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Na temelju članka 61. Zakona o upravi (''Službeni glasnik BiH'', br. 32/02 i 102/09), a u svezi
članka 17. Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine (''Službeni glasnik BiH'', br.
61/04, 49/09, 42/12, 87/12 i 32/13) i članka 17. Zakona o proračunu institucija Bosne i
Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu (''Službeni glasnik
BiH'', br. 94/16), Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine donosi

INSTRUKCIJE
o ostvarivanju prava korisnika iz tekuće pričuve za 2017. godinu
I
(Predmet Instrukcije)
(1) Ovim instrukcijama utvrđuje se postupak i način ostvarivanja prava proračunskih
korisnika na sredstva iz tekuće pričuve, kao i drugim transferima iz sredstava tekuće pričuve u
okviru ukupnog iznosa odobrenog Zakonom o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu za ovu namjenu.
II
(Postupak i način ostvarivanja prava)
(2) Proračunski korisnik, koji iskazuje potrebu za proračunskim sredstvima iz tekuće pričuve
obraća se Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće ministara)
zahtjevom i prijedlogom odluke za dodjelu sredstava iz tekuće pričuve, uz koji obvezno
prilaže mišljenje Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
Ministarstvo financija i trezora).
III
(Uporaba tekuće pričuve)
(1) Vijeće ministara odlučuje o uporabi tekuće pričuve po svim osnovama i o tome donosi
odluku, koju dostavlja na izvršenje Ministarstvu financija i trezora i proračunskom korisnikupredlagaču, kome su sredstva tekuće pričuve odobrena.
(2) Sredstva tekuće pričuve mogu se koristiti sukladno članku 17. Zakona o financiranju
institucija Bosne i Hercegovine.
(3) Odluke koje se dostavljaju na izvršenje moraju biti potpisane i ovjerene od strane
predsjedatelja Vijeća ministara.
IV
(Pravila realiziranja)
(1) Po prijemu odluke o odobrenoj tekućoj pričuvi proračunski korisnik je dužan izvršiti
raspored odobrenih sredstava tekuće pričuve po namjeni trošenja i ekonomskim kodovima i
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iskazati ih kao program posebne namjene u Tablici 5. (propisana Instrukcijom o načinu
sačinjavanja operativnih planova za izvršavanje Proračuna institucija BiH za 2017. godinu i o
načinu praćenja programa posebne namjene broj 05-02-2-10541-2/16) i tražiti otvaranje
projektnog koda u Informacijskom sustavu financijskog upravljanja (ISFU), te Tablicu 5. uz
preslike Odluke o odobrenim sredstvima tekuće pričuve dostaviti Ministarstvu financija i
trezora, Sektoru za proračun.
(2) Na temelju odluke Vijeća ministara o odobrenoj tekućoj pričuvi i usuglašenog rasporeda
troškova, dostavljenog od strane korisnika tekuće pričuve, Ministarstvu financija i trezora,
Sektor za proračun vrši odobravanje sredstava tekuće pričuve u Informacijski sustav
financijskog upravljanja (ISFU) na projektni kod i fond 10.
V
(Realiziranje i evidentiranje odluka za interventno korištenje tekuće pričuve
članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine)
(1) Izuzetno od članka 17. stavak (3) Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine,
sredstva u iznosu od 360.000 KM, uključena u iznos stavke Rezerviranja (9999-2, redni broj
1.-Tekuća pričuva) utvrđene Zakonom o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, dodjeljuje se na raspolaganje
članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine u jednakim omjerima u svrhu interventnog
korištenja sredstava.
(2) Sredstva iz stavka (1) realiziraju se na temelju pojedinačnih odluka članova Predsjedništva
Bosne i Hercegovine o interventnom korištenju tekuće pričuve. Dodjelu sredstava vršit će se
sukladno članku 17. stavak (3) Zakona o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu i kriterijima, koje ponaosob
utvrde članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine.
(3) Odobrena sredstva za interventno korištenje tekuće pričuve, evidentiraju se u
Informacijski sustav financijskog upravljanja (ISFU) kao program posebne namjene na fondu
10 u Ministarstvu financija i trezora, Sektoru za proračun na temelju pojedinačnih odluka
članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine, koje Uredi članova Predsjedništva Bosne i
Hercegovine, nakon donošenja istih, dostavljaju Sektoru za proračun. Uz presliku pojedinačne
odluke članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Sektor za proračun o izvršenom unosu u
ISFU obavještava Sektor za trezorno poslovanje radi realizacije istih.
(4) Uredi članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine, za korisnike tekuće pričuve iz stavka
(1) ovog članka, Ministarstvu financija i trezora, Sektoru za trezorno poslovanje dostavljaju
na propisanom obrascu (obrazac 4.) nalog za unos dobavljača – korisnika pričuve u ISFU
sustav.
VI
(Realiziranje i evidentiranje odluka za interventno korištenje tekuće pričuve
predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja Vijeća ministara)
(1) Izuzetno od članka 17. stavak (3) Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine,
sredstva u iznosu od 180.000 KM, uključena u iznos stavke Rezerviranja (9999-2, redni broj
1.-Tekuća pričuva) utvrđene Zakonom o proračunu institucija Bosne i Hercegovine i
međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu, dodjeljuje se na raspolaganje
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predsjedatelju i zamjenicima predsjedatelja Vijeća ministara u jednakim omjerima u svrhu
interventnog korištenja sredstava.
(2) Sredstva iz stavka (1) realiziraju se na temelju pojedinačnih odluka predsjedatelja i
zamjenika predsjedatelja Vijeća ministara o interventnom korištenju tekuće pričuve. Dodjelu
sredstava vršit će se sukladno članku 17. stavak (4) Zakona o proračunu institucija Bosne i
Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu i kriterijima, koje
ponaosob utvrde predsjedatelj i zamjenici predsjedatelja Vijeća ministara.
(3) Odobrena sredstva za interventno korištenje tekuće pričuve, evidentiraju se u
Informacijski sustav financijskog upravljanja (ISFU) kao program posebne namjene na fondu
10 u Ministarstvu financija i trezora, Sektoru za proračun na temelju pojedinačnih odluka
predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja Vijeća ministara, koje Uredi predsjedatelja i
zamjenika predsjedatelja Vijeća ministara, nakon donošenja istih, dostavljaju Sektoru za
proračun. Uz presliku pojedinačne odluke predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja Vijeća
ministara, Sektor za proračun o izvršenom unosu u ISFU obavještava Sektor za trezorno
poslovanje radi realizacije istih.
(4) Uredi predsjedatelja i zamjenika predsjedatelja Vijeća ministara, za korisnike tekuće
pričuve iz stavka (1) ovog članka, Ministarstvu financija i trezora, Sektoru za trezorno
poslovanje dostavljaju na propisanom obrascu (obrazac 4.) nalog za unos dobavljača –
korisnika pričuve u ISFU sustav.
VII
(Izvješćivanje o namjenskom utrošku sredstava)
(1) Korisnici tekuće proračunske pričuve iz članka III ovih Instrukcija dužni su dostaviti
izvješće o namjenskom utrošku sredstava u propisanim rokovima za sačinjavanje kvartalnih i
godišnjih izvješća.
VIII
(Dostavljanje)
(1) Ove Instrukcije dostavit će se svim proračunskim korisnicima i objaviti na web - stranici
Ministarstva financija i trezora i iste će se primjenjivati na sve dodjele sredstava tekuće
pričuve u proračunskoj 2017. godini.
IX
(Završne odredbe)
Instrukcije stupaju na snagu danom potpisa od strane Ministra financija i trezora.

Broj: 05-02-2-214-2/17
Sarajevo, 05.01.2017. godine

MINISTAR
Vjekoslav Bevanda, v.r.
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