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На основу члана 61. Закона о управи (''Службени гласник БиХ'', бр. 32/ 02 и 102/09), а у
вези члана 16. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине (''Службени
гласник БиХ'', бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13) и члана 20. Закона о буџету
институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за
2018. годину (''Службени гласник БиХ'', бр. 8/18), Министар финансија и трезора
доноси
ИНСТРУКЦИЈУ
за преструктурисање расхода буџетских корисника за 2018. годину

I
(Предмет Инструкције)
(1) Овом Инструкцијом утврђује се поступак и начин преструктурисања расхода
буџетских корисника у оквиру укупног износа одобреног сваком поједином буџетском
кориснику у складу са Законом о буџету институција Босне и Херцеговине и
међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2018. годину.
II
(Поступак и начин остваривања права)
(1) Буџетском кориснику Министарство финансија и трезора БиХ може одобрити
преструктурисање расхода унутар укупног износа одобреног у Буџету 2018. године за
тог буџетског корисника.
(2) Средства на позицији 611100 – Бруто плате и накнаде не могу се преструктурисати у
друге намјене, осим у случају измјене прописа који је у директној вези с бруто платама и
накнадама.
(3) Средства предвиђена за капиталне издатке не могу се преструктурисати у друге
намјене, али унутар истих се могу преструктурисати расходи.
III
(Садржај захтјева за преструктурисање расхода)
(1) Захтјев за преструктурисање расхода састоји се из два дијела:
1. Обрасца захтјева за преструктурисање расхода и
2. Образложења.
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IV
(Образац захтјева за преструктурисање расхода)
(1) Образац захтјева за преструктурисање расхода налази се у прилогу ове Инструкције
и чини њихов саставни дио.

V
(Образложење захтјева за преструктурисање расхода)
(1) Образложење захтјева за преструктурисање расхода сачињава се у писаној форми и
састоји се из два дијела. Први представља свеобухватну анализу којом се објашњава
због чега је дошло до потребе преструктурисања расхода, на аналитичким и
синтетичким контима, а други дио представља пројекцију трошења у наредном периоду
уз потребна појашњења понуђених предвиђања.

VI
(Одлука о преструктурисању расхода)
(1) Министарство финансија и трезора БиХ приликом разматрања захтјева за
преструктурирање расхода води рачуна о провођењу политика, које су се утврђене за
поједине врсте расхода.
(2) Након извршене анализе Министарство финансија и трезора БиХ доноси
одговарајућу одлуку (да ли прихвата захтјев у цјелости, дјелимично или одбацује) и о
томе обавјештава буџетског корисника (подносиоца захтјева за преструктурирање
расхода).
(3) Министарство финансија и трезора БиХ може, такође, одобрити преструктурисање
расхода буџетском кориснику и у случају када се преструктурисање расхода врши на
основу посебних одлука Савјета министара БиХ.

VII
(Промјена оперативног/динамичког плана буџетског корисника)
(1) Приликом доношења одлуке о преструктурирању расхода, Министарство финансија
и трезора БиХ извршиће потребна умањења по економским категоријама
оперативног/динамичког плана у Информацином систему финансијског управљања
(ИСФУ) у мјесецу у којем се доноси одлука.
(2) Након пријема одлуке о преструктурисању расхода буџетски корисник је дужан
извршити потребне промјене у оперативном/динамичком плану у складу са
Инструкцијама о начину сачињавања оперативних планова за извршавање Буџета
институција БиХ за 2018. годину и о начину праћења програма посебне намјене број
05-02-2-1567-2/18 и исте доставити Министарству финансија и трезора БиХ на даљи
поступак.
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VIII
(Достављање)
(1) Ова Инструкција доставиће се свим буџетским корисницима и објавити на wебстраници Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине и исте ће се
примјењивати на сва преструктурисања расхода буџетских корисника у оквиру укупно
одобреног Буџета институција Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и
Херцеговине за 2018. годину.
IX
(Завршне одредбе)
Инструкција ступа на снагу даном доношења.
Број: 05-02-2-1641-2/18
Сарајево, 09.02.2018. године

МИНИСТАР
Вјекослав Беванда, с.р.

ПРИЛОГ:
Образац захтјева за преструктурисање расхода
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