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На основу члана 61. Закона о управи (''Службени гласник БиХ'', број 32/ 02 и 102/09), а
у вези члана 17. Закона о финансирању институција Босне и Херцеговине (''Службени
гласник БиХ'', број 61/04, 49/09 и 42/12) и члана 13. Закона о буџету институција Босне
и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2012. годину
(''Службени гласник БиХ'', број 42/12), Министар финансија и трезора доноси,

ИНСТ РУКЦИЈЕ
о остваривању права буџетских корисника из текуће резерве за 2012. годину

I
(Предмет Инструкције)
Овим инструкцијама утврђује се поступак и начин остваривања права буџетских
корисника на средства из текуће резерве, као и другим трансферима из средстава
текуће резерве у оквиру укупног износа одобреног Законом о буџету институција Босне
и Херцеговине и међународних обавеза Босне и Херцеговине за 2012. годину за ову
намјену.
II
(Поступак и начин остваривања права)
Буџетски корисник, који исказује потребу за буџетским средствима из текуће резерве
обраћа се Савјету министара Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Савјет министара)
захтјевом и приједлогом одлуке за додјелу средстава из текуће резерве, уз који
обавезно прилаже мишљење Министарства финансија и трезора Босне и Херцеговине
(у даљем тексту: Министарство финансија и трезора).
III
(Употреба текуће резерве)
(1) Савјет министара одлучује о употреби текуће резерве по свим основама и о томе
доноси одлуку, коју доставља на извршење Министарству финансија и трезора и
буџетском кориснику-предлагачу, коме су средства текуће резерве одобрена.
(2) Средства текуће резерве могу се користити у складу са чланом 17. Закона о
финансирању институција БиХ.
(3) Одлуке које се достављају на извршење морају бити потписане и овјерене од
стране предсједавајућег Савјета министара.
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IV
(Правила реализовања)
(1) По пријему одлуке о одобреној текућој резерви буџетски корисник је дужан
извршити распоред одобрених средстава текуће резерве по намјени трошења и
економским кодовима и исказати их у Табели 5. (прописана Инструкцијом о начину
израде оперативног плана за извршавање Буџета институција БиХ за 2012. годину и о
начину праћења програма посебне намјене број 05-02-1-4864-1/12), те исту уз копију
Одлуке о одобреним средствима текуће резерве доставити Министарству финансија и
трезора, Сектору за буџет.
(2) На основу одлуке Савјета министара о одобреној текућој резерви и усаглашеног
распореда трошкова, достављеног од стране корисника текуће резерве, Сектор за буџет
врши одобравање средстава текуће резерве у Информациони систем финансијског
управљања (ИСФУ) и о томе, уз копију одлуке Савјета министара о додјели средстава
из текуће резерве, обавјештава Сектор за трезорско пословање.
V
(Реализовање и евидентирање одлука за интервентно кориштење текуће резерве)
(1) Средства текуће резерве, одобрена у складу са Одлуком Савјета министара о
преносу овлаштења предсједавајућем и замјеницима предсједавајућег Савјета
министара за интервентно кориштење средстава текуће буџетске резерве, реализују се
на основу појединачних одлука предсједавајућег и замјеника предсједавајућег о
интервентном кориштењу текуће резерве, а додјелу средстава вршиће сходно
критеријима које понаособ утврде предсједавајући и замјеници предсједавајућег
Савјета министара.
(2) Одобрена средства за интервентно кориштење текуће резерве, евидентирају се у
Информациони систем финансијског управљања (ИСФУ) у Министарству финансија и
трезора, Сектор за буџет на основу појединачних одлука предсједавајућег или
замјеника предсједавајућег Савјета министара, које Кабинети предсједавајућег, односно
замјеника предсједавајућег Савјета министара, након доношења истих, достављају
Сектору за буџет. Уз копију појединачне одлуке предсједавајућег, односно замјеника
предсједавајућег Савјета министара, Сектор за буџет о извршеном уносу у ИСФУ
обавјештава Сектор за трезорско пословање ради реализације истих.
(3) Кабинети предсједавајућег и замјеника предсједавајућег Савјета министара, за
кориснике текуће резерве из става (1) овог члана, Министарству финансија и трезора,
Сектору за трезорско пословање достављају налог за унос обавеза (образац 2. и 4.).
VI
(Достављање)
Ове Инструкције доставиће се свим буџетским корисницима и објавити на wеб страници Министарства финансија и трезора и исте ће се примјењивати на све додјеле
средстава текуће резерве у буџетској 2012. години.
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VII
(Завршне одредбе)
Инструкције ступају на снагу даном потписа од стране Министра финансија и трезора.

Број: 05-02-1-5289-1/12
Сарајево, 13.06.2012. године

МИНИСТАР
др Никола Шпирић, с.р.
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