На основу члана 61. став (2) Закона о управи Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“,
бр. 32/02 и 102/09), а у вези са чланом 3а. Закона о финансирању институција Босне и
Херцеговине („Службени гласник БиХ“, бр. 61/04, 49/09, 42/12, 87/12 и 32/13) и тачком II
Одлуке о престанку важења Одлуке о успостављању регистра корисника Буџета институција
Босне и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“,
број 47/13), Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине, д о н о с и
УПУТСТВО
О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТРА КОРИСНИКА
БУЏЕТА ИНСТИТУЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет упутства)
Овим упутством се уређује садржај и начин вођења Регистра корисника Буџета институција
Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Регистар корисника Буџета), те поступак за ажурирање
Регистра корисника Буџета.
Члан 2.
(Надлежност за успоставу и ажурирање података)
(1) Министарство финансија и трезора Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Министарство
финансија и трезора) успоставља електронски регистар, отвара досије за сваког корисника
Буџета и врши ажурирање података из Регистра корисника Буџета.
(2) Корисници Буџета сваку промјену података из Регистра корисника Буџета достављају
Министарству финансија и трезора у року од 30 дана од дана промјене података.
II - САДРЖАЈ И НАЧИН ВОЂЕЊА РЕГИСТРА КОРИСНИКА БУЏЕТА
Члан 3.
(Основни подаци о кориснику Буџета)
(1) Регистар корисника Буџета садржи основне податке о кориснику Буџета попуњене на
Обрасцу О1 који чини саставни дио овог Упутства.
(2) Образац О1 из става (1) овог члана садржава сљедеће податке:
а) Редни број корисника Буџета;
б) Пуни назив корисника Буџета;
ц) Назив, број и датум оснивачког акта корисника Буџета;
д) Датум уписа у Регистар корисника Буџета;
е) Сједиште, адреса и поштански број корисника Буџета;
ф) Јединствени идентификациони број под којим се корисник Буџета води у Јединственом
регистру пословних субјеката (у складу са Рјешењем издатим од стране надлежног органа);
г) Шифра подразреда дјелатности корисника Буџета (у складу са Рјешењем надлежног
статистичког завода);
х) Број допунског рачуна Министарства финансија и трезора за који је овлашћен корисник
Буџета у складу са чланом 25. Закона о финанансирању институција Босне и Херцеговине;
и) Ознака WEB страница корисника Буџета;
ј) Телефонски број и контакт лице за достављање података корисника Буџета;
к) Руководилац Буџетског корисника;
л) Службеник за финансије у складу са одредбама Закона о финансирању институција Босне и
Херцеговине (име и презиме, радно мјесто, контакт подаци).

љ) Датум брисања из Регистра корисника Буџета.
Члан 4.
(Измјена основних података о кориснику Буџета)
(1) Измјена основних података из члана 3. став (2) овог Упутства врши се на обрасцу О2 који је
саставни дио овог Упутства, а који садржи:
а) редни број податка,
б) податак који се мијења,
ц) датум промјене податка.
Члан 5.
(Припадајућа документација)
(1) Корисници Буџета уз податке из чл. 3. и 4. овог Упутства дужни су доставити фотокопије
аката и исправа за податке из тач. ц), ф), г), х), к), л) и љ)
(2) Фотокопије аката и исправа улажу се у досије корисника Буџета.
III – ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
(Обавеза ажурирања података)
Корисници Буџета су дужни у року 30 дана од ступања на снагу овог Упутства извршити
ажурирање података о кориснику Буџета и исте доставити Министарству финансија и трезора на
Обрасцу О1.
Члан 7.
(Ступање на снагу и обавеза објављивања Упутства)
(1) Ступањем на снагу овог Упутства, престаје да важи Упутство о садржају и начину вођења
регистра корисника Буџета институција Босне и Херцеговине („Службени гласник БиХ“,
број 28/01).
(2) Ово Упутство се објављује у “Службеном гласнику БиХ“ и web страници Министарства
финансија и трезора, а ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику БиХ“.
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