни Министарству финансија и то до 20. у текућем мјесецу, 
достављати приједлог мјесечног рачунског плана за сљедећи мјесец по позицијама 
утврђеним буџетом корисника. 
 
Ако корисник Министарству финансија не поднесе приједлог мјесечног финансијског 
плана у року из става 2. овога члана, мјесечни план за тог корисника утврђује 
Министарство финансија. 

 
 

 
 

Члан 11. 
 

 
Буџет ће се извршавати по сљедећим приоритетима:  
 
1. отплате камата и отплате вањског и унутрашњег дуга ФБиХ,  
2. трансфер за борачке инвалиднине, друга борачка давања и инвалиднине за 
нератне инвалиде и   
    цивилне жртве рата,  
3. трансфер за пољопривреду и развојни пројекти, 
4. трансфер за расељене и избјегле особе,   
5. плаће и накнаде трошкова свих запослених,  
6. текући трансфери кантонима и нижим нивоима власти, јавним предузећима и 
капиталне 
    инвестиције,  
7. остало.  
 

Члан 12. 
 
Непредвиђени буџетски издаци који се појаве током буџетске године подмирују се из 
средстава текуће резерве утврђене Буџетом.  
 
Расподјелу средстава одобрава Влада у складу са Одлуком о критеријима 
расподјеле финансијских средстава из ”Текуће резерве” Буџета Федерације БиХ 
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(„Службене новине Федерације БиХ” број: 9/08), а након добивања приједлога 
Министарства финансија.  
 
Буџетска издвајања за текућу резерву не смију прећи 3% укупних прихода 
искључујући примиткe. 
 
Уштеде које се остваре у току фискалне године могу се пренијети у Текућу резерву 
Буџета до нивоа утврђеног Законом о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине 
(«Службене новине Федерације БиХ», број: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 
36/10 и 45/10).  
 
Премијер може  располагати средствима из Текуће резерве Буџета до износа од 
148.000 КМ. 
 
Замјеници премијера могу располагати средствима  Текуће резерве Буџета до 
износа од 80.000 КМ. 
 
Расподјела средстава из става 5. и 6. овог члана одобрават ће се за непредвиђене 
издатке буџетским корисницима у складу са утврђеним критеријима.  
 
Извјештаји о утрошку финансијских средстава из Текуће резерве подносе се Влади 
Федерације БиХ квартално у складу са Правилником о финансијском извјештавању и 
годишњем обрачуну буџета у Федерацији Босни и Херцеговини («Службене новине 
Федерације БиХ», број: 17/05, 66/08 и 73/08). 
 
 
 

Члан 13. 
 
Ако се током године, на основу закона и другог прописа, повећа дјелокруг или 
надлежност корисника што захтијева и повећана средства или се оснује нови 
корисник, средства за његове трошкове осигуравају се из Текуће резерве Буџета, а 
одобрава их Влада.  
 
Ако се током године, на основу закона и другог прописа, умањи дјелокруг или 
надлежност корисника, што захтијева смањена средства, или сам буџетски корисник 
престане постојати, неутрошена средства за његове издатке преносе се у Текућу 
резерву Буџета или на корисника који преузме његове послове уз одобрење Владе.  
 
 



 
Члан 14. 

 
Корисницима није допуштено стварати обавезе, односно расходе или 
оптерећења буџетских позиција, ако ти расходи или оптерећења 
буџетских позиција нису одобрени у оквиру износа алоцираног у 
оперативном буџету за тог корисника.  
 
Расходи корисника не могу прелазити износе алоцираних буџетских 
средстава одобрених за сваки мјесец или други временски период који је 
утврдило Министарство финансија, осим уз сагласност Министарства.  
 
Министар финансија има право рјешењем обуставити од извршења 
одлуку која је у супротности с овим законом и Законом о буџетима у 
Федерацији Босне и Херцеговине. 

 
 
 
 
 

Члан 15. 
 

Расходе или оптерећења буџетских позиција која се плаћају из 
дозначених трансфера или зајмова датих корисницима не могу се 
реализирати без инструкција министарства финансија, а на основу 
претходно достављеног захтјева корисника. 
 

Члан 16. 
 

Сви јавни приходи који припадају Буџету, обавезно се уплаћују на ЈРТ, а 
који се налази под искључивим правом Министарства финансија у 
складу са Законом о Трезору у Федерацији Босне и Херцеговине 
(„Службене новине Федерације БиХ“ број: 58/02, 19/03, 79/07). 
 
 
 
 

 
Члан 17. 

 
Неискориштене апропријације и оптерећења  евидентирани на 
економским кодовима 611000, 612000, 613000, 616000 и 823000, истичу 
31. јануара наредне фискалне године.  
 
Апропријације се могу преносити у наредну фискалну годину за 
финансирање капиталних пројеката из посебних фондова, као и за 
финансирање пројеката од посебног значаја за развој привреде или 
побољшања успјешности.  
 



Апропријације у сврху финансирања вишегодишњих капиталних 
пројеката преносе се на наредну фискалну годину према износима и 
временском распореду утврђеном у Документу оквирног буџета.  
 

Члан 18. 
 

Погрешно или више уплаћени приходи у Буџет, враћају се уплатиоцима 
на терет тих прихода на основу рјешења које доноси Министарство 
финансија у складу са Правилником о процедурама за поврат више или 
погрешно уплаћених јавних прихода са Јединственог рачуна Трезора 
Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ 
број: 47/04).  
 
 

 
Члан 19. 

 
Министарство финансија, на приједлог буџетског корисника, може 
донијети одлуку о преструктуирању расхода у оквиру укупног износа 
одобреног за буџетског корисника на позицијама 611000,  612000,  
613000, 614000, 615000 и 820000 највише до 10% укупно одобрених 
расхода за буџетског корисника. 
 

 
 

 
 

 
Члан 20. 

 
Средства на позицији ”Бруто плаће и накнаде” осигуравају се 
корисницима Буџета на основу Закона о плаћама и накнадама у 
органима власти Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине 
Федерације БиХ“, број 45/10) и Закона о плаћама и накнадама 
полицијских службеника Федерације Босне и Херцеговине („Службене 
новине Федерације БиХ“, број 45/10), те Закона о начину остваривања 
уштеда у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине 
Федерације БиХ” број:50/09). 
 
Средства са позиције “Накнаде трошкова запослених” осигуравају се 
корисницима Буџета на основу, Закона о плаћама и накнадама у 
органима власти Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине 
Федерације БиХ“, број 45/10) и Закона о плаћама и накнадама 
полицијских службеника Федерације Босне и Херцеговине („Службене 
новине Федерације БиХ“, број 45/10), те Закона о начину остваривања 
уштеда у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине 
Федерације БиХ” број 50/09), Уредбе о накнадама које припадају 
члановима Владе Федерације Босне и Херцеговине и њиховим 
савјетницима које немају карактер плаће („Службене новине Федерације 
БиХ” број 87/10 и 22/11), Уредбе о накнадама које немају карактер плаће 
(“Службене новине Федерације БиХ”, број: 63/10, 22/11 и 66/11) и Опћег 

 
 

7 



колективног уговора на територији Федерације Босне и Херцеговине 
(„Службене новине Федерације БиХ” број: 54/05).  
 

Члан 21. 
 

Висина дневница, накнада трошкова за службена путовања који настану 
у вези службених путовања за све кориснике који се финансирају из 
средстава Буџета одређује се на основу Уредбе о накнадама за 
службена путовања (“Службене новине Федерације БиХ”, број: 63/10, 
9/11 и 80/11). 
 

 
Члан 22. 

 
Корисницима се осигуравају средства за обавезно осигурање у складу са 
Законом о друштвима за осигурање у приватном осигурању  („Службене  
новине Федерације БиХ“ број: 24/ 05). 
 
Средства за накнаду штете на имовини која није осигурана према ставу 
1. овог члана осигуравају се у Буџету и дозначават ће се корисницима на 
њихов захтјев.  

 
Члан 23. 

 
Поступак набавке роба, радова и услуга мора се обављати у складу са 
Законом о јавним набавкама Босне и Херцеговине (“Службени гласник 
БиХ“, број: 49/04, 19/05 , 52/05, 8/06, 24/06, 70/06,12/09 и 60/10).  

 
 

Члан 24. 
 

Средства утврђена у раздјелу 12. Буџета, позиција “Трансфер за 
политичке странке и коалиције” распоредит ће на кориснике Влада, по 
претходно утврђеним критеријима.  
 
Средства намијењена за финансирање политичких субјеката Влада ће 
распоредити тако да 30% од предвиђеног износа распореди на 
политичке субјекте, који су заступљени у Парламенту Федерације Босне 
и Херцеговине, у једнаким износима, а 70% према броју посланика у 
домовима Парламента.  
 
Уколико је уговором између чланица коалиције регулиран начин 
расподјеле новчаних средстава која припадају коалицији, средства која 
на основу става 2. овог члана припадају коалицији Влада распоређује на 
основу одредби уговора. 
 
Средства утврђена у раздјелу 12. Буџета, позиција “Трансфер за 
Фондацију Сребреница – Поточари“, распоредит ће се на кориснике 
према програмима које доноси Влада.  
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Средства утврђена у раздјелу 12. Буџета, позиција „Капитални 
трансфери непрофитним организацијама – Обнова и изградња  у рату 
порушених вјерских објеката” користит ће се по програму који доноси 
Влада. 
 
 

 
 

Члан 25. 
 

 
Средства утврђена у раздјелу 16. Буџета, позиција “Текући трансфери 
другим нивоима власти – Кантони ”, користит ће се на основу  Одлуке о  
критеријима расподјеле средстава које доноси Влада. 
 
Средства утврђена у раздјелу 16. Буџета  , позиције ”Текући трансфери 
другим нивоима  власти – Трансфер за суфинансирање Фондације за 
одрживи развој ОдРаз” и   “Учешће Владе у пројектима  које финансира 
међународна заједница”, користит ће се по програмима које доноси 
Влада.  
  
 
 

Члан 26. 
 
Средства утврђена у раздјелу 17. Буџета, позиције „Субвенције јавним 
предузећима - консолидација рудника угља у Федерацији БиХ“ и 
„Субвенције јавним предузећима - Привредним друштвима у Федерацији 
БиХ”  користе се по програму који доноси Влада. 

 
Члан 27. 

 
Средства утврђена у раздјелу 18. Буџета, позиције „Субвенције јавним 
предузећима” - Трансфер жељезницама ФБиХ”, „Субвенције јавним 
предузећима - ЈП ”Б&Х Аирлинес” д.о.о. Сарајево” и ”Капитални 
трансфери јавним предузећима-Суфинансирање изградње дионице 
аутопута Коридор Вц”, трошит ће се према програму који доноси Влада.  
 
 
 
 
 

Члан 28. 
 

Средства утврђена у раздјелу 20. Буџета, позиције ”Текући трансфери 
другом нивоу власти – лијечење од туберкулозе неосигураних лица” 
„Трансфер за Завод здравственог осигурања и реосигурања ФБИХ“, 
„Трансфер за Завод за трансфузијску медицину ФБиХ”, „Текући 
трансфер другим нивоима власти -АКАЗ”,”Текући трансфер за 
превенцију злоупотребе опојних дрога”, „Текући трансфер другом нивоу 
власти – здравствена заштита Рома у ФБиХ” и „Трансфер за завод 
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здр.осиг. и реосиг. ФБиХ – за процес вакцинације и суф. трошкова 
расељених лица”  користи се по програму који доноси Влада.  
 
Федерално министарство здравства ће извјештавати Владу о 
реализацији програма лијечења, учесталости обољења и другим важним 
показатељима у вези имплементације програма Фонда солидарности 
Федерације Босне и Херцеговине, утврђених Одлуком о утврђивању 
приоритетних вертикалних програма здравствене заштите од интереса 
за Федерацију Босне и Херцеговине и приоритетних најсложенијих 
облика здравствене заштите из одређених специјалистичких дјелатности 
које ће се пружати осигураним особама на територију Федерације Босне 
и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ бр. 08/05, 11/07, 
44/07, 97а/07, 33/08 и 52/08) као и реализацији средстава Фонда 
солидарности Федерације Босне и Херцеговине, на начин и у роковима 
предвиђеним Законом о здравственом осигурању („Службене новине 
Федерације БиХ“ бр. 30/97, 07/02, 70/08 и 48/11).  
 

Члан 29. 
 

Средства утврђена у раздјелу 22. Буџета, позиције „Стратегија за 
повећање секторске ефикасности извозно – конкурентне производње –
ЦЕФТА” и  „Текући трансфери непрофитним организацијама – потпора 
удружењима потрошаћа” користит ће се по програмима које доноси 
Влада.  
 
 

Члан 30. 
 

Средства утврђена у раздјелу 23. Буџета, позиције „Текући трансфери 
другим нивоима власти – за рјешавање проблема Рома у области 
стамбеног збрињавања”, „Текући трансфери другим нивоима власти - за 
пројекат утопљавања зграда ради уштеде енергије”, „Текући трансфери 
другим нивоима власти - за имплементацију Закона о становима на 
којима  постоји станарско право”, и „Учешће Владе Федерације БиХ у 
суфинансирању кантоналних и локалних заједница - заштита 
националних споменика” користит ће се по програмима које доноси 
Влада.  

 
Члан 31. 

 
Средства утврђена у раздјелу 24. Буџета, позиције “Подстицај  за 
пољопривреду“ и „Подстицај за ветеринарство”,  користе се по програму 
који доноси Влада, уз претходно мишљење надлежног парламентарног 
одбора. 

 
Члан 32. 

 
Средства утврђена у раздјелу 32. Буџета, позиције „Трансфер за помоћ у 
лијечењу бораца-бранитеља“, „Трансфер за подршку фондацији за 
стамбено збрињавање РВИ и борачку популацију“, „Трансфер за 
темељна удружења проистекла из посљедњег домовинског рата”, 
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”Трансфер за обиљежавање заначајних датума„, „Трансфер за 
суфинансирање изградње спомен обиљежја, уређења мезарја и 
гробаља” и „Трансфер за суфинансирање трошкова сахрана и џеназа 
припадника бранитељских популација”, користит ће се по програмима 
које доноси Влада.  
Средства утврђена у раздјелу 32. Буџета, позиција “Капитални 
трансфери појединцима – аутомобили за инвалиде ”, користит ће се на 
основу  Уредбе о обезбјеђењу средстава за набавку путничких 
аутомобила ратним војним инвалидима 100% прве групе („Службене 
новине Федерације БиХ” број 58/06, 34/07 i 44/11). 
 
 
 
                                                        
 
 
 

Члан 33. 
 

Средства утврђена у раздјелу 50. Буџета, позиције „Текући трансфери 
другим нивоима власти - Текући трансфери опћинама и градовима”, 
„Текући трансфери појединцима - исплата стипендија и исплата 
иноваторима”, „Текући трансфери непрофитним организацијама - 
удружењима грађана, обртничке коморе ФБиХ и кантона и образовне 
институције” и „Субвенције приватним предузећима и подузетницима - 
Федерално министарство развоја, подузетништва и обрта” користе се по 
програмима  које доноси Влада. 
 

Члан 34. 
 

Средства утврђена у раздјелу 51. Буџета, позиције ” Текући трансфери 
другим нивоима власти – Запошљавање Рома”, „Трансфер за 
реализацију активности предвиђених Уредбом о примјени одгојних 
препорука према малољетницима у ФБиХ”, ”Трансфер за стратегију 
против малољетничког преступништва”, „Трансфер-Имплементација 
мјера из Акционог плана у оквиру Стратегије запошљавања у  ФБиХ 
(2009-2013)”, „Текући трансфери непрофитним организацијама – 
Стратегија за изједначавање могућности за особе са инвалидитетом у 
ФБиХ 2011.-2014.”, „Трансфер за организације цивилних инвалида”,  
„Трансфер за имплементацију и увођење у права нератних инвалида”, 
„Трансфер за одвикавање од овисности”, ”Проведба Закона заштите од 
насиља над члановима породице”,  „Текући трансфери непрофитним 
организацијама - Дјечија недјеља”, „Капитални трансфери непрофитним 
организацијама -Реконструкција установа за збрињавање на нивоу 
ФБиХ”, користит ће се по програмима које доноси Влада. 
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Члан 35. 
 

Средства утврђена у раздјелу 52. Буџета, позиције “Трансфер за културу 
од значаја за Федерацију“, ”Трансфер  удружењима грађана и 
организација из области културе”, “Трансфер за спорт од значаја за 
Федерацију”, „Трансфер за фонд за издаваштво“, „Трансфер за 
кинематографију“, „Трансфер за обнову културног и градитељског 
наслијеђа“, „Трансфер Фондацији за музичке, сценске и ликовне 
дјелатности“, „Трансфер Фондацији за библиотечку дјелатност“ и „Текући 
трансфери непрофитним орг. – Трансфер за младе”  користит ће се по 
програмима које доноси Влада.  
 
 

Члан 36. 
 

Средства утврђена у раздјелу 53. Буџета, позиције „Трансфер за 
расељена лица и повратнике”, „Трансфер појединцима – подршка 
повратку избјеглица и прогнаних особа са подручја Посавине РС”, 
„Текући трансфер за програме подршке развоја регије Сребреница”, 
„Капитални трансфер ( Подршка имплементацији одрживом повратку 
избјеглих и прогнаних лица са подручја регије Сребреница)” користит ће 
се по програмима које доноси Влада.  
 

 
Члан 37. 

 
Средства утврђена у раздјелу 54. Буџета, позиције „Трансфер за 
финансирање студентског стандарда“, „Трансфер за финансирање 
образовања“, „Трансфер за имплементацију Болоњског процеса“, 
”Трансфер за услуге рецензирања уџбеника за основно и средње 
образовање”, „Трансфер за област науке од значаја за Федерацију“, „ 
Тансфер за развој институција науке и подстицај НИР од значаја за 
Федерацију БиХ” и „Трансфер за Фонд за студентске зајмове“,  користит 
ће се по програму који доноси Влада.  
 
 
 
 
 
 

Члан 38. 
 
Средства утврђена у раздјелу 61. Буџета позиције „Трансфер за санацију 
корита  и водопада Пливе – Јајце”, „Трансфер за санацију Почитеља”, 
„Трансфер за санацију доњег тока ријеке Требижат слапови Кравице и 
Коћуша”, „Трансфер за НП „УНА”, „Акцијски план Стратегије околиша” и 
„Акцијски план Стратегије туризма Федерације БиХ – трансфер за развој 
туризма”, трошит ће се намјенски према програму који доноси Влада.  
.  
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Члан 39. 
 

Корисници буџетских средстава су обавезни предложити Влади 
програме утрошка средстава из чл. 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 
33., 34., 35., 36., 37., и  38.  овог закона.  
 
Битни елементи програма су: назив програма, сврха програма, критериј 
за расподјелу средстава, висина средстава, извори средстава и назив 
корисника средстава.  
 
Средства се не могу користити прије него што Влада одобри програме.  
 
О утрошеним средствима из става 1. овог члана корисници извјештавају 
Министарство финансија, а Министарство финансија Владу у складу са 
Законом о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине.  

 
Члан 40. 

 
Ресорна министарства која су надлежна за надзор имплементације 
Развојно -инвестиционих пројеката из Анекса Буџета у Федерацији Босне 
и Херцеговине, финансираних из ино-кредитних и донаторских средстава 
су дужна квартално достављати извјештаје Министарству финансија о 
утрошку средстава обухваћених планом за 2012. годину по пројектима.  

 
 
 

Члан 41. 
 

Ресорна министарства ће осигурати транспарентност и ефикасност 
управљања финансијама. У својим програмима утрошка средстава из чл. 
24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., и 38. овог 
закона за финансијска средства која се додјељују на револвинг основи 
корисницима буџетских средстава, надлежна ресорна министарства су 
обавезна регулисати рочност поврата финансијских средстава на ЈРТ 
Буџета Федерације Босне и Херцеговине.  

  
 

Члан 42. 
 

Прикупљање јавних прихода Буџета врши се преко рачуна јавних 
прихода (депозитни рачун).  
 
Обављање платних трансакција врши се преко трансакцијских рачуна 
који су саставни дио ЈРТ, а отвара их Министарство финансија.  
 
Потписници налога платних трансакција путем рачуна из ст 1. и 2. овог 
члана су: 

a) први потписник - министар финансија Федерације БиХ, 
b) други потписник – премијер Федерације БиХ или један од 

замјеника премијера Федерације БиХ.  
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Члан 43. 

 
Приходи које корисници остварују обављањем властите дјелатности 
морају се уплаћивати на депозитни рачун јавних прихода Буџета.  
 
Уплате на основу остварених властитих прихода корисника Буџета 
евидентират ће се као властити приход сваког корисника у Главној књизи 
Трезора.  
 
У складу с тим корисници су обавезни да приликом израде свог дијела 
Буџета планирају расходе који ће бити покривени из властитих прихода. 

 
 
 
 
 

Члан 44. 
 

Донације и грантови који нису планирани у Буџету, а остваре се у току 
фискалне године намјенски ће се усмјеравати одлуком ресорног 
министарства, а буџетски корисници који немају ресорно министарство 
одлуком министарства финансија на приједлог буџетског корисника. 
  
Кориштење прихода по основу намјенских средстава који се уплаћују на 
депозитни рачун Буџета Федерације БиХ, у складу са Правилником о 
начину уплате јавних прихода буџета и ванбуџетских фондова на 
територији Федерације БиХ („Службене новине Федерације БиХ”, број 
3/11, 6/11, 9/11, 18/11, 39/11 и 64/11), а која се остваре у току године, 
одобрит ће се одлуком Федералног министарства финансија. 
 
 

IV    Задуживање и управљање дугом  
 
 
 
 

 
Члан 45. 

 
Министар финансија је, поред управљања приходима и издацима 
Министарства финансија, одговоран у име Владе за рачуноводство и 
унутрашњи надзор трансакција задужења и дуга.  
 
Министарство финансија одговорно је за потпуно и правовремено 
прикупљање прихода на ЈРТ у складу са Законом о Трезору Федерације 
Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“ број: 58/02, 
19/03 и 79/07) и одговарајућим проведбеним прописима.  
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Члан 46. 
 

Финансијске обавезе преузете у име и за рачун Федерације у складу са 
законом и другим прописима чине дуг Федерације и обавезе Федерације.  
 
О висини задуживања Федерације и гаранција Федерације одлучује 
Парламент Федерације БиХ  на приједлог Владе.  

 
Члан 47. 

 
Краткорочни дуг настао ради финансирања дефицита из готовинског 
тока отплатит ће се током фискалне године. Овај дуг не може бити 
рефинансиран нити може бити продужен рок за његов поврат након 
истека фискалне године и нити у једном временском периоду током 
фискалне године не може прећи 5% остварених прихода без примитака у 
претходној фискалној години.  
 
У изванредним околностима, висину средстава за финансирање 
дефицита, насталог из готовинског тока, а који угрожава функционисање 
финансијског система у Федерацији БиХ, одобрава Парламент 
Федерације БиХ  на приједлог Владе Федерације БиХ. 
 

 
 

Члан 48. 
 

У управљању дуговима у Федерацији, Федерација и кантони заједно се 
договарају и одређују горњи ниво консолидираног дуга Федерације. 

 
Члан 49. 

 
За управљање дугом надлежно је Министарство финансија.  
 
 
 
 
V  Казнене одредбе  

 
Члан 50. 

 
Одговорно лице корисника, носилац извршне власти, као и друго лице 
одговорно за Буџет казниће се за прекршај који направи, у складу са 
одредбама члана 78. Закона о буџетима у Федерацији Босне и 
Херцеговине.  
  
 
VI  Пријелазне и завршне одредбе  
 

Члан 51. 
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Трошкови за институције Федерације које прелазе на ниво Босне и 
Херцеговине у потпуности ће се пренијети у буџет институција БиХ 
заједно са буџетским позицијама Буџета Федерације Босне и 
Херцеговине за 2012. годину за ове функције. Влада ће дозначити у 
буџет институција БиХ износе предвиђене у Буџету Федерације Босне и 
Херцеговине за 2012. годину за финансирање институција Босне и 
Херцеговине и то пропорционално на мјесечној основи почевши од 
мјесеца у којем расходи на основу пријеноса функција постану 
ефективни.  

 
Члан 52. 

 
Буџетом за 2012. годину ће се извршити пријенос расхода на основу 
пријеноса надлежности и функција са ентитетског нивоа на државни 
ниво.  

 
Члан 53. 

 
У случају да други закони и прописи садрже одредбе о начину 
извршавања Буџета и правима и обавезама корисника буџетских 
средстава, које су у супротности с овим Законом, примјењиват ће се 
одредбе овог закона. 
 

Члан 54. 
 
Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
“Службеним новинама Федерације БиХ”, а примјењиват ће се на 
фискалну 2012. годину. 
 


