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СВИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА
Предмет: Инструкција за унос обавеза у ИСФУ систем које су планиране у Буџету
текуће фискалне године, а чији ће рачуни или коначне ситуације бити
испостављени у наредној фискалној години
Овом инструкцијом се прописује унос и евидентирање обавеза-расхода кроз ИСФУ
систем, које су планиране у Буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за
текућу фискалну годину и за које су процедуре јавних набавки завршене до краја
текуће фискалне године, а чији ће рачуни за робе и услуге или коначне ситуације за
изведене радове бити испостављени у наредној фискалној години.
Члан 2. став (1) тaчка о) Закона о финансирању институција БиХ („Службени гласник
БиХ“, бр. 61/04 и 41/09) дефинише модифицирану рачуноводствену основу настанка
догађаја у ком се расходи признају у моменту настанка обавезе. Члан 19. став (4)
Закона о буџету институција БиХ и међународних обавеза БиХ за 2010. годину,
дефинисао је шта може бити основа за евидентирање обавеза за расходе по основу
материјалних и капиталних издатака.
У складу са горе наведеним члановима само обавезе код којих је спроведена
комплетна законом предвиђена процедура јавних набавки робе и извођења радова
и услуга, те код којих су закључени Уговори о набавци робе односно извођењу
радова и услуга са одабраним извођачима, започети радови и услуге и створене
обавезе у текућој години, могу теретити Буџет институција БиХ и међународних
обавеза БиХ за текућу фискалну годину. Све остале обавезе за издатке код којих није
проведена законска процедура јавних набавки и нису склопљени уговори у текућој
години, без обзира што су биле планиране буџетом за текућу годину, не могу
теретити Буџет институција БиХ и међународних обавеза БиХ за текућу годину.
За оне обавезе за које су склопљени уговори о набавци роба или о извођењу радова или
услуга у текућој фискалној години, а чије плаћање ће бити у наредној фискалној
години, евидентирање обавеза у ИСФУ систем ће се реализовати на следећи начин:
1. Буџетски корисник ће на основу склопљених уговора с одабраним извођачима
радова и услуга и добављачима за опрему и потрошни материјал у Главној
књизи (ГЛ модул) направити дневник под датумом 31.12. текуће фискалне
године, којим ће теретити Буџет институција БиХ и међународних обавеза БиХ
за текућу годину на начин да ће теретити одговарајући конто класе 8 или класе 6
(у зависности о томе да ли се ради о материјалним или капиталним издацима), а
одобрит ће се аналитички конто 391292 – Разграничени расходи за набавку роба
и услуга.

2. У наредној фискалној години, када буду стизале привремене ситуације и рачуни
за плаћање, буџетски корисници ће у модулу АП (обавезе према добављачима)
уносити те ситуације или рачуне за плаћање на начин да ће створити обавезу за
износ ситуације или рачуна за плаћање на аналитичком конту 311111 – Обавезе
према добављачима, а за исти износ ће се теретити конто 391292 – Разграничени
расходи за набавку роба и услуга.
3. Уколико по завршетку тих радова и услуга или по завршетку набавке робе не
дође до потпуног затварања конта 391292 – Разграничени расходи за набавку
роба и услуга, евентуални остатак ће се оприходовати на конту 735111 –
Ванредни приход и представљат ће Ванредни приход институција БиХ.
Министарство сугерише да се буџетски корисници досљедно придржавају одредби
ове инструкције, јер у противном сва одговорност за унос обавеза која нису у складу
са одредбама ове инструкције, као и погрешан начин њиховог евидентирања биће на
буџетским корисницима.
Буџетски корисници који буди извршили унос обавеза-расхода по овој инструкцији,
дужни су уз годишњи извјештај о извршењу буџета доставити и информацију о
позицијама на којима је извршено резервисање средстава, као и намјену и образложење
тих разграничења обавеза (расхода).
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