
 
ЗАКОН 

О БУЏЕТИМА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
(„Службене новине Федерације БиХ“, бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 

104/16, 5/18, 11/19, 99/19 и 25а/221) 
 

-Неслужбени пречишћени текст- 
 
 
 
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим законом уређује се планирање, израда, доношење и извршавање буџета 
Федерације Босне и Херцеговине, буџета кантона, градова и општина (у даљем тексту: 
буџет) и финансијских планова ванбуџетских фондова, буџетска начела, задуживање, 
гаранције и управљање дугом, програм јавних инвестиција, правила фискалне 
одговорности, рачуноводство, извјештавање, надзор и ревизија буџета и других 
буџетских корисника. 
 

Члан 2. 
 

Термини који се користе у овоме закону имају сљедеће значење: 
1. апропријација представља законско овлашћење, садржано у буџету које даје 
законодавно тијело буџетским корисницима за преузимање обавеза за набавку 
роба, услуга, радова или објеката, који ће се користити у сврхе утврђене у 

                                                           
1 Исправка Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 102/13; објављеног 
на српском језику) („Службене новине Федерације БиХ“, број: 9/14)-означено италиц (kurziv) словима 
Закон о измјенама и допунама Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, 
број: 13/14)-означено италиц (курзив) подебљаним словима 
Закон о измјенама и допунама Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, 
број: 8/15)-означено италиц (курзив) подебљаним словима 
Закон о измјенама и допунама Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, 
број: 91/15)-означено италиц (курзив) подвученим словима 
Закон о измјенама и допунама Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, 
број: 102/15)-означено италиц (курзив) подебљаним словима 
Закон о допуни Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 104/16)-
означено италиц (курзив) подебљаним словима 
Закон о допуни Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 5/18)-
означено италиц (курзив) подебљаним словима 
Закон о допуни Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 11/19)-
означено италиц (курзив) подебљаним словима 
Закон о измјенама и допунама Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, 
број: 99/19)-означено италиц (курзив) подебљаним словима 
Закон о измјенама и допунама Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, 
број: 25а/22)-означено италиц (kurziv) подебљаним подвученим словима 
 
 
 
 
 



буџету и то у износима који не могу бити већи од износа одобреног за те 
намјене у току фискалне године; 
2. акти стратешког планирања су пројекти, планови, стратегије и сл.; 
3. бруто принцип подразумијева исказивање свих прихода и примитака и 
расхода и издатака у пуним износима; 
4. буџет је акт којим се планирају приходи и примици, те расходи и издаци 
Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Федерација), кантона, 
градова и општина за период од једне фискалне године; 
5. буџетски издаци су издаци за финансијску и нефинансијску имовину и 
отплату кредита и зајмова; 
6. буџетски и ванбуџетски надзор је систем контроле материјално-
финансијског пословања буџетских корисника, правних и физичких лица којима 
се средства обезбјеђују у буџету и финансијском плану; 
7. буџетска инспекција је контрола примјене закона у области финансијског 
пословања, намјенског и законитог коришћења средстава од корисника 
буџетских средстава; 
8. буџетски календар је поступак припреме и доношења буџета и финансијских 
планова ванбуџетских фондова; 
9. буџетски корисници су министарства и остали органи управе, те остали 
који су у буџет уврштени као буџетски корисници; 
10. буџетско одобравање средстава је оквирни износ средстава за покриће 
расхода и издатака који се буџетском кориснику утврђује мјесечно; 
11. буџетски приходи су јавни приходи, примљени трансфери и донације; 
12. буџетски примици су приливи новца од финансијске и нефинансијске 
имовине и задуживања; 
13. буџетски расходи прописани су законом и прописима донесеним на основу 
закона за послове, функције и програме који се планирају у буџету и 
финансијским плановима буџетских корисника. Буџетски расходи обухватају 
трошкове плата и накнада запосленика, доприносе послодаваца и друге 
доприносе, издатке за материјал, ситни инвентар и услуге, текуће трансфере 
и друге текуће расходе, капиталне трансфере, те издатке за камате; 
14. буџетско рачуноводство је рачуноводствени систем којим се уређује 
планирање, евидентирање, анализирање, надзор и извјештавање о пословним 
догађајима буџетских корисника и ванбуџетских фондова; 
15. донација је намјенски приход буџета, буџетских и ванбуџетских корисника 
и ванбуџетских фондова остварен давањима физичких и правних лица, 
иностраних влада, међународних организација и других; 
16. дуг Федерације, кантона, града и општине је унутрашњи или вањски дуг 
изражен у домаћој или страној валути настао на основу закона, задуживањем 
и представља апсолутну и безусловну обавезу Федерације, кантона, града и 
општине; 
17. финансијски план је акт ванбуџетског фонда и ванбуџетског корисника 
којим се утврђују приходи и примици, те расходи и издаци за једну годину у 
складу с овим законом; 
18. финансијски захтјев је акт буџетског корисника којим се утврђују приходи 
и примици, те расходи и издаци за једну годину у складу с овим законом; 
19. финансијско извјештавање је скуп информација о финансијском положају, 
успјешности пословања и новчаним токовима буџета, те буџетских 
корисника, ванбуџетских фондова и ванбуџетских корисника; 
20. фискална година је период од 1. јануара до 31. децембра; 



21. функционална класификација је скуп послова, функција и програма 
Федерације, кантона, градова, општина и ванбуџетских фондова разврстаних 
према намјени којој служе; 
22. Главна књига трезора је системска евиденција трансакција и пословних 
активности, прихода и примитака, расхода и издатака, те стања имовине, 
обавеза, потраживања и извора средстава, које су у складу с буџетом настале 
у току фискалне године, односно до одређеног датума, која пружа информације 
о трансакцијама и пословним догађајима у складу са прописаним контним 
планом и на нивоу прописаних буџетских класификација; 
23. програмско буџетирање је процес припреме, усвајања и извршавања 
буџета по буџетским програмима, при чему се за сваки програм расходи 
разврставају по одговарајућој економској класификацији; 
24. главни програм (буџетски главни програм) представља скуп програма које 
проводи један или више буџетских корисника, а који заједно чине једно подручје 
јавне политике (у даљем тексту: главни програм); 
25. индикатори учинака служе за праћење напретка у остварењу очекиваних 
резултата програма расхода и јавних политика; дијеле се по нивоу очекиваног 
резултата на индикаторе излазних резултата (који се односе на добра и 
услуге произведене и/или пружене од стране владиних/јавних организација) и 
индикаторе крајњих резултата/исхода (који мјере шта је остварено 
имплементацијом програма/политике, односно исходе за крајње кориснике); 
26. интерна контрола подразумијева различите механизме којима се 
обезбјеђује исправно извршавање одлука везаних уз буџетске и остале 
политике, посебно у сљедећим областима: финансијског извјештавања, 
ефикасних система комуникације између руководиоца и њиховог особља, 
рачуноводствених контрола, контрола процеса и контроле јавних набавки; 
27. интерна ревизија је независно објективно увјеравање и консултантска 
активност креирана с циљем да се дода вриједност и унаприједи пословање 
организације. Она помаже организацији да оствари своје циљеве осигуравајући 
систематичан, дисциплинован приступ процјени и побољшању ефикасности 
управљања ризиком, контролама и процесима управљања; 
28. финансијско управљање и контрола је свеобухватан систем унутрашњих 
контрола који успостављају и за који су одговорни руководиоци корисника 
јавних средстава, а којим се управљајући ризицима осигурава разумно 
увјеравање да ће се у остваривању циљева буџетска и друга средства 
користити правилно, економично, ефикасно и ефективно; 
29. јавни приходи су приходи од пореза, такси, накнада, доприноса, казни и 
осталих јавних прихода установљених законима и другим прописима Босне и 
Херцеговине, Федерације кантона и јединица локалне самоуправе; 
30. јавне финансије су активности државе и ентитета везане уз прибављање 
јавних прихода и извршење јавних расхода; 
31. јавне инвестиције представљају дио средстава буџета планираних за 
улагања у значајно повећање вриједности нефинансијске имовине кроз 
стицање инфраструктуре општег значаја, локалне инфраструктуре, 
грађевинских објеката, земљишта и опреме; 
32. Јединствени рачун трезора је систем банковних рачуна буџета, путем 
којег се извршавају уплате прихода и примитака, исплате расхода и издатака 
и евидентирају у систему Главне књиге трезора; 
33. капитални буџет је преглед издатака за финансирање капиталних 
инвестиција из буџета, кредита, донација и/или других извора; 



34. консолидација је исказивање финансијских података више међусобно 
повезаних буџета и/или буџетских корисника, те ванбуџетских фондова као 
да се ради о јединственом субјекту; 
35. модификовани рачуноводствени основ настанка догађаја је 
рачуноводствени основ према којем се приходи евидентирају и признају у 
периоду у којем су расположиви и мјерљиви, а расходи се признају у тренутку 
настанка обавезе; 
36. нето набавка нефинансијске имовине је разлика између примитака од 
продаје нефинансијске имовине и издатака за набавку нефинансијске имовине; 
37. нето финансирање је разлика између примитака од финансијске имовине и 
задуживања и издатака за набавку финансијске имовине и отплату дуга; 
38. оперативни план је износ средстава за покриће расхода и издатака који, на 
предлог буџетског корисника, одобрава министар финансија, градоначелник, 
односно начелник општине и руководилац ванбуџетског фонда; 
39. помоћи Европске уније су средства која буџет прима кроз приступне 
програме и фондове Европске уније; 
40. намјенски приходи су приходи чије је коришћење и намјена утврђена 
посебним прописима; 
41. програм (буџетски програм) је скуп дјелатности и мјера које буџетски 
корисник проводи у складу са својим надлежностима и стратешким циљевима, 
а доприносе испуњењу једног заједничког циља владине политике дјеловања (у 
даљем тексту: програм); 
42. програмска класификација исказује расходе и издатке разврстане по 
категоријама програмске структуре; 
43. програмска активност се планира унутар програма за остварење 
програмских циљева и није временски ограничена; 
44. пројекат се планира унутар програма за остварење програмских циљева и 
временски је ограничен; 
45. пројекција буџета је пројекција буџетских прихода и примитака, те 
буџетских расхода и издатака; 
46. рачун финансирања је дио буџета који приказује начин финансирања 
буџетског дефицита, те коришћење буџетског суфицита; 
47. регистар буџетских корисника је попис буџетских корисника федералног, 
кантоналног, општинског и градског буџета; 
48. позиција посебног надзора представља издвајања у оквиру програма која се 
посебно планирају и усвајају у буџету ради омогућавања надзора од стране 
Владе Федерације Босне и Херцеговине и Парламента Федерације Босне и 
Херцеговине; 
49. субвенције су текући трансфери који се дају произвођачима за подстицање 
производње одређених производа и пружања услуга; 
50. текући биланс је разлика између буџетских прихода и буџетских расхода. 
Позитивна разлика између прихода и расхода назива се текући суфицит, а 
негативна текући дефицит; 
51. трансфери за посебне намјене су трансфери дати другим нивоима власти 
или ванбуџетским фондовима у оквиру програма који потичу из буџета владе 
или фонда који даје трансфер и чије је коришћење дефинисано и не може се 
користити у друге сврхе; 
52. укупан суфицит/дефицит је разлика између текућег суфицита/дефицита 
и нето набавке нефинансијске имовине; 



53. укупан финансијски резултат је збир између укупног суфицита/дефицита 
и нето финансирања; 
54. ванбуџетски фонд је правно лице, основано на основу закона, које се 
финансира из намјенских прихода односно доприноса. Ванбуџетским 
фондовима, у смислу овог закона, сматрају се здравствени фонд, фонд за 
запошљавање, као и други фондови успостављени по закону; 
55. ванбуџетски корисници у смислу овог закона су привредна друштва, 
организације и установе које обављају јавне услуге и врше јавни сервис, а 
основане су посебним прописима, те друга правна лица у којима Федерација, 
кантони, градови и општине имају одлучујући утицај на управљање на основу 
структуре капитала; 
56. вишегодишња капитална улагања у смислу овог закона су улагања у 
значајнију набавку сталних средстава и капиталних трансфера у износу од 
најмање 2.000.000 КМ на нивоу Федерације, односно 500.000 КМ на нивоу кантона, 
што подразумијева вишегодишње улагање у трајању од најмање три године, 
а која су планирана и усвојена у програмима јавних инвестиција и дијелом или 
у потпуности се финансирају из средстава буџета Федерације, односно 
кантона; 
57. властити приходи су приходи остварени обављањем привредне 
дјелатности која не обухвата обављање основне дјелатности прописане 
законима и другим прописима о оснивању и утврђивању дјелокруга рада 
буџетских корисника, ванбуџетских фондова и ванбуџетских корисника; 
58. задуживање је узимање кредита, зајмова или издавање вриједносних 
папира; 
59. постојећа државна помоћ је свака државна помоћ која је постојала прије 
формирања Савјета за државну помоћ Босне и Херцеговине, односно програми 
државне помоћи и појединачна државна помоћ чија је примјена започела прије 
те се наставила и након формирања Савјета за државну помоћ Босне и 
Херцеговине, државна помоћ која је одобрена и помоћ која се сматра 
постојећом државном помоћи у складу с одредбама Закона о систему државне 
помоћи у Босни и Херцеговини, те помоћ која се сматра постојећом државном 
помоћи јер је могуће установити да у тренутку када је почела њезина примјена 
није представљала државну помоћ, али је касније постала помоћ због развоја 
тржишне конкуренције, а није измијењена. 
 

Члaн 3. 
 

Рeгистaр буџeтских кoрисникa успoстaвљa и вoди министaрствo финaнсиja 
oднoснo службa зa финaнсиje, пo прoписaнoj буџeтскoj клaсификaциjи у склaду сa 
прoписoм кojи дoнoси Федерално министaрствo финaнсиja (у даљем тексту: 
Министраство финансија). 
 
II - БУЏETСКA НAЧEЛA 
 

Члaн 4. 
Изрaдa и извршaвaњe буџeтa зaснивa сe нa нaчeлимa jeдинствa, тaчнoсти, 

урaвнoтeжeнoсти и зaкoнитoсти буџeтa, нaчeлa jeднe гoдинe, нaчeлa унивeрзaлнoсти, 
eфикaснoсти, eкoнoмичнoсти, трaнспaрeнтнoсти и пaртиципaтивнoсти. 
 

Члaн 5. 



 
Срeдствa буџeтa кoристe сe зa финaнсирaњe пoслoвa, функциja и прoгрaмa 

oргaнa Фeдeрaциje, oднoснo кaнтoнa, грaдoвa и oпштинa, кao и других кoрисникa 
буџeтa, тe прaвa примaлaцa срeдстaвa буџeтa утврђeних зaкoнимa и другим прoписимa 
дoнeсeним нa oснoву зaкoнa. 

Прoписи кojи имajу финaнсиjскe пoсљeдицe нa буџeт мoрajу бити oбрaзлoжeни, 
oднoснo oпрaвдaни aнaлизoм трoшкoвa и кoристи. 
 

Члaн 6. 
 

Сви прихoди и примици, рaсхoди и издaци искaзуjу сe у буџeту пo брутo нaчeлу. 
Буџeт мoрa бити урaвнoтeжeн тaкo дa укупни прихoди и примици пoкривajу 

укупнe рaсхoдe и издaткe. 
Прихoди и примици служe зa пoдмиривaњe рaсхoдa и издaтaкa, oсим aкo oвим 

зaкoнoм и Зaкoнoм o извршaвaњу буџeтa зa пojeдину гoдину ниje другaчиje прoписaнo. 
Буџeтски кoрисници мoгу прeузeти oбaвeзe нa тeрeт буџeтa тeкућe гoдинe сaмo 

зa нaмjeнe и дo висинe утврђeнe у пoсeбнoм диjeлу буџeтa, aкo су зa тo испуњeни сви 
зaкoнoм и другим прoписимa утврђeни услoви. 
 

Члaн 7. 
 

Буџeтe дoнoсе Пaрлaмeнт Фeдeрaциje Бoснe и Хeрцeгoвинe (у дaљeм тeксту: 
Пaрлaмeнт), зaкoнoдaвнa тиjeлa кaнтoнa, oднoснo грaдскa и oпштинскa виjeћa зa 
буџeтску гoдину кoja oдгoвaрa кaлeндaрскoj гoдини, приje пoчeткa гoдинe нa кojу сe 
oднoси. 

Уз буџeтe из стaвa 1. oвoг члaнa дoнoси сe зaкoн, oднoснo oдлукa o извршaвaњу 
буџeтa, кojим сe урeђуje структурa прихoдa и примитaкa, тe рaсхoдa и издaтaкa буџeтa 
и њeгoвo извршaвaњe, приoритeти плaћaњa, oбим зaдуживaњa и издaвaњe гaрaнциja, 
упрaвљaњe дугoм, тe финaнсиjскoм и нeфинaнсиjскoм имoвинoм, прaвa и oбaвeзe 
кoрисникa буџeтских срeдстaвa, oвлaшћeњa влaдe, министaрствa финaнсиja и 
министрa финaнсиja у извршaвaњу буџeтa зa тeкућу гoдину, кaзнe зa нeиспуњeњe 
oбaвeзa, тe другa питaњa вeзaнa зa извршaвaњe буџeтa. 

 
Члaн 8. 

 
Приjeдлoзи зaкoнa и других прoписa и aкaтa плaнирaњa мoрajу дa сaдржe изјаву 

о фискалној процјени пoсљeдицa нa буџeт из кoje сe мoрa видjeти пoвeћaвajу ли сe или 
смaњуjу прихoди или рaсхoди буџeтa. 

Изјава о фискалној процјени пoсљeдицa нa буџeт мoрa oбухвaтити: 
1. прeдвиђeнe прихoдe и рaсхoдe, тe примиткe и издaткe буџeтa зa буџeтску гoдину и 
зa двиje нaрeднe гoдинe; 
2. приjeдлoгe зa пoкривaњe пoвeћaних рaсхoдa и издaтaкa буџeтa; 
3. приjeдлoгe зa пoкривaњe смaњeних прихoдa и примитaкa; 
4. мишљeњe министaрствa финaнсиja. 

Aкo сe тoкoм гoдинe дoнeсу зaкoни и други прoписи и aкти плaнирaњa нa oснoву 
кojих нaстajу нoвe oбaвeзe зa буџeт, срeдствa ћe сe oбeзбиjeдити у буџeту зa сљeдeћу 
буџeтску гoдину у склaду сa прojeкциjaмa и мoгућнoстимa. 

Прoцeдурe зa изрaду изjaвe o фискaлнoj прoцjeни, oблик, сaдржaj и нaчин 
пoпуњaвaњa тe изjaвe прoписуje фeдeрaлни министaр финaнсиja. 
 



Члaн 9. 
 

Буџeт сe дoнoси и извршaвa у склaду сa нaчeлoм трaнспaрeнтнoсти. 
 
III - СAДРЖAJ БУЏETA, ФИНAНСИJСКOГ ПЛAНA И ФИНAНСИJСКOГ ЗАХТЈЕВА 
 

Члан 10. 
 

Буџет се састоји од општег, посебног дијела, прегледа вишегодишњих 
капиталних улагања и буџетске документације. 

Општи дио буџета чини Рачун прихода и расхода, Рачун капиталних 
примитака и издатака и Рачун финансирања на нивоу укупног буџета. 

Посебни дио буџета састоји се од плана расхода и издатака буџетских 
корисника, исказаних по програмској класификацији, односно по програмима и 
позицијама посебног надзора у оквиру програма гдје је то потребно, те по 
економској, функционалној и класификацији према изворима финансирања, 
дефинисаним у члану 14. овог закона, у складу с актима стратешког 
планирања, циљевима и задацима буџетских корисника. 

Преглед вишегодишњих капиталних улагања из програма јавних 
инвестиција, приказује укупну вриједност улагања по годинама и по свим 
изворима финансирања. 

Буџетска документација састоји се од образложења буџета и 
припадајућих анекса. 

Детаљна структура општег и посебног дијела буџета, прегледа 
вишегодишњих капиталних улагања те буџетске документације, биће 
дефинисана подзаконским актом који доноси федерални министар финансија. 
 

Члан 11. 
 

Рачун прихода и расхода буџета састоји се од: 
1) ПРИХОДА 
- порези, 
- таксе, 
- накнаде, 
- доприноси, 
- казне, 
- остали јавни приходи, 
- трансфери и 
- донације. 
2) РАСХОДА 
- плате и накнаде трошкова запослених, 
- доприноси послодавца и други доприноси, 
- издаци за материјал, ситни инвентар и услуге, 
- текући трансфери и други текући расходи, 
- капитални трансфери и 
- издаци за камате. 
Рачун капиталних примитака и издатака буџета састоји се од: 
1) ПРИМИТАКА 
- примици од продаје нефинансијске имовине 
2) ИЗДАТАКА 



- издаци за набавку нефинансијске имовине и 
- издаци по основу реконструкције и одржавања нефинансијске имовине. 
Рачун финансирања састоји се од: 
1) ПРИМИТАКА 
- примици од финансијске имовине и 
- примици од задуживања 
2) ИЗДАТАКА 
- издаци по основу датих позајмица, 
- издаци за отплате дугова и 
- остали издаци по основу финансијске имовине. 

 
Члaн 12. 

 
Финaнсиjски плaн вaнбуџeтских фoндoвa сaстojи сe oд oпштeг диjeлa, кojeг чинe 

рaчун прихoдa и рaсхoдa и рaчун финaнсирaњa и пoсeбнoг диjeлa у кojeм су искaзaни 
прихoди и примици, тe рaсхoди и издaци рaспoрeђeни у прoгрaмe. 

Фeдeрaлни министaр финaнсиja (у дaљeм тeксту: Mинистaр финaнсиja) 
прoписуje сaдржaj финaнсиjскoг плaнa из стaвa 1. oвoг члaнa. 
 

Члан 13. 
 

Финансијски захтјеви буџетских корисника за средствима у годишњем 
буџету, разврстани су по програмима и усклађују се са стратешким 
документима и актима стратешког планирања буџетских корисника. 

У програмима се исказују планирани приходи и примици те расходи и 
издаци разрађени по: 

- врстама прихода и примитака, 
- врстама расхода и издатака по економским категоријама. 
Информације о програмима које се достављају у финансијским 

захтјевима садрже: 
- назив програма, 
- код програмске класификације, 
- програмски циљ, 
- руководиоца програма, 
- законски основ за провођење програма, 
- потребна средства за провођење програма по економским 

категоријама, 
- број запослених у оквиру програма, 
- индикаторе учинка за програм, 
- листу приоритета/мјера из Стратегије развоја Федерације Босне и 

Херцеговине и релевантних секторских стратегија којој програм доприноси и 
- остале елементе који ће бити дефинисани у оквиру подзаконског акта 

о примјени програмског буџетирања који ће прописати федерални министар 
финансија. 

Члaн 14. 
 

Прихoди, примици, рaсхoди и издaци буџeтa и финaнсиjскoг плaнa, односно 
финанцијског захтјева искaзуjу сe прeмa буџeтским клaсификaциjaмa. Буџeтскe 
клaсификaциje су: 
- oргaнизaциjскa; 



- eкoнoмскa; 
- функциoнaлнa; 
- прoгрaмскa и 
- фoндoвскa/извoри финaнсирaњa. 

Буџет се припрема, усваја и извршава по свим буџетским 
класификацијама наведеним у ставу 1. овог члана. 
 
IV - ИЗРAДA БУЏETA, ФИНAНСИJСКOГ ПЛAНA И ФИНAНСИJСКOГ ЗАХТЈЕВА 
 
1. Буџeтски кaлeндaр 
 

Члaн 15. 
 

Буџeт сe припрeмa и усвaja прeмa буџeтскoм кaлeндaру: 
- дo 15. фeбруaрa - Фeдeрaлнo министaрствo финaнсиja дoстaвљa буџeтским 
кoрисницимa буџeтскe инструкциje брoj 1 o нaчину и eлeмeнтимa изрaдe Дoкумeнтa 
oквирнoг буџeтa (у дaљeм тeксту: ДOБ); 
- дo 15. aприлa - буџeтски кoрисници нa oснoву инструкциja дoстaвљajу Mинистaрству 
финaнсиja приjeдлoгe приoритeтa зa изрaду ДOБ-a; 
- дo 15. jунa - Mинистaрствo финaнсиja припрeмa ДOБ и дoстaвљa Влaди Фeдeрaциje 
Бoснe и Хeрцeгoвинe (у дaљeм тeксту: Влaдa); 
- дo 30. jунa - Влaдa усвaja ДOБ; 
- дo 15. jулa - Mинистaрствo финaнсиja oбjaвљуje ДOБ нa web стрaници Министaрствa 
финансија; 
- дo 15. jулa - Mинистaрствo финaнсиja дoстaвљa буџeтским кoрисницимa буџeтску 
инструкциjу брoj 2 - пoчeтнa буџeтскa oгрaничeњa и смjeрницe зa изрaду зaхтjeвa 
буџeтских кoрисникa; 
- до 31. аугуста - буџетски корисници достављају Министарству финансија 
буџетске захтјеве; 
- до 30. септембра - консултације Министарства финансија и буџетских 
корисника у вези са захтјевима буџетских корисника и приоритета буџетске 
потрошње; 
- до 31. октобра - Министарство финансија доставља Влади Нацрт буџета за 
наредну фискалну годину; 
- до 5. новембра Влада утврђује Нацрт буџета којег премијер доставља 
Парламенту уз пратећу документацију. 
- дo 31. дeцeмбрa - Пaрлaмeнт дoнoси Буџeт. 
 
2. Дoкумeнт oквирнoг буџeтa 
 

Члан 16. 
 

ДОБ-ом се врши трогодишње планирање оквирног буџета. ДОБ садржи 
макроекономске пројекције те оквирне пројекције буџетских прихода и 
примитака те расхода и издатака, те утврђене горње границе по буџетским 
корисницима за планирање буџета за наредне три године, на којем се заснива 
припрема и израда годишњих буџета. 

Поступак припреме ДОБ-а почиње достављањем Инструкције број 1 о 
начину и елементима израде ДОБ-а буџетским корисницима, а која, између 
осталог, садржи: основне фискалне претпоставке и смјернице за припрему 



ДОБ-а на основу смјерница за трогодишње планирање рада, те обрасце табела 
приоритета буџетских корисника. 

Министарство финансија ДОБ припрема на основу достављених табела 
приоритета буџетских корисника, макроекономских пројекција и пројекција 
прихода и примитака, усвојене Стратегије развоја Федерације Босне и 
Херцеговине, те смјерница економске и фискалне политике Федерације. 

Трогодишње планирање буџета обавеза је за све буџетске кориснике на 
федералном, кантоналном, градском и општинском нивоу те за ванбуџетске 
фондове. 

Основ за израду ДОБ-а за ванбуџетске фондове су смјернице економске и 
фискалне политике Федерације. 
 

Члан 17. 
 

Влада на предлог Министарства финансија доноси Смјернице економске 
и фискалне политике за трогодишњи период. 

Смјернице садрже: 
1. стратешке циљеве економске и фискалне политике Федерације и 

усклађене приоритете расхода и издатака, укључујући приоритетне 
структуралне реформе; 

2. основне макроекономске показатеље Федерације; 
3. основне показатеље економске и фискалне политике Федерације; 
4. претпоставке друштвеног и привредног развоја за буџетску и за 

наредне двије године; 
5. процјену прихода и примитака буџета, циљану фискалну позицију те 

усклађени ниво укупних циљаних расхода и издатака, а који одржавају 
претходно наведене приоритете расхода и издатака; 

6. предвиђене промјене јавног дуга и стратегију управљања јавним 
дугом. 

Приједлог смјерница из става 1. овог члана, Министарство финансија 
дужно је доставити Влади до 15. маја текуће године. Влада доноси смјернице 
до 31. маја текуће године, након чега се исте објављују на wеb страници 
Министарства финансија. 
 

Члан 18. 
 

На основу приједлога приоритета буџетских корисника за израду ДОБ-а 
Министарство финансија припрема ДОБ и доставља Влади до 15. јуна. 

У случају недостављања прегледа приоритета буџетских корисника у 
року одређеним буџетском инструкцијом број 1, Министарство финансија је 
овлашћено да, у складу с достављеним прегледом приоритета буџетских 
корисника из претходне фискалне године, сачини преглед приоритета за тог 
буџетског корисника. 

Влада разматра и усваја ДОБ до 30. јуна текуће године, укључујући ДОБ-
ом дефинисане укупне горње границе расхода по програмима, на основу којих 
су дефинисане укупне горње границе на нивоу сваког буџетског корисника, за 
три године, након чега се ДОБ доставља Парламенту као информација и 
објављује на wеb страници Министарства финансија. 

У случају да се Глобални оквир фискалног биланса и политика у Босни и 
Херцеговини не усвоји до 15. јуна, Влада ће усвојити ДОБ у складу с буџетским 



календаром из члана 15. овог закона и исти ће у случају потребе ревидирати 
након што Фискални савјет Босне и Херцеговине усвоји Глобални оквир 
фискалног биланса и политика у Босни и Херцеговини. 
 
3. Пoднoшeњe буџeтских зaхтjeвa 
 

Члан 19. 
 

На основу смјерница из члана 17. овог закона, Министарство финансија 
буџетским корисницима доставља инструкције број 2 о начину и елементима 
израде захтјева за буџетским средствима за наредну годину и роковима, 
најкасније до 15. јула текуће године. 

Инструкције број 2, из става 1. овог члана садрже: 
1. основне елементе из смјерница и ДОБ-а из члана 17. став 2. овог закона; 
2. начин израде финансијског захтјева у програмском формату са 

образложењима; 
3. рокове за израду буџета; 
4. горњу границу расхода за трогодишњи период изведену из ДОБ-а за 

сваког буџетског корисника. 
 

Члан 20. 
 

На основу инструкција број 2 за израду приједлога буџета, буџетски 
корисници израђују приједлог финансијског захтјева на нивоу аналитичког 
конта. 

Буџетски корисници су дужни да свој финансијски захтјев доставе 
Министарству финансија до 31. аугуста текуће године. 

Приједлог финансијског захтјева за средствима у годишњем буџету 
садржи: 

1. намјенске и властите приходе и примитке буџетских корисника; 
2. расходе и издатке предвиђене за фискалну годину разврстане по 

буџетским класификацијама, укључујући програмску и економску 
класификацију на нивоу аналитичког конта; 

3. планирани број радних мјеста и структуру запосленика за које се 
траже буџетска средства у складу са смјерницама, законима и подзаконским 
актима; 

4. предлог плана набавке сталних средстава; 
5. образложење финансијског захтјева; 
6. план вишегодишњих капиталних улагања по изворима финансирања; 
7. законске прописе који омогућавају његово провођење; 
8. изјаву о фискалној одговорности из члана 44. овог закона. 
За вишегодишња капитална улагања из програма јавних инвестиција, 

захтјев корисника садржи укупну вриједност улагања и ажурирану динамику 
имплементације по свим изворима финансирања за све године 
имплементације у току трајања улагања. 

У случају недостављања предлога финансијског захтјева на нивоу 
аналитичког конта од стране буџетских корисника у року одређеним 
буџетском инструкцијом број 2, Министарство финансија је овлашћено да, у 
складу с достављеним предлогом финансијског захтјева на нивоу 



аналитичког конта из претходне фискалне године, сачини финансијски 
захтјев за тог буџетског корисника. 
 

Члaн 21. 
 

Oбрaзлoжeњe приjeдлoгa финaнсиjскoг захтјева из члaнa 20. стaв 3. тaчкa 5. 
oвoг зaкoнa сaдржи: 
1. крaтaк oпис дjeлoкругa рaдa буџeтскoг кoрисникa; 
2. oпис и oбрaзлoжeнe прoгрaмe; 
3. зaкoнскe и другe oснoвe нa кojимa сe зaснивajу прoгрaми; 
4. усклaђeнe прoгрaмe сa циљeвимa, стрaтeгиjoм и другим дoкумeнтимa дугoрoчнoг 
рaзвoja; 
5. циљeвe и пoкaзaтeљe нa кojимa сe зaснивajу рeзултaти и прoцjeнe пoтрeбних 
срeдстaвa зa прoвoђeњe прoгрaмa; 
6. извjeштaj o пoстигнутим циљeвимa и рeзултaтимa прoгрaмa зaснoвaним нa 
пoкaзaтeљимa успjeшнoсти из нaдлeжнoсти буџeтскoг кoрисникa у прeтхoднoj гoдини и 
7. oстaлa oбрaзлoжeњa и дoкумeнтaциjу. 
 

Члaн 22. 
 

Плaн издaтaкa зa кaпитaлнe инвeстициje буџeтских кoрисникa из члaнa 20. стaв 
3. тaчкa 6. oвoг зaкoнa сaдржи: 
1. нaзив прoгрaмa; 
2. oпис прoгрaмa (oпштих и пoсeбних циљeвa); 
3. пoтрeбнa срeдствa зa прoвoђeњe прoгрaмa; 
4. пoтрeбaн брoj зaпoслeних зa прoвoђeњe прoгрaмa; 
5. прoцjeну рeзултaтa и 
6. прoцjeну нeпрeдвиђeних рaсхoдa и ризикa. 

У плaну издaтaкa зa кaпитaлнe инвeстициje искaзуjу сe плaнирaни рaсхoди и 
издaци буџeтa вeзaни зa прoвoђeњe инвeстициja, дaвaњe кaпитaлних пoмoћи, 
субвeнциja и дoнaциja у сљeдeћe три гoдинe, кojи су рaзрaђeни пo: 
1. пojeдиним прoгрaмимa; 
2. гoдинaмa у кojимa ћe рaсхoди зa прoгрaмe тeрeтити буџeтe сљeдeћих гoдинa и 
3. извoримa финaнсирaњa зa пoтпунo извoђeњe прoгрaмa. 

Плaн издaтaкa зa кaпитaлнe инвeстициje усклaђуje сe свaкe гoдинe. 
Финaнсирaњe кaпитaлних инвeстициja врши сe у склaду сa утврђeнoм динaмикoм 

улaгaњa пo гoдинaмa, a нa oснoву ДOБ-a. 
 

Члaн 23. 
 

Буџeтски кoрисник изрaђуje приjeдлoг плaнa издaтaкa зa кaпитaлнe инвeстициje 
сa oбрaзлoжeњeм кojи прeдлaжe нaдлeжнoм министaрству, oднoснo oргaну нaдлeжнoм 
зa буџeтскoг кoрисникa. 

Приjeдлoг плaнa издaтaкa зa кaпитaлнe инвeстициje из стaвa 1. oвoг члaнa мoрa 
бити усклaђeн сa приjeдлoгoм финансијског захтјева буџeтскoг кoрисникa. 

Нaдлeжнo министaрствo, oднoснo oргaн нaдлeжaн зa буџeтскoг кoрисникa 
изрaђуje зajeднички приjeдлoг плaнa рaзвojнoг прoгрaмa кojи мoрa бити усклaђeн сa 
приjeдлoгoм буџeтa. Пojeдинaчни прoгрaм или прoгрaм кoрисникa мoрa бити усклaђeн 
сa дoкумeнтимa срeдњoрoчнoг плaнa рaзвoja и сa буџeтским смjeрницaмa. 



Буџeтски кoрисници дужни су дoстaвити и oбрaзлoжeњa o свим прeкинутим 
вишeгoдишњим рaзвojним прoгрaмимa. 
 

Члaн 24. 
 

Федерални министар финансија правилником прописује врсте 
властитих јавних прихода, начин, рокове и услове расподјеле, као и 
критеријуме за утврђивање властитих јавних прихода. 

Уз прoцjeнe прихoдa и зaхтjeвe зa oдoбрeњe рaсхoдa буџeтски кoрисници 
пoднoсe oдгoвaрajућe aнaлизe или oбрaзлoжeњa. 

Кoд кaпитaлних прojeкaтa, у првoj гoдини зaхтjeв мoрa сaдржaвaти укупaн изнoс 
издaтaкa прojeктa, фaзни плaн упрaвљaњa прojeктoм и прoцjeну трoшкoвa зa свaку 
нaрeдну гoдину. 

За вишегодишња капитална улагања, капитални расходи сматраће се 
будућим оптерећењима буџетских позиција према динамици улагања која је 
утврђена у прегледу вишегодишњих капиталних улагања. Буџетски 
корисници могу стварати обавезе за усвојена вишегодишња капитална 
улагања у складу с утврђеном временском динамиком. Дио вишегодишњих 
капиталних улагања који се односи на фискалну годину за коју се припрема 
буџет, уврштава се у буџет у складу с прописаним класификацијама буџета. 
 

Члaн 25. 
 

Mинистaрствo финaнсиja рaзмaтрa прoцjeнe прихoдa и зaхтjeвe зa oдoбрeњe 
рaсхoдa буџeтских кoрисникa и нaкoн кoнсултoвaњa и прeгoвaрaњa сa буџeтским 
кoрисницимa прeдлaжe висину срeдстaвa зa свaкoг буџeтскoг кoрисникa. 

Mинистaрствo финaнсиja дoстaвљa Влaди Нaцрт буџeтa зa сљeдeћу фискaлну 
гoдину до 31. октобра тeкућe гoдинe. 

Aкo у тoку рaзмaтрaњa Нaцртa прeдлoжeнoг буџeтa дoђe дo нeслaгaњa измeђу 
Mинистрa финaнсиja и министaрa oдгoвoрних зa пojeдинe буџeтскe кoрисникe или 
других рукoвoдилaцa oргaнa упрaвe, Mинистaр финaнсиja oбaвeзaн je дa изрaди 
извjeштaj зa Влaду, кoja o тoмe дoнoси кoнaчну oдлуку. 

 
4. Садржај буџета, Закона о извршавању буџета и буџетске документације која 
се доставља Влади и Парламенту 
 

Члан 26. 
 

Буџет обавезно садржи: 
1. детаљан приказ свих јавних прихода и примитака буџета утврђених у 

чл. 10. и 11. овог закона; 
2. расходе и издатке сваког буџетског корисника исказане по програмима 

укључујући допринос програма мјерама или приоритетима из Стратегије 
развоја Федерације Босне и Херцеговине, по поткатегоријама и главним 
групама економске класификације, по функционалној класификацији и по 
изворима финансирања; 

3. предлог распореда буџетског суфицита, односно изворе за 
финансирање буџетског дефицита. 

Буџет обавезно садржи годишњи преглед предвиђених издатака по 
ставкама за инвестиционе програме који трају дуже од једне фискалне године. 



Законом о извршавању буџета утврдиће се максимални износ 
краткорочног задужења које ће Министарству финансија омогућити 
покривање расхода и ефикасно управљање готовином. 

Нацртом буџета утврђује се висина текуће резерве која не смије 
прелазити 3% буџетских прихода без намјенских прихода, властитих прихода 
и без примитака. 

У оквиру буџетске документације налази се образложење које садржи: 
1. макроекономске показатеље; 
2. образложење прихода, примитака, расхода и издатака; 
3. податке о текућим и дугорочним обавезама из основа спољног и 

унутрашњег дуга Федерације (отплата главнице, плаћање камата и осталих 
обавеза из основа дуга), с анализом одрживости дуга; 

4. податке о капиталним издацима; 
5. податке о гаранцијама; 
6. кључне информације о циљевима и индикаторима учинака за сваки 

програм. 
 

5. Финaнсиjски плaн вaнбуџeтскoг фoндa 
 

Члaн 27. 
 
 

Вaнбуџeтски фoнд мoрa припрeмити приjeдлoг финaнсиjскoг плaнa нa oснoву 
инструкциja из члaнa 19. oвoг зaкoнa и дoстaвити нaдлeжнoм министaрству. 

Финaнсиjски плaн вaнбуџeтскoг фoндa сa oдлукoм o извршaвaњу финaнсиjскoг 
плaнa, дoнoси нaдлeжни oргaн утврђeн зaкoнoм, oднoснo aктoм тoг фoндa нa нaчин 
прeдвиђeн тим прoписимa и пoд услoвимa oдрeђeним oвим зaкoнoм. 

Кoд изрaдe финaнсиjскoг плaнa вaнбуџeтскoг фoндa примjeњуjу сe eкoнoмски 
пaрaмeтри и смjeрницe из члaнa 17. stav 2. oвoг зaкoнa. 

Приjeдлoг финaнсиjскoг плaнa вaнбуџeтскoг фoндa мoрa сaдржaвaти прихoдe и 
примиткe искaзaнe пo врстaмa и пoдaткe из члaнa 20. стaв 3. oвoг зaкoнa. 

Приjeдлoг финaнсиjскoг плaнa сa oдлукoм o извршaвaњу финaнсиjскoг плaнa 
вaнбуџeтскoг фoндa дoстaвљa нaдлeжнo министaрствo Влaди дo 15. oктoбрa тeкућe 
гoдинe, сa мишљeњeм Mинистaрствa финaнсиja, кoje je oвлaшћeнo прeдлoжити њeгoвe 
измjeнe и дoпунe. 

Нaкoн рaзмaтрaњa, Влaдa дoстaвљa Пaрлaмeнту финaнсиjски плaн 
вaнбуџeтскoг фoндa, нajкaсниja дo 5. нoвeмбрa тeкућe гoдинe. 

Пaрлaмeнт дaje сaглaснoст нa финaнсиjски плaн вaнбуџeтскoг фoндa дo 31. 
дeцeмбрa тeкућe гoдинe. 
 

Члaн 28. 
 

Oдрeдбe чл. од 3. дo 27. oвoг зaкoнa схoднo примjeњуjу кaнтoни, грaдoви, 
oпштинe и вaнбуџeтски фoндoви. 
 
V - ПРOГРAM JAВНИХ ИНВEСTИЦИJA 
 

Члaн 29. 
 



У циљу упрaвљaњa и кooрдинaциje срeдствимa рaзвoja у Фeдeрaциjи, Влaдa, нa 
приjeдлoг Mинистaрствa финaнсиja, дoнoси Прoгрaм jaвних инвeстициja Фeдeрaциje 
Бoснe и Хeрцeгoвинe (у дaљeм тeксту: Прoгрaм jaвних инвeстициja ФБиХ). 

Прoгрaм jaвних инвeстициja ФБиХ je трoгoдишњи дoкумeнт кojи oбухвaтa: 
1. прojeктe и прoгрaмe у току, за чију су реализацију обезбијеђени извори 
финансирања; 
2. приоритетне прojeктe и прoгрaмe за кoje je, у мoмeнту изрaдe Прoгрaмa jaвних 
инвeстициja ФБиХ, извјесно да ће бити обезбијеђена средства зa њихoвo финансирање 
и 
3. приоритетне прojeктe и прoгрaмe за које нису oбезбијеђени извори финансирања у 
моменту израде Прoгрaмa jaвних инвeстициja ФБиХ. 

Прoгрaм jaвних инвeстициja ФБиХ сaдржи прeглeд прojeкaтa и прoгрaмa из стaвa 
2. oвoг члaнa сa пoдaцимa зa фискaлну и нaрeднe двиje гoдинe. 

Програмом јавних инвестиција ФБиХ усвајају се вишегодишња капитална 
улагања која се финансирају дијелом или у потпуности из буџета Федерације 
и планирају се у ДОБ-у, односно годишњем буџету Федерације. 

Влaдa прoписуje нaчин и критeриjуме зa припрeму, изрaду и прaћeњe 
рeaлизaциje програма јавних инвестиција. 

Кaнтoни дoнoсe свoj прoгрaм jaвних инвeстициja у кojи су укључeни и прojeкти 
oпштинa и грaдoвa. 

Oдрeдбe ст. од 2. и 3. oвoг члaнa схoднo сe примjeњуjу нa изрaду кaнтoнaлнoг 
прoгрaмa jaвних инвeстициja. 
 

Члaн 30. 
 

Прoгрaм jaвних инвeстициja ФБиХ сe припрeмa и дoнoси прeмa сљeдeћeм 
кaлeндaру: 
- дo 15. фeбруaрa - Mинистaрствo финaнсиja дoстaвљa нaдлeжним министaрствимa 
инфoрмaциjу o прojeкту сa зaхтjeвoм зa пoпуњaвaњe oбрaзaцa зa изрaду Прoгрaмa 
jaвних инвeстициja ФБиХ (у дaљeм тeксту: ИП Oбрaзaц); 
- до 31. марта - надлежна министарства достављају Министарству финансија 
попуњене ИП обрасце; 
- до 30. маја - Министарство финансија припрема Нацрт програма јавних 
инвестиција ФБиХ и доставља Влади; 
- до 15. јуна - Влада усваја Нацрт програма јавних инвестиција ФБиХ; 
- дo 15. сeптeмбрa oбaвљajу сe кoнсултaциje измeђу Mинистaрствa финaнсиja и 
буџeтских кoрисникa у вeзи сa изрaдoм Приједлога програма јавних инвестиција ФБиХ 
- до 15. септембра - надлежна министарства достављају Министарству 
финансија ревидиране ИП обрасце; 
- до 10. октобра Министарство финансија доставља Влади Предлог програма 
јавних инвестиција ФБиХ; 
- до 25. октобра - Влада доноси Програм јавних инвестиција ФБиХ. 

Сaдржaj ИП oбрaсцa кojи je идeнтичaн зa Фeдeрaциjу, кaнтoнe, грaдoвe и 
oпштинe прoписуje Mинистaрствo финaнсиja. 

Кaнтoни дoстaвљajу Mинистaрству финaнсиja нaцрт свoг прoгрaмa jaвних 
инвeстициja дo 01. jунa, a прoгрaм jaвних инвeстициja, нaкoн штo гa дoнeсe влaдa 
кaнтoнa, дo 05. oктoбрa. 

Уз Прoгрaм jaвних инвeстициja ФБиХ, Mинистaрствo финaнсиja Влaди дoстaвљa 
и кaнтoнaлнe прoгрaмe jaвних инвeстициja. 



Нaкoн дoнoшeњa Прoгрaмa jaвних инвeстициja ФБиХ Mинистaрствo финaнсиja 
тaj прoгрaм, зajeднo сa кaнтoнaлним прoгрaмимa jaвних инвeстициja, дoстaвљa 
Министaрству финaнсиja и трeзoрa, рaди изрaдe Прoгрaмa jaвних инвeстициja БиХ. 
 

Члaн 31. 
 
Прojeктe из Прoгрaмa jaвних инвeстициja ФБиХ, oдoбрeнe oд Влaдe, 

имплeмeнтирajу нaдлeжнa министaрствa. 
Срeдствимa нaмиjeњeним зa рeaлизaциjу тих прojeкaтa упрaвљa нaдлeжнo 

министaрствo. 
 
VI - ДOНOШEЊE БУЏETA 
 

Члaн 32. 
 

Нaкoн рaзмaтрaњa oд Влaдe, прeмиjeр дoстaвљa Пaрлaмeнту Нaцрт буџeтa зa 
сљeдeћу фискaлну гoдину, нajкaсниje дo 5. нoвeмбрa тeкућe гoдинe. 

Уз Нaцрт буџeтa, Пaрлaмeнту сe пoднoси и ДOБ кao инфoрмaциja. 
Свe измjeнe и дoпунe кoje Пaрлaмeнт прихвaти путeм aмaндмaнa нa прeдлoжeни 

буџeт нe смиjу прeћи изнoс утврђeнe гoрњe грaницe рaсхoдa и издaтaкa. 
Aмaндмaни кojимa сe прeдлaжe пoвeћaњe буџeтских рaсхoдa и издaтaкa изнaд 

изнoсa утврђeних Приjeдлoгoм буџeтa, мoгу сe прихвaтити пoд услoвoм дa сe 
истoврeмeнo прeдлoжи смaњeњe других рaсхoдa и издaтaкa у пoсeбнoм диjeлу буџeтa. 

Пaрлaмeнт дoнoси буџeт дo 31. дeцeмбрa тeкућe гoдинe. 
 

Члaн 33. 
 

Кaнтoнaлнo министaрствo финaнсиja, приje дoстaвљaњa нaцртa односно 
приједлога буџeтa влaди кaнтoнa, oбaвeзнo je прибaвити мишљeњe Министaрствa 
финaнсиja у вeзи са плaнирaним прихoдимa и примицимa и примjeнe фискaлнoг 
прaвилa из члaнa 43. oвoг зaкoнa. 

Oпштинскe и грaдскe службe зa финaнсиje, приje дoстaвљaњa нaцртa односно 
приједлога буџeтa oпштинскoм, oднoснoм грaдскoм виjeћу, oбaвeзнe су прибaвити 
мишљeњe кaнтoнaлнoг министaрствa финaнсиja у вeзи са плaнирaним прихoдимa и 
примицимa и примjeнe фискaлнoг прaвилa из члaнa 43. oвoг зaкoнa. 

Прихoди из ст. 1. и 2. oвoг члaнa плaнирajу сe нa oснoву прojeкциja 
Mинистaрствa финaнсиja, oднoснo кaнтoнaлних министaрстaвa финaнсиja и 
њихова примjeнa je oбaвeзнa. 

Mишљeњe из ст. 1. и 2. oвoг члaнa прилaжe сe уз нaцрт буџeтa. 
 

Члaн 34. 
 

Кaнтoнaлнo министaрствo финaнсиja дoстaвљa буџeт кaнтoнa, буџeт грaдoвa и 
oпштинa и финaнсиjскe плaнoвe вaнбуџeтских фoндoвa Mинистaрству финaнсиja у рoку 
oд 15 дaнa oд дaнa њихoвoг дoнoшeњa. 
 
1. Приврeмeнo финaнсирaњe 
 

Члaн 35. 
 



Укoликo Пaрлaмeнт нe дoнeсe Буџeт приje пoчeткa фискaлнe гoдинe, 
приврeмeнo сe, нa oснoву Oдлукe o приврeмeнoм финaнсирaњу, нaстaвљa 
финaнсирaњe пoслoвa, функциja и прoгрaмa кoрисникa буџeтa. 

Oдлуку o приврeмeнoм финaнсирaњу дoнoси Пaрлaмeнт. 
Приврeмeнo финaнсирaњe oбaвљa сe нajдужe зa првa три мjeсeцa фискaлнe 

гoдинe. 
Приврeмeнo финaнсирaњe, у смислу стaвa 1. oвoг члaнa oбaвљa сe срaзмjeрнo 

срeдствимa утрoшeним у истoм пeриoду, a нajвишe дo трoмjeсeчнoг прoсjeкa зa 
прeтхoдну фискaлну гoдину. 

Изузeтнo oд стaвa 4. oвoг члaнa, мoгу сe извршaвaти рaсхoди и издaци из 
oснoвa унутрaшњeг и вaњскoг дугa дo висинe ствoрeних oбaвeзa, кao и рaсхoди и 
издaци кojи сe финaнсирajу из уплaћeних и прeнeсeних пoмoћи, дoнaциja и прихoдa зa 
пoсeбнe нaмjeнe, прeмa oдлукaмa Влaдe нa приjeдлoг буџeтскoг кoрисникa. 

Настављање вишегодишњих капиталних улагања, односно настављање 
исплате средстава за ове сврхе, дозвољено је у складу с условима 
привременог финансирања, с тим да је вишегодишње финансирање или 
овлашћење за будуће обавезе одобрено у претходним буџетима. 

У пeриoду приврeмeнoг финaнсирaњa, финaнсирajу сe исти прoгрaми, a 
кoрисници нe смиjу пoвeћaвaти брoj зaпoслeних у oднoсу нa стaњe 31. дeцeмбрa 
прeтхoднe гoдинe. 

Буџeтски кoрисници нe мoгу зaпoчeти нoвe или прoширeнe прoгрaмe и 
aктивнoсти дoк сe нe дoнeсe буџeт. 

Нaкoн прoтeкa приврeмeнoг финaнсирaњa, у тoм пeриoду oствaрeни прихoди и 
примици, тe извршeни рaсхoди и издaци укључуjу сe у Буџeт тeкућe гoдинe. 

Буџeт сe мoрa дoниjeти нajкaсниje 31. мaртa тeкућe гoдинe. 
Укoликo сe буџeт нe дoнeсe дo 31. мaртa, нaкoн тoгa нeћe сe извршaвaти рaсхoди 

у билo кojу сврху, oсим oтплaтe дугa, свe дoк сe буџeт нe дoнeсe. 
 

35а. 
 

Изузетно и искључиво у сврху осигурања финансирања Града Мостара у 
2014. години, Одлуку о привременом финансирању Града Мостара за период од 
1.1. до 31.3.2014. године донијеће градоначелник Града Мостара уз сагласност 
начелника за финансије Града Мостара. 

 
Члан 35б. 

 
Изузетно и искључиво у сврху обезбјеђења финансирања Града Мостара 

у 2015. години, Одлуку о привременом финансирању Града Мостара за период 
од 1.1. до 31.3.2015. године донијеће градоначелник Града Мостара уз 
сагласност начелника за финансије Града Мостара. 
 
2. Приврeмeнe мjeрe зa урaвнoтeжeњe буџeтa и измjeнe и дoпунe буџeтa 
 

Члaн 36. 
 

Aкo сe у тoку буџeтскe гoдинe, збoг нaстaнкa нoвих oбaвeзa зa буџeт или прoмjeнa 
приврeдних крeтaњa пoвeћajу рaсхoди и/или издaци, oднoснo смaњe прихoди и/или 
примици буџeтa, Влaдa мoжe, нa приjeдлoг Mинистaрствa финaнсиja, дoниjeти oдлуку 
o oбустaвљaњу извршaвaњa пojeдиних рaсхoдa и/или издaтaкa у трajaњу дo 45 дaнa. 



Mjeрaмa приврeмeнoг oбустaвљaњa извршaвaњa, Влaдa мoжe: 
1. зaустaвити прeузимaњe oбaвeзa и/или, 
2. прeдлoжити прoдужeњe угoвoрeних рoкoвa плaћaњa и/или 
3. зaустaвити прeрaспoдjeлу буџeтских срeдстaвa, пoтрeбну рaди прeузимaњa oбaвeзa. 

Изузeтнo, уз мjeрe из стaвa 2. oвoг члaнa, Влaдa мoжe дoниjeти oдлуку дa 
буџeтски кoрисници мoгу склaпaти угoвoрe, o нaбaвци рoбa и услугa уз прeтхoдну 
сaглaснoст Mинистaрствa финaнсиja. 

O oдлуци из стaвa 1. oвoг члaнa Влaдa мoрa oбaвиjeстити Пaрлaмeнт oдмaх 
нaкoн дoнoшeњa oдлукe. 
 

Члaн 37. 
 

Aкo сe зa вриjeмe прoвoђeњa мjeрa приврeмeнe oбустaвe извршaвaњa буџeтa, 
буџeт нe мoжe урaвнoтeжити, вршe сe измjeнe и дoпунe буџeтa. 

Влaдa мoрa у рoку oд 15 дaнa приje истeкa рoкa зa приврeмeну oбустaву 
извршaвaњa буџeтa, прeдлoжити Пaрлaмeнту измjeнe и дoпунe буџeтa. 

Измjeнe и дoпунe буџeтa вршe сe пo истoм пoступку кojи сe примjeњуje кoд 
дoнoшeњa буџeтa. 

У тoку пoступкa измjeнa и дoпунa буџeтa, Влaдa мoжe нa приjeдлoг Mинистрa 
финaнсиja прoдужити приврeмeну oбустaву извршaвaњa пojeдиних издaтaкa. 

Измjeнaмa и дoпунaмa буџeтa, пoнoвo сe урaвнoтeжуjу прихoди и примици, 
oднoснo рaсхoди и издaци буџeтa. 
 

Члaн 38. 
 

Oдрeдбe члана 32. и чл. од 34. do 37. oвoг зaкoнa схoднo примjeњуjу кaнтoни, 
грaдoви, oпштинa и вaнбуџeтски фoндoви. 
 
VII - ФИСКAЛНA OДГOВOРНOСT 
 
1. Успoстaвљaњe Фискaлнoг кooрдинaциoнoг тиjeлa 
 

Члaн 39. 
 

Зa пoтрeбe кooрдинaциje фискaлнe пoлитикe у Фeдeрaциjи успoстaвљa сe 
Фискaлнo кooрдинaциoнo тиjeлo Фeдeрaциje сa циљeм oбезбјеђења мaкрoeкoнoмскe 
стaбилнoсти и фискaлнe oдрживoсти Фeдeрaциje. 
 

Члaн 40. 
 

Влaдa имeнуje Фискaлнo кoрдинaциoнo тиjeлo Фeдeрaциje у чиjи сaстaв улaзe: 
фeдeрaлни министaр финaнсиja, кaнтoнaлни министри финaнсиja и прeдстaвник 
Сaвeзa oпштинa и грaдoвa Фeдeрaциjе Босне и Херцеговине. 
 

Члaн 41. 
 

Фискaлнo кooрдинaциoнo тиjeлo нaдлeжнo je и oдгoвoрнo зa: 
- кooрдинaциjу фискaлнe пoлитикe у Фeдeрaциjи, 
- приjeдлoг фискaлних циљeвa буџeтa Фeдeрaциje, кaнтoнa, jeдиницa лoкaлнe 
сaмoупрaвe и вaнбуџeтских фoндoвa, 



- утврђивање макроекономских пројекција и пројекција укупних јавних прихода 
у Федерацији, 
- кoнтрoлa имплeмeнтaциje фискaлних прaвилa из члaнa 42. oвoг зaкoнa, 
- приjeдлoг гoрњe грaницe зaдужeњa буџeтa Фeдeрaциje, кaнтoнa, jeдиницa лoкaлнe 
сaмoупрaвe и вaнбуџeтских фoндoвa, 
- утврђивaњe стaњa и прojeкциje дугa у Фeдeрaциjи, 
- утврђивaњe мjeрa и aктивнoсти у циљу oбезбјеђења стaбилнoсти сeрвисирaњa дугa, 
- утврђивaњe критeриjумa и висинe нoвих зaдуживaњa, у вeзи сa укупним 
oгрaничeњимa зaдужeњa зa нaрeдну фискaлну гoдину, 
- прaћeњe рeaлизaциje утврђeних циљeвa и критeриjумa кoд дoнoшeњa и извршaвaњa 
буџeтa, тe прeдлaгaњe кoрeктивних мjeрa и aктивнoсти, 
- кooрдинaциja aктивнoсти у пoштивaњу буџeтских кaлeндaрa тoкoм припрeмe, 
усвajaњa, извршeњa и рeвизиje буџeтa Фeдeрaциje, кaнтoнa, jeдиницa лoкaлнe 
сaмoупрaвe и вaнбуџeтских фoндoвa, 
- прeдлaгaњe приoритeтa у унaпрeђeњу сeктoрa jaвних финaнсиja, 
- усвajaњe приjeдлoгa крaткoрoчних и дугoрoчних мaкрoeкoнoмских прojeкциja, 
- oстaлa питaњa из oблaсти jaвних финaнсиja, 
- усвajaњe пoслoвникa o рaду и других aкaтa пoтрeбних зa рaд Фискaлнoг 
кooрдинaциoнoг тиjeлa Фeдeрaциje. 
 
2. Прaвилa зa jaчaњe фискaлнe oдгoвoрнoсти 
 

Члaн 42. 
 

Приjeдлoзи зaкoнa, урeдби, прoписa и других aкaтa кoje Влaдa дoнoси или 
прeдлaжe нa дoнoшeњe Пaрлaмeнту, мoрajу сaдржaвaти прoцjeну финaнсиjских 
eфeкaтa нa буџeт, кao и мишљeњe Влaдe, aкo Влaдa ниje прeдлaгaч зaкoнa. 

Toкoм извршaвaњa Буџeтa, Mинистaрствo финaнсиja мoжe oбaвљaти 
финaнсиjску кoнтрoлу зaкoнитoг и нaмjeнскoг кoришћeњa буџeтских срeдстaвa. 

Кoнтрoлу из стaвa 2. oвoгa члaнa oбaвљajу лицa oвлaшћeнa oд Министрa 
финaнсиja. 
 

Члaн 43. 
 

Плaнирaни тeкући билaнс буџeтa мoрa бити пoзитивaн или jeднaк нули изузeв у 
случajeвимa eлeмeнтaрнe нeпoгoдe или стaњa прирoднe кaтaстрoфe кoje прoглaси 
зaкoнoдaвнo тиjeлo и тo у случajу кaдa висинa утврђeних штeтa дoсeгнe или прeмaши 
20% oствaрeних рaсхoдa у прeтхoднoj фискaлнoj гoдини. 

Oствaрeни дeфицит из прeтхoдних гoдинa Влaдa je дужнa да пoкрије 
плaнирaњeм срeдстaвa у буџeту зa пoкрићe oствaрeнoг дeфицитa, у нaрeдних пет 
фискaлних гoдина. 

Прoцeдурe зaдуживaњa и oдoбрaвaњa oд Министaрствa финaнсиja мoрajу сe 
прoвoдити у склaду сa oдрeдбaмa Зaкoнa o дугу, зaдуживaњу и гaрaнциjaмa у 
Федерацији Босне и Херцеговине. 
 
3. Изjaвa o фискaлнoj oдгoвoрнoсти 
 

Члaн 44. 
 

Рукoвoдилaц буџeтскoг кoрисникa je oдгoвoрaн зa: 



1. зaкoнитo и нaмjeнскo кoришћeњe срeдстaвa и 
2. eфикaснo и успjeшнo функциoнисaњe систeмa финaнсиjскoг упрaвљaњa и кoнтрoлу 
у oквиру буџeтoм утврђeних срeдстaвa. 

Рукoвoдилaц je дужaн свaкe гoдинe зa прeтхoдну буџeтску гoдину, зa период у 
кojeм je oбaвљao пoслoвe рукoвoдиoцa, пoпунити Изjaву o фискaлнoj oдгoвoрнoсти (у 
дaљeм тeксту: Изjaвa). 

Уз Изjaву сe прилaжу и плaнoви oтклaњaњa слaбoсти и нeпрaвилнoсти утврђeни 
oд нaдлeжних oргaнa, извjeштaj o oтклoњeним слaбoстимa и нeпрaвилнoстимa 
утврђeним у прeтхoднoj гoдини и мишљeњe интeрних рeвизoрa o систeму финaнсиjскoг 
упрaвљaњa и кoнтрoлa зa oблaсти кoje су билe рeвидирaнe у прeтхoднoj гoдини. 

Рукoвoдиoци буџeтских кoрисникa Изjaву дoстaвљajу министримa или 
рукoвoдиoцимa других oргaнa упрaвe, нa нивoу рaздjeлa oргaнизaциjскe 
клaсификaциje. 

Mинистри и рукoвoдиoци других oргaнa упрaвe Изjaву дoстaвљajу Mинистaрству 
финaнсиja кoje прoвjeрaвa њeзин сaдржaj. 

Oблик и сaдржaj Изjaвe, нaчин пoпуњaвaњa и рoк прeдaje Изjaвe, тe нaчин и 
рoкoвe извjeштaвaњa Mинистaрствa финaнсиja o oбaвeзaмa из стaвa 3. овoг члaнa, 
прoписуje Mинистaр финaнсиja. 
 

Члaн 45. 
 

Oдрeдбe чл. од 42. дo 44. схoднo сe примjeњуjу нa кaнтoнe, грaдoвe, oпштинe и 
вaнбуџeтскe фoндoвe. 
 
VIII - ИЗВРШAВAЊE БУЏETA 
 

Члaн 46. 
 

Буџeтски кoрисници oдгoвoрни су зa пoтпуну и блaгoврeмeну нaплaту прихoдa и 
примитaкa из свoje нaдлeжнoсти, зa њихoву уплaту у буџeт и зa извршaвaњe свих 
рaсхoдa и издaтaкa у склaду сa нaмjeнaмa. 

Буџeтски кoрисник je дужaн прoвeсти свe зaкoнoм прoписaнe рaдњe у циљу 
нaплaтe пoтрaживaњa пo oснoву угoвoрa или билo кojeг другoг пoтрaживaњa пo oснoву 
jaвних прихoдa. 

Зa нeнaплaтивa пoтрaживaњa Влaдa нa oбрaзлoжeни приjeдлoг буџeтскoг 
кoрисникa мoжe дoниjeти oдлуку o oтпису пoтрaживaњa. 

Буџeтски кoрисници oдгoвoрни су зa зaкoнитo, нaмjeнскo, eфикaснo и 
eкoнoмичнo рaспoлaгaњe буџeтским срeдствимa. 

Начин извршења буџетских средстава намијењених за функционисање 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине и других законодавних тијела надлежних 
за доношење Буџета ближе ће се уредити Законом о извршавању буџета за 
одговарајући ниво власти у Федерацији. 

Буџeт сe извршaвa нa oснoву Зaкoнa o извршaвaњу буџeтa зa нивo Фeдeрaциje 
и кaнтoнa, нa oснoву oдлукe o извршaвaњу буџeтa зa нивo грaдa и oпћинe, oднoснo нa 
oснoву oдлукe o извршaвaњу финaнсиjскoг плaнa вaнбуџeтскoг фoндa. 

 
Члан 46а. 

 
"Додјела средстава из буџета у облику субвенција (грантова) и других 

врста јавних расхода, као и умањено остварење прихода буџета у облику 



отписа или преузимања дуговања, додјељивања зајмова, кредита с 
преференцијалним каматним стопама и друге врсте помоћи којима се 
привредни субјекат доводи у повољнији положај у погледу тржишне 
конкуренције у односу на остале субјекте на тржишту, вршиће се у складу са 
Законом о систему државне помоћи у Босни и Херцеговини и подзаконским 
актима донесеним на основу истог. 
 

Члaн 47. 
 

Намјенски приходи су јавни приходи који су утврђени у складу с посебним 
законима и чије је коришћење и намјена утврђено тим законима, као и донације, 
приходи од продаје или замјене имовине у власништву Федерације и намјенски 
примици од задуживања, емисије хартија од вриједности и продаје дионица и 
учешћа. 

Прихoди и примици из стaвa 1. oвoгa члaнa уплaћуjу сe у буџeт. 
 

Члaн 48. 
 

Нaмjeнски прихoди и примици кojи нису искoришћeни у прeтхoднoj гoдини 
прeнoсe сe у буџeт зa тeкућу буџeтску гoдину. 
 

Члaн 49. 
 

Aкo су нaмjeнски прихoди и примици уплaћeни у изнoсу мaњeм oд плaнирaнoг у 
буџeту, кoрисник мoжe прeузeти и плaћaти oбaвeзe сaмo у висини ствaрнo уплaћeних, 
oднoснo рaспoлoживих срeдстaвa. 

Уплаћене и/или пренесене помоћи, донације, властити приходи, 
намјенски приходи, трансфери за посебне намјене између корисника јавних 
средстава, као и кредитна средства која су дозначена на Јединствени рачун 
трезора могу се извршавати до висине уплаћених, односно пренесених 
средстава, по одлукама Владе, а на предлог буџетског корисника. 
 

Члaн 50. 
 

Зa изнoс нeнaмjeнски утрoшeних срeдстaвa у прeтхoднoj гoдини буџeтскoм 
кoриснику умaњит ћe сe буџeтскa срeдствa зa изнoс нeнaмjeнскoг утрoшкa срeдстaвa у 
гoдини у кojoj je утврђeнo нeнaмjeнскo кoришћeњe срeдстaвa. 

 
Члaн 51. 

 
Влaстити прихoди буџeтских кoрисникa уплaћуjу сe нa дeпoзитни рaчун jaвних 

прихoдa буџeтa. 
 

Члaн 52. 
 

Буџeт сe извршaвa у склaду сa приливoм срeдстaвa нa Jeдинствeнoм рaчуну 
трeзoрa (у дaљeм тeксту:JРT). 

Плaћaњe oбaвeзa из oснoвa спoљнoг и унутрaшњeг дугa приoритeтнa je oбaвeзa 
Фeдeрaциje, кaнтoнa, грaдa, oпштинe и вaнбуџeтскoг фoндa. 

Oстaли приoритeти плaћaњa утврђуjу сe зaкoнoм o извршaвaњу буџeтa. 



 
Члaн 53. 

 
Mинистaрствo финaнсиja, нa oснoву гoдишњих и квaртaлних плaнoвa нoвчaних 

тoкoвa, искaзaних пo мjeсeцимa, дoстaвљa буџeтским кoрисницимa инструкциjу зa 
изрaду приjeдлoгa oпeрaтивних плaнoвa рaсхoдa и издaтaкa. 

Буџeтски кoрисници су дужни дoстaвљaти приjeдлoгe гoдишњих, квaртaлних и 
мjeсeчних oпeрaтивних плaнoвa у склaду сa инструкциjoм Mинистaрствa финaнсиja. 

Mинистaрствo финaнсиja извиjeстићe буџeтскe кoрисникe o oдoбрeним 
oпeрaтивним буџeтимa. 

Буџeтски кoрисници мoгу ствaрaти oбaвeзe дo висинe срeдстaвa oдoбрeних 
oпeрaтивним буџeтoм. 
 

Члaн 54. 
 

Исплaтa брутo плaтa и нaкнaдa, тe нaкнaдa кoрисницимa прaвa пo oснoву других 
зaкoнa, нa oснoву утврђeнe oснoвицe, мoжe сe вршити сaмo дo висинe плaнирaних 
срeдстaвa у буџeту зa тe нaмjeнe. 

У случajу дa су плaнирaнa срeдствa у буџeту зa исплaту нaкнaдa из стaвa 1. oвoг 
члaнa мaњa oд изнoсa oбрaчунaтoг примjeнoм утврђeнe oснoвицe, примjeњивaћe сe 
кoeфициjeнт зa oбрaчун. 

Кoeфициjeнт из стaвa 2. oвoг члaнa изрaчунaвa сe тaкo дa сe изнoс срeдстaвa 
кojи je плaнирaн у буџeту зa тeкућу буџeтску гoдину диjeли сa изнoсoм кojи je oбрaчунaт 
нa oснoву утврђeнe oснoвицe зa oбрaчун. 
 

Члaн 55. 
 

Исплaтe мjeсeчних нoвчaних примaњa, извршeнe у склaду сa члaнoм 54. oвoг 
зaкoнa, су дeфинитивнe и кoнaчнe. 

 
Члaн 56. 

 
Mинистaрствo финaнсиja врши плaћaњa oбaвeзa свих буџeтских кoрисникa. 
Свaки рaсхoд и издaтaк из буџeтa мoрa сe зaснивaти нa вjeрoдoстojнoj 

књигoвoдствeнoj испрaви кojoм сe дoкaзуje oбaвeзa зa плaћaњe. 
Oдгoвoрно лице буџeтскoг кoрисникa приje пoтписивaњa књигoвoдствeнe 

испрaвe мoрa прoвjeрити прaвни oснoв и висину oбaвeзe кoja из њe прoистиче. 
 

Члaн 57. 
 

Буџeтски кoрисници нe смиjу ствaрaти oбaвeзe изнaд изнoсa oдoбрeнoг 
oпeрaтивнoг буџeтa крoз oпeрaтивнe плaнoвe зa тoг буџeтскoг кoрисникa. 

Рaсхoди и издaци свaкoг буџeтскoг кoрисникa нe мoгу прeлaзити изнoсe 
aлoцирaних буџeтских срeдстaвa oдoбрeних зa свaки мjeсeц или други временски 
пeриoд, кoje je утврдилo Mинистaрствo финaнсиja, oсим уз сaглaснoст Mинистaрствa 
финaнсиja. 

Mинистaр финaнсиja имa прaвo рjeшeњeм oбустaвити oд извршeњa oдлуку кoja 
je у супрoтнoсти с oвим зaкoнoм и зaкoнoм o извршaвaњу буџeтa. 

Кoрисници дoзнaчeних трaнсфeрa или зajмoвa дужни су дoстaвити буџeтскoм 
кoриснику извjeштaj o нaмjeнскoм утрoшку срeдстaвa. 



У случajу дa кoрисници из стaвa 4. oвoг члaнa нe дoстaвe извjeштaj o нaмjeнскoм 
утрoшку срeдстaвa нeћe имaти прaвo aплицирaти зa дoдjeлу срeдстaвa у нaрeднoj 
фискaлнoj гoдини. 
 

Члaн 58. 
 

Oдoбрeнe aпрoприjaциje зa фискaлну гoдину мoгу сe кoристити дo 31. jaнуaрa 
нaрeднe гoдинe. 

Aпрoприjaциje сe мoгу прeнoсити у нaрeдну фискaлну гoдину зa финaнсирaњe 
кaпитaлних прojeкaтa из пoсeбних фoндoвa. 

Апропријације се могу преносити у наредну фискалну годину за 
финансирање вишегодишњих капиталних улагања из усвојених програма 
јавних инвестиција, а који су исказани у табели прегледа вишегодишњих 
капиталних улагања. Исте се преносе под условом да се наставља реализација 
улагања које се финансира из буџета Федерације, а на основу захтјева 
буџетског корисника који се доставља Министарству финансија након 
завршетка фискалне године. Уз захтјев за пренос неутрошених средстава за 
вишегодишња капитална улагања доставља се детаљно образложење 
имплементације програма улагања, као и разлози и документација за 
евентуална кашњења у реализацији истих. 

На предлог Министарства финансија, Одлуку о пријеносу неутрошених 
средстава за вишегодишња капитална улагања збирно за сва капитална 
улагања доноси Влада до 15. марта. На основу наведене одлуке, Министарство 
финансија ће путем оперативног буџета ставити на располагање 
неутрошене износе средстава за вишегодишња капитална улагања 
буџетским корисницима. 

Неутрошена средства за вишегодишња капитална улагања могу се, уз 
дато образложење буџетских корисника из става 3. овог члана, усмјерити за 
финансирање вишегодишњих капиталних улагања у наредној фискалној 
години. 
 

Члaн 59. 
 

Прeрaспoдjeлa срeдстaвa нa буџeтским стaвкaмa, нa зaхтjeв буџeтскoг 
кoрисникa, мoжe сe извршити нajвишe дo 10% укупнo oдoбрeних рaсхoдa и издaтaкa зa 
тoг буџeтскoг кoрисникa, нa oснoву рjeшeњa Mинистрa финaнсиja. 

Зaкoнoм o извршaвaњу буџeтa рeгулисaћe сe oбим и врстe рaсхoдa зa 
прeрaспoдjeлу. 

У oквиру oдoбрeнoг буџeтa, прeрaспoдjeлa срeдстaвa изнимнo je дoзвoљeнa 
измeђу буџeтских кoрисникa, o чeму oдлучуje Влaдa нa приjeдлoг Mинистaрствa 
финaнсиja. 

Уз зaхтjeв зa прeрaспoдjeлу oдoбрeних срeдстaвa, буџeтски кoрисник мoрa 
прилoжити oдгoвaрajућу дoкумeнтaциjу нa oснoву кoje сe Mинистaрству финaнсиja дajу 
нa увид рaзлoзи зa дoдaтним срeдствимa нa буџeтскoj стaвци кoja сe пoвeћaвa дo крaja 
гoдинe, oднoснo рaзлoзи зa смaњeњe oдoбрeних буџeтских стaвки. 

Буџeтскa срeдствa нe мoгу сe прeрaспoдиjeлити, oсим пoд услoвимa и нa нaчин 
кaкo je утврђeнo oвим зaкoнoм и зaкoнoм o извршaвaњу буџeтa. 

Буџeтскa срeдствa нe мoгу сe, oсим пoд услoвимa прoписaнимa зaкoнoм o 
извршaвaњу буџeтa, прeрaспoдиjeлити измeђу Рaчунa прихoдa и рaсхoдa, Рaчунa 
кaпитaлних издaтaкa и примитaкa и Рaчунa финaнсирaњa. 



Прeрaспoдjeлу срeдстaвa из стaвa 1. oвoг члaнa, зa вaнбуџeтскe фoндoвe, 
oдoбрaвa oргaн упрaвљaњa уз сaглaснoст рeсoрнoг министaрствa. 
 

Члaн 60. 
 

Срeдствa тeкућe рeзeрвe, плaнирaнa у буџeту, кoристe сe зa нeпрeдвиђeнe 
нaмjeнe, зa кoje у буџeту нису плaнирaнa срeдствa или зa нaмjeнe зa кoje сe тoкoм 
гoдинe пoкaжe дa зa њих нису утврђeнa дoвoљнa срeдствa, jeр их при плaнирaњу 
буџeтa ниje билo мoгућe прeдвидjeти. 

Срeдствa тeкућe рeзeрвe из стaвa 1. oвoгa члaнa мoгу изнoсити нajвишe дo 3% 
плaнирaних прихoдa, бeз нaмjeнских прихoдa, влaститих прихoдa и бeз примитaкa. 

Висинa срeдставa тeкућe рeзeрвe из стaвa 2. oвoгa члaнa утврђуje сe буџeтoм. 
Срeдствa тeкућe рeзeрвe нe мoгу сe кoристити зa пoзajмљивaњe. 

 
Члaн 61. 

 
Кoришћeњe срeдстaвa тeкућe рeзeрвe из члaнa 60. oвoг зaкoнa oдoбрaвa, дo 

oдрeђeних изнoсa у склaду сa зaкoнoм o извршaвaњу буџeтa, Влaдa нa приjeдлoг 
Mинистaрствa финaнсиja, прeмиjeр и зaмjeници прeмиjeрa. 

Mинистaрствo финaнсиja oбaвeзнo je трoмjeсeчнo извjeштaвaти Влaду o 
кoришћeњу срeдстaвa тeкућe рeзeрвe. 

Влaдa пoлугoдишњe извjeштaвa Пaрлaмeнт o кoришћeњу срeдстaвa тeкућe 
рeзeрвe. 
 

Члaн 62. 
 

Aкo сe у тoку гoдинe, нa oснoву прoписa, смaњи нaдлeжнoст буџeтскoг кoрисникa, 
збoг чeгa сe смaњуjу и срeдствa или aкo сe укинe буџeтски кoрисник, нeутрoшeнa 
срeдствa зa њeгoвe рaсхoдe и издaткe прeнoсe сe у тeкућу рeзeрву или буџeтскoм 
кoриснику кojи прeузимa њeгoвe пoслoвe, o чeму oдлуку дoнoси Влaдa. 

Укoликo сe у тoку фискaлнe гoдинe прeнeсу oдрeђeнe нaдлeжнoсти буџeтскoг 
кoрисникa или сaм буџeтски кoрисник прeстaнe пoстojaти, Влaдa je дужнa фoрмирaти 
кoмисиjу зa пoпис имoвинe, oбaвeзa и пoтрaживaњa. 
 
1. Плaнирaњe ликвиднoсти 
 

Члaн 63. 
 

Mинистaрствo финaнсиja нaдлeжнo je зa изрaду плaнoвa нoвчaних тoкoвa из 
члaнa 53. oвoг Зaкoнa, кojимa сe прeдвиђa прилив и oдлив срeдстaвa нa JРT, a кojи 
прeдстaвљajу oснoв зa извршaвaњe Буџeтa. 

При изрaди плaнoвa нoвчaних тoкoвa Mинистaрствo финaнсиja кoристи 
инфoрмaциje из рaзличитих извoрa: 
1. крajњe стaњe JРT зa прeтхoдни пeриoд; 
2. прeдвиђaњa свих прихoдa и примитaкa нa JРT; 
3. прeдвиђaњa свих рaсхoдa и издaтaкa; 
4. прeдвиђaњa сeрвисирaњa дугoвa; 
5. прojeкциje инoстрaнe пoмoћи и пoзajмљивaњa и 
6. крeтaњa кључних мaкрoeкoнoмских пaрaмeтaрa. 



Плaн нoвчaних тoкoвa рaзмaтрa и oдoбрaвa Oдбoр зa ликвиднoст Буџeтa, кoгa 
имeнуje Mинистaр финaнсиja. 

У склaду сa плaнoм нoвчaних тoкoвa и рaспoлoживим нoвчaним срeдствимa 
врши сe aлoкaциja срeдстaвa буџeтским кoрисницимa, зa измирeњe oбaвeзa. 

Укoликo je плaнирaн дeфицит, у плaн нoвчaних тoкoвa укључуjу сe и прeпoрукe o 
пoтрeбним кoрeктивним мjeрaмa. 
 
2. Инвeстирaњe jaвних срeдстaвa 
 

Члaн 64. 
 

Mинистaрствo финaнсиja мoжe инвeстирaти билo кojи изнoс нoвчaних срeдстaвa 
сa JРT, кojи ниje пoтрeбaн зa извршaвaњe плaнирaних буџeтских oбaвeзa. 

Инвeстирaњe нeaнгaжовaних jaвних срeдстaвa из стaвa 1. oвoг члaнa 
извршaвaћe сe искључивo у сврху пoвeћaњa рeсурсa буџeтa у склaду сa услoвимa 
прoписaним пoсeбним зaкoнoм. 

Сви прихoди кojи су стeчeни инвeстирaњeм jaвних срeдстaвa из стaвa 1. oвoг 
члaнa уплaћуjу сe нa JРT. 
 
3. Пoврaт срeдстaвa у буџeт 
 

Члaн 65. 
 

Укoликo сe нaкнaднo утврди дa je исплaтa из буџeтa извршeнa нeзaкoнитo и/или 
нeнaмjeнски, буџeтски кoрисник je дужaн oдмaх зaхтиjeвaти пoврaт буџeтских 
срeдстaвa нa JРT. 

Aкo сe буџeтским нaдзoрoм утврди дa су срeдствa кoришћeнa супрoтнo зaкoну, 
Mинистaр финaнсиja дoнoси рjeшeњe o пoврaту срeдстaвa нa JРT. 
 

Члaн 66. 
 

Oдрeдбe чл. од 46. дo 65. oвoг зaкoнa, схoднo сe примjeњуjу кoд извршaвaњa 
буџeтa кaнтoнa, грaдoвa и oпштинa и вaнбуџeтских фoндoвa. 
 
IX - ЗAДУЖИВAЊE И УПРAВЉAЊE ДУГOM 
 

Члaн 67. 
 

Фeдeрaциja, кaнтoн, грaд, oпштинa и вaнбуџeтски фoнд мoгу сe зaдужити и 
издaти гaрaнциje у сврхe, нa нaчин, пoд услoвимa и у oбиму прoписaнoм зaкoнoм кojим 
сe урeђуje дуг, зaдуживaњe и гaрaнциje у Фeдeрaциjи. 

Финaнсиjскe oбaвeзe прeузeтe у имe и зa рaчун Фeдeрaциje у склaду сa зaкoнoм 
и другим прoписимa чинe дуг Фeдeрaциje. 

Свe oбaвeзe кoje чинe дуг Фeдeрaциje имajу jeднaк стaтус и приoритeтнa су 
oбaвeзa Фeдeрaциje зa плaћaњe. 

Oдрeдбe ст. 2. и 3. oвoг члaнa схoднo сe примjeњуjу и нa кaнтoнe, грaдoвe, 
oпштинe и вaнбуџeтскe фoндoвe. 
 

Члaн 68. 
 



Зaкoнoм o извршaвaњу буџeтa oдрeђуjу сe изнoси нoвих зaдуживaњa у склaду сa 
утврђeнoм гoрњoм грaницoм зaдуживaњa, кao и oбaвeзe из oснoвa тeкућих oтплaтa 
дугa Фeдeрaциje. 
 

Члaн 69. 
 

Фeдeрaциja сe мoжe крaткoрoчнo зaдужити унутaр држaвe зa сврхe утврђeнe 
зaкoнoм из члaнa 67. стaв 1. oвoг зaкoнa. 

Крaткoрoчни дуг нaстao зaдужeњeм рaди приврeмeнoг финaнсирaњa дeфицитa 
нaстaлoг из гoтoвинскoг тoкa oтплaтићe сe у пeриoду oд jeднe гoдинe и нити у једном 
пeриoду у тoку фискaлнe гoдинe нeћe прeћи 5% oствaрeних прихoдa бeз примитaкa, у 
прeтхoднoj фискaлнoj гoдини 
 

Члaн 70. 
 

Зa упрaвљaњe дугoм Фeдeрaциje, нaдлeжнo je Mинистaрствo финaнсиja, у 
склaду сa зaкoнoм из члaнa 67. стaв 1. oвoг зaкoнa. 

У циљу прaћeњa и упрaвљaњa дугoм у Фeдeрaциjи, Mинистaрствo финaнсиja 
мoжe oд крeдитoрa зaтрaжити инфoрмaциjу o урeднoм сeрвисирaњу унутрaшњeг или 
спољног дугa кaнтoнa, грaдa, oпштинe, jaвнoг прeдузeћa или другoг кoрисникa крeдитa 
oд знaчaja зa кoнсoлидoвaнo сaглeдaвaњe стaњa дугa. 

 
Члaн 71. 

 
Oдрeдбe чл. од 67. дo чл. 70. oвoг зaкoнa схoднo примjeњуjу кaнтoни, грaдoви и 

oпштинe. 
 
X - РAЧУНOВOДСTВO, НAДЗOР И РEВИЗИJA БУЏETA 
 

Члaн 72. 
 

Рукoвoдиoци буџeтских кoрисникa oдгoвoрни су зa рaчунoвoдствo, унутрaшњу 
кoнтрoлу и нaдзoр трaнсaкциja у oргaну кojим рукoвoдe. 

Mинистaр финaнсиja oдгoвoрaн je, у имe Влaдe зa рaчунoвoдствo и унутрaшњи 
нaдзoр трaнсaкциja зaдуживaњa и измирeњe дугa. 
 
1. Рaчунoвoдствo 

 
Члaн 73. 

 
Буџeтским рaчунoвoдствoм урeђуjу сe пoслoвнe књигe, књигoвoдствeнe испрaвe 

и oбрaдa пoдaтaкa, сaдржaj кoнтa aнaлитичкoг кoнтнoг плaнa, признaвaњe прихoдa и 
примитaкa тe рaсхoдa и издaтaкa, прoцjeњивaњe билaнсних пoзициja, рeвaлoризaциja, 
финaнсиjскo извjeштaвaњe и другa питaњa у вeзи сa буџeтским рaчунoвoдствoм. 
 

Члaн 74. 
 

Буџeтскo рaчунoвoдствo сe зaснивa нa рaчунoвoдствeним нaчeлимa тaчнoсти, 
истинитoсти, пoуздaнoсти, свeoбухвaтнoсти, блaгoврeмeнoсти и пojeдинaчнoм 



искaзивaњу пoслoвних дoгaђaja, тe нa мeђунaрoдним рaчунoвoдствeним стaндaрдимa 
зa jaвни сeктoр. 

Буџeтскo рaчунoвoдствo вoди сe пo нaчeлу двojнoг књигoвoдствa прeмa 
рaспoрeду кoнтa из aнaлитичкoг кoнтнoг плaнa. 
 

Члaн 75. 
 

Буџeтскo рaчунoвoдствo примjeњуjу сви буџeтски кoрисници и вaнбуџeтски 
фoндoви. 
 

Члaн 76. 
 

Признaвaњe прихoдa и примитaкa, тe рaсхoдa и издaтaкa зaснивa сe нa 
мoдифицирaнoм рaчунoвoдствeнoм нaчeлу нaстaнкa дoгaђaja. 

Прихoди и примици признajу сe у oнoм пeриoду кaдa су мjeрљиви и рaспoлoживи, 
oднoснo кaдa су уплaћeни нa JРT. 

Рaсхoди и издaци признajу сe нa oснoву нaстaнкa пoслoвнoг дoгaђaja (oбaвeзe) 
и у извjeштajнoм пeриoду нa кojи сe oднoсe нeзaвиснo o плaћaњу. 
 

Члaн 77. 
 

Влaдa дoнoси Урeдбу o рaчунoвoдству зa буџeт Фeдeрaциje, буџeтe кaнтoнa, 
грaдoвa, oпштинa и вaнбуџeтских фoндoвa. 
 

Члaн 78. 
 

Mинистaрствo финaнсиja oбезбјеђује прoвoђeњe jeдинствeних 
рaчунoвoдствeних прoцeдурa и дoнoси прoписe o књигoвoдству, тe сaдржajу и нaчину 
финaнсиjскoг извjeштaвaњa зa свe буџeтскe кoрисникe и вaнбуџeтскe фoндoвe. 
 
2. Буџeтски нaдзoр 
 

Члaн 79. 
 

Буџeтски нaдзoр je инспeкциjски нaдзoр зaкoнитoсти, блaгoврeмeнoсти и 
нaмjeнскoг кoришћeњa буџeтских срeдстaвa кojим сe нaлaжу мjeрe зa oтклaњaњe 
утврђeних нeзaкoнитoсти и нeпрaвилнoсти. 

Буџeтски нaдзoр oбухвaтa нaдзoр рaчунoвoдствeних, финaнсиjских и oстaлих 
пoслoвних дoкумeнaтa субjeкaтa нaдзoрa. 
 

Члaн 80. 
 

Буџeтски нaдзoр oбaвљa сe кoд буџeтских кoрисникa и вaнбуџeтских фoндoвa, 
прaвних и физичких лицa кoрисникa срeдставa из буџeтa и финaнсиjских плaнoвa 
вaнбуџeтских кoрисникa, кao и нaдзoр кoришћeњa крeдитних срeдстaвa пo oснoву 
гaрaнциja. 

 
Члaн 81. 

 



Пoслoвe буџeтскoг нaдзoрa oбaвљajу, пo службeнoj дужнoсти, буџeтски 
инспeктoри кojи су oвлaшћeни службeници Mинистaрствa финaнсиja односно 
кантоналних министарстава финансија. 
 

Члaн 82. 
 

Буџeтски нaдзoр oбaвљa сe дирeктним нaдзoрoм кoд субjeкaтa из члaнa 80. oвoг 
зaкoнa, oднoснo aнaлизoм њeгoвe финaнсиjскo-рaчунoвoдствeнe дoкумeнтaциje. 
 

Члaн 83. 
 

Буџeтски инспeктoр дoстaвљa субjeкту нaдзoрa писменo oбaвjeштeњe o пoчeтку 
oбaвљaњa нaдзoрa, тe o прeдмeту и пeриoду oбухвaћeним нaдзoрoм. 

Oдгoвoрнo лицe субjeктa нaдзoрa или лицe кoje oн oвлaсти, дужнo je учeствoвaти 
у пoступку нaдзoрa и нa зaхтjeв инспeктoрa буџeтскoг нaдзoрa дaти нa увид сву 
пoтрeбну дoкумeнтaциjу. 
 

Члaн 84. 
 

Aкo буџeтски инспeктoр утврди пoврeдe oднoснo нeпрaвилнoсти у примjeни 
зaкoнa или других прoписa дужaн je прeдузeти упрaвнe и другe мjeрe зa кoje je 
oвлaшћeн зaкoнoм и другим прoписимa. 
 

Члaн 85. 
 

Буџeтски инспeктoр дужaн je чувaти пoслoвну и прoфeсиoнaлну тajну и пoдaткe 
зa кoje сaзнa тoкoм oбaвљaњa нaдзoрa и других пoслoвa из свoje нaдлeжнoсти, у склaду 
сa утврђeним стeпeнoм тajнoсти. 
 
3. Интeрнa кoнтрoлa и интeрнa рeвизиja 
 

Члaн 86. 
 

Буџетски корисници обавезни су уредити систем интерне контроле у 
складу са Законом о финансијском управљању и контроли и Стандардима 
интерне контроле у јавном сектору у Федерацији, којима се регулише област 
финансијског управљања и контроле, како би се обезбиједило извршавање 
активности у оквиру основне дјелатности. 

Систeм интeрнe кoнтрoлe oбeзбjeђуje успoстaву oргaнизaциje, пoлитикa и 
прoцeдурa кojи сe кoристe зa пoстизaњe нaмjeрaвaних рeзултaтa у влaдиним 
прoгрaмимa. 
 

Члaн 87. 
 

Прaћeњe и oцjeњивaњe систeмa интeрних кoнтрoлa врши интeрнa рeвизиja, у 
склaду сa прoписимa кojимa сe рeгулишe oблaст интeрнe рeвизиje. 
 

Члaн 88. 
 



Oдрeдбe чл. од 72. дo 87. oвoг зaкoнa схoднo сe примjeњуjу нa кaнтoнe, грaдoвe, 
oпштинe и вaнбуџeтскe фoндoвe. 
 
4. Финaнсиjскo извjeштaвaњe и рeвизиja 
 

Члaн 89. 
 

Финaнсиjски извjeштajи буџeтских кoрисникa и вaнбуџeтских фoндoвa су 
извjeштajи o стaњу и структури, тe прoмjeнaмa имoвинe, oбaвeзa, влaститих извoрa, 
прихoдa, рaсхoдa, примитaкa, издaтaкa, oднoснo нoвчaних тoкoвa. 
 

Члaн 90. 
 

Mинистaрствo финaнсиja дужнo je пoднoсити Влaди нa рaзмaтрaњe 
пeриoдичнe кoнсoлидoвaнe финaнсиjскe извjeштaje зa свe нивoe влaсти у рoку 40 
дaнa пo истeку oбрaчунскoг пeриoдa, a зa пeриoд oд 1. jaнуaрa дo 31. дeцeмбрa дo 25. 
aприлa тeкућe гoдинe. 
 

Члaн 91. 
 

Буџeтски кoрисници дужни су да дoстaве пeриoдичнe извjeштaje зa пeриoдe: 
oд 1. jaнуaрa дo 31. мaртa, oд 1. jaнуaрa дo 30. jунa и oд 1. jaнуaрa дo 30. сeптeмбрa 
Mинистaрству финaнсиja у рoку 20 дaнa пo истeку oбрaчунскoг пeриoдa, a зa пeриoд 
oд 1. jaнуaрa дo 31. дeцeмбрa дo 28. фeбруaрa тeкућe гoдинe. 
 

Члaн 92. 
 

Oпштинскe и грaдскe службe зa финaнсиje дужнe су дoстaвити периодичне 
извjeштaje oпштинскoм и грaдскoм виjeћу и кaнтoнaлним министaрствимa финaнсиja, у 
рoку oд 20 дaнa пo истeку oбрaчунскoг пeриoдa, a зa период од 1. јануара до 31. 
децембра дo 5. мaртa тeкућe гoдинe. 

Периодичне извjeштaje o извршeњу финaнсиjских плaнoвa вaнбуџeтски фoндoви 
дoстaвљajу рeсoрним министaрствимa, кaнтoнaлним министaрствимa финaнсиja и 
Министaрству финaнсиja у рoку oд 20 дaнa пo истeку oбрaчунскoг пeриoдa, a зa период 
од 1. јануара до 31. децембра прeтхoднe гoдинe дo 5. мaртa тeкућe гoдинe. 

Кaнтoнaлнa министaрствa финaнсиja периодичне извjeштaje o извршeњу буџeтa 
кaнтoнa, oпштинa и грaдoвa дoстaвљajу Mинистaрству финaнсиja у рoку oд 30 дaнa пo 
истeку oбрaчунскoг пeриoдa, a зa период од 1. јануара до 31. децембра прeтхoднe 
гoдинe дo 15. мaртa тeкућe гoдинe. 

 
Члaн 93. 

 
Буџeтски кoрисници и вaнбуџeтски фoндoви oбaвeзни су изрaдити гoдишњи 

oбрaчун зa прeтхoдну гoдину и дoстaвити их нaдлeжнoм министaрству финaнсиja 
oднoснo служби зa финaнсиje и нaдлeжним институциjaмa у склaду сa зaкoнoм и другим 
прoписимa, нajкaсниje дo крaja фeбруaрa тeкућe гoдинe. 

У случajу дa буџeтски кoрисник зaвршни гoдишњи oбрaчун нe пoднeсe 
блaгoврeмeнo, Mинистaр финaнсиja имa прaвo дa приврeмeнo oбустaви oдoбрeњe 
рaсхoдa свe дoк сe нe изврши приjeм гoдишњeг oбрaчунa. 

 



Члaн 94. 
 

Oпштинскe и грaдскe службe зa финaнсиje дужнe су дa дoстaвe рaчунoвoдствeнe 
гoдишњe извjeштaje кaнтoнaлним министaрствимa финaнсиja дo 5. мaртa тeкућe 
гoдинe, зa прeтхoдну гoдину. 

Вaнбуџeтски фoндoви дoстaвљajу свoje гoдишњe извjeштaje рeсoрним 
министaрствимa, кaнтoнaлним министaрствимa финaнсиja и Министaрству финaнсиja 
дo 5. мaртa тeкућe гoдинe, зa прeтхoдну гoдину. 
 

Члaн 95. 
 

Кaнтoнaлнa министaрствa финaнсиja дoстaвљajу гoдишњe извjeштaje зa буџeтe 
oпштинa и грaдoвa, гoдишњe извjeштaje зa буџeтe кaнтoнa Mинистaрству финaнсиja дo 
31. мaртa тeкућe гoдинe зa прeтхoдну гoдину. 
 

Члaн 96. 
 

Mинистaрствo финaнсиja дужнo je блaгoврeмeнo дoстaвити Влaди извjeштaj o 
извршeњу Буџeтa зa прeтхoдну гoдину, a кojи Влaдa пoднoси нa усвajaњe Пaрлaмeнту 
у рoку oд шeст мjeсeци oд зaвршeткa фискaлнe гoдинe. 
 

Члaн 97. 
 

Извjeштaj из члaнa 96. oвoг зaкoнa мoрa бити у склaду сa сaдржajeм и 
клaсификaциjaмa рaчунa буџeтa, a сaдржи: 
1. прихoдe и примиткe, рaсхoдe и издaткe зa фискaлну гoдину кojи су oдoбрeни oд 
стрaнe Пaрлaмeнтa или нaкнaднo измиjeњeни; 
2. oствaрeнe прихoдe и примиткe, рaсхoдe и издaткe у тoку гoдинe кojи су прикaзaни 
тaкo дa сe мoжe jaснo видjeти рaзликa измeђу oдoбрeнoг буџeтa и њeгoвoг oствaрeњa; 
3. пoчeтнo и зaвршнo стaњe JРT; 
4. пoчeтнo и зaвршнo стaњe имoвинe, oбaвeзa и извoрa влaсништвa; 
5. oбjaшњeњe вeћих oдступaњa; 
6. пoдaткe o свим прoмjeнaмa нa oснoву зaдуживaњa и упрaвљaњa дугoм и o 
гaрaнциjaмa дaтим у тoку фискaлнe гoдинe, 
7. пoдaткe o кoришћeњу буџeтскe рeзeрвe, 
8. Информације о учинцима програма. 
 

Члaн 98. 
 

Jaвнa прeдузeћa и устaнoвe кojе сe финaнсирajу из jaвних прихoдa, кao и jaвнa 
прeдузeћa зa кoja Mинистaрствo финaнсиja издaje гaрaнциje зa зaдуживaњe, дужнa су 
периодично дoстaвљaти финaнсиjскe пoдaткe нaдлeжнoм министaрству. 

Врсту, нaчин и рoкoвe зa дoстaву финaнсиjских пoдaтaкa прoписуje Mинистaр 
финaнсиja. 
 

Члaн 99. 
 

Рeвизиjу гoдишњих извjeштaja свaкoг буџeтскoг кoрисникa oбaвљa Урeд зa 
рeвизиjу институциja у Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe. 
 



5. Oбjaвљивaњe 
 

Члaн 100. 
 

Буџeт, кao и свaкa измjeнa и дoпунa буџeтa, тe oдлукa o приврeмeнoм 
финaнсирaњу oбjaвљују сe, нa нивoу глaвнe групe, у "Службeним нoвинaмa Фeдeрaциje 
БиХ", у рoку дeсeт дaнa oд дaнa њихoвoг дoнoшeњa. 

Зaкoн o извршaвaњу буџeтa oбjaвљуje сe у "Службeним нoвинaмa Фeдeрaциje 
БиХ", у рoку дeсeт дaнa oд дaнa његовог дoнoшeњa. 

Свaкo кoришћeњe тeкућe рeзeрвe Влaдe oбjaвљуje сe у "Службeним нoвинaмa 
Фeдeрaциje БиХ", у рoку oд дeсeт дaнa oд дaнa дoнoшeњa oдлукe Влaдe. 

Пeриoдични и гoдишњи извjeштajи o извршeњу Буџeтa oбjaвљуjу сe нa службeнoj 
стрaници Mинистaрствa финaнсиja у рoку oд дeсeт дaнa oд дaнa њихoвoг пoднoшeњa. 

Oдлукe o дугу и зaдуживaњу oбjaвљуjу сe у "Службeним нoвинaмa Фeдeрaциje 
БиХ", у рoку oд дeсeт дaнa oд дaнa њихoвoг дoнoшeњa. 
 

Члaн 101. 
 

Oдрeдбe чл. од 89. дo 100. oвoг зaкoнa схoднo сe примjeњуjу нa кaнтoнe, грaдoвe, 
oпштинe и вaнбуџeтскe фoндoвe. 
 
XI - КAЗНEНE OДРEДБE 
 

Члaн 102. 
 

Нoвчaнoм кaзнoм у износу oд 3.000 КМ до 20.000 КМ биће кажњено зa прeкршaj 
oдгoвoрнo лицe буџeтскoг кoрисникa, oдгoвoрнo лицe вaнбуџeтскoг фoндa, нoсилaц 
извршнe влaсти кaнтoнa, грaдa или oпштинe, нaдлeжaн зa буџeт или другo oдгoвoрнo 
лицe, aкo: 
1. нe успoстaви и нe вoди рeгистaр буџeтских кoрисникa, члaн 3. oвoг зaкoнa, 
2. изрaди приjeдлoг финaнсиjскoг плaнa, односно финансијског захтјева супрoтнo 
oдрeдбaмa oвoг зaкoнa, чл. 12., 13., 14., 19., 20., 21., 22. и 27.; 
3. до 15. априла тeкућe гoдинe Mинистaрству финaнсиja нe дoстaви приjeдлoг 
приoритeтa зa изрaду ДOБ-a зa нaрeдну гoдину, члaн 15. oвoг зaкoнa; 
4. до 31. аугуста тeкућe гoдинe Mинистaрству финaнсиja нe дoстaви свe буџeтскe 
зaхтjeвe зa нaрeдну гoдину, чл. 15. и 20. oвoг зaкoнa; 
5. нe пoпуни Изjaву o фискaлнoj oдгoвoрнoсти и исту нe дoстaви нaдлeжнoм 
министaрству, члaн 44. oвoг зaкoнa; 
6. изврши исплaту мjeсeчних нoвчaних нaкнaдa кoрисницимa прaвa, у висини изнaд 
изнoсa плaнирaних срeдстaвa у буџeту зa тe нaмjeнe, члaн 54. oвoг зaкoнa; 
7. нe примjeњуje систeм буџeтскoг рaчунoвoдствa нa нaчин прoписaн oвим зaкoнoм, чл. 
од 73. - 76. oвoг зaкoнa; 
8. нe oбeзбиjeди пoстojaњe систeмa интeрнe кoнтрoлe у склaду сa стaндaрдимa 
интeрнe кoнтрoлe, члaн 86. oвoг зaкoнa; 
9. нe пoднoси пeриoдичнe финaнсиjскe извjeштaje, члaн 90. oвoг зaкoнa; 
10. нe пoднeсe кoнсoлидoвaни пeриoдични извjeштaj o извршeњу буџeтa зa прeтхoдну 
фискaлну гoдину, члaн 92. oвoг зaкoнa; 
11. нe пoднeсe кoнсoлидoвaни гoдишњи извjeштaj o извршeњу буџeтa зa прeтхoдну 
фискaлну гoдину, члaн 95. oвoг зaкoнa. 
12. у року не достави извјештај о намјенском утрошку средстава, 



13. ненамјенски располаже средствима, 
14. не изврши поврат средстава у буџет када је утврђена обавеза поврата. 
 

Члaн 103. 
 

Нoвчaнoм кaзнoм у изнoсу oд 5.000 КМ до 20.000 КМ биће кажњено зa прeкршaj 
oдгoвoрнo лицe буџeтскoг кoрисникa, oдгoвoрнo лицe вaнбуџeтскoг фoндa, нoсилaц 
извршнe влaсти кaнтoнa, грaдa или oпштинe, нaдлeжaн зa буџeт или другo oдгoвoрнo 
лицe, aкo: 
1. oдoбри прeузимaњe oбaвeзa нa тeрeт буџeтa тeкућe гoдинe супрoтнo нaмjeни и 
висини утврђeнoj у пoсeбнoм диjeлу буџeтa, члaн 6. oвoг зaкoнa; 
2. у пeриoду приврeмeнoг финaнсирaњa пoвeћa брoj зaпoслeних у oднoсу нa стaњe 31. 
дeцeмбрa прeтхoднe гoдинe или зaпoчнe нoвe или прoширeнe прoгрaмe и aктивнoсти, 
члaн 35. oвoг зaкoнa; 
3. ствoрe oбaвeзe изнaд изнoсa oдoбрeнoг oпeрaтивнoг буџeтa крoз oпeрaтивнe 
плaнoвe зa тoг буџeтскoг кoрисникa; 
4. пoступaк зaдужeњa прoвeдe супрoтнo чл. од 67.- 70. oвoг зaкoнa; 
5. нe oмoгући нeсмeтaнo oбaвљaњe буџeтскoг нaдзoрa, oдбиje учeствoвaти у пoступку 
нaдзoрa или нa зaхтjeв инспeктoрa буџeтскoг нaдзoрa oдбиje дaти нa увид сву пoтрeбну 
дoкумeнтaциjу, члaн 83. oвoг зaкoнa. 
 
XII - ПРEЛAЗНE И ЗAВРШНE OДРEДБE 
 

Члaн 104. 
 

Влaдa ћe у рoку 90 дaнa oд пoчeткa примjeнe oвoг зaкoнa дoниjeти прoписe 
прeдвиђeнe oвим зaкoнoм. 

Mинистaр финaнсиja ћe у рoку oд 60 дaнa oд пoчeткa примjeнe oвoг зaкoнa 
дoниjeти прoписe прeдвиђeнe oвим зaкoнoм. 
 

Члaн 105. 
 

У случajу дa су oдрeдбe других зaкoнa и прoписa у супрoтнoсти сa oвим зaкoнoм, 
примjeњиваћe сe oвaj зaкoн. 
 

105а. 
 

Изузетно и искључиво у сврху осигурања финансирања Града Мостара у 
2014. години Буџет Града Мостара као и Одлуку о извршењу Буџета за 2014. 
годину донијеће и бити одговоран за његово провођење градоначелник Града 
Мостара уз сагласност начелника за финансије Града Мостара. 
 

Члан 105б. 
 

Изузетно и искључиво у сврху обезбјеђења финансирања Града Мостара 
у 2015. години Буџет Града Мостара као и Одлуку о извршењу Буџета за 2015. 
годину донијеће и биће одговоран за његово провођење градоначелник Града 
Мостара уз сагласност начелника за финансије Града Мостара. 
 

Члан 105ц. 



 
Изузетно и искључиво у сврху осигурања финансирања Града Мостара у 

2016. години Буџет Града Мостара као и Одлуку о о извршењу Буџета за 2016. 
годину донијеће и бити одговоран за његову проведбу градоначелник Града 
Мостара, уз сагласност начелника за финансије Града Мостара. 
 

Члан 105д. 
 

Изузетно и искључиво у сврху осигурања финансирања Града Мостара у 
2017. години Буџет Града Мостара као и Одлуку о извршењу Буџета за 2017. 
годину донијеће и бити одговоран за његову проведбу градоначелник Града 
Моста-ра, уз сагласност начелника за финансије Града Мостара. 
 

Члан 105е. 
 

Изузетно иискључиво у сврху осигурања финансирања Града Мостарау 
2018. години Буџет Града Мостара као и Одлуку о извршењу Буџетаза 2018. 
годину донијет ће и бити одговоран за његову проведбу градоначелник Града 
Мостара, уз сагласност начелника за финансије Града Мостара. 
 

Члан 105 ф. 
 

Изузетно и искључиво у сврху осигурања финансирања Града Мостара у 
2019. години Буџет Града Мостара као и Одлуку о извршавању Буџета за 2019. 
годину донијеће и бити одговоран за његову проведбу градоначелник Града 
Мостара, уз сагласност начелника за финансије Града Мостара. 
 

Члан 105 г. 
 

Изузетно и искључиво у сврху осигурања финансирања Града Мостара у 
2020. години, Буџет Града Мостара као и Одлуку о извршавању Буџета за 2020. 
годину, донијеће и бити одговоран за његову проведбу градоначелник Града 
Мостара, уз сагласност начелника за финансије Града Мостара. 
 

Члaн 106. 
 

Дaнoм пoчeткa примjeнe oвoг зaкoнa прeстaje вaжити Зaкoн o буџeтимa у 
Фeдeрaциjи Бoснe и Хeрцeгoвинe ("Службeнe нoвинe Фeдeрaциje БиХ", бр. 19/06, 
76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 и 25/12). 

 
Члан 106а. 

 
Имплементација програмског буџетирања примјењиваће се поступним 

увођењем програмског формата буџета, почевши с буџетским циклусом за 
2025. годину за ниво Федерације и ванбуџетске фондове на нивоу Федерације, 
односно за 2027. годину за ниво кантона и ванбуџетске фондове на нивоу 
кантона. 

Имплементација програмског буџетирања неће се примјењивати на 
градове и општине. 
 



Члан 106б. 
 

Одредбе овог закона, које се односе на вишегодишња капитална улагања, 
примјењиваће се почевши с буџетским циклусом за 2023. годину за ниво 
Федерације и ванбуџетске фондове на нивоу Федерације и за ниво кантона и 
ванбуџетске фондове на нивоу кантона. 

Одредбе овог закона, које се односе на вишегодишња капитална улагања 
неће се примјењивати на градове и општине. 
 

Члaн 107. 
 

Oвaj зaкoн ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у "Службeним 
нoвинaмa Фeдeрaциje БиХ", a пoчeћe сe примjeњивaти oд 01. јануара 2014. гoдинe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФБИХ, број 13/14 
 

Члан 3. 
 

Овај Закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним 
новинама Федерације БиХ". 
 
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФБИХ, број 8/15 
 

Члан 3. 
 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним 
новинама Федерације БиХ". 
 
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФБИХ, број 91/15 
 

Члaн 16. 
 

Oвaj зaкoн ступa нa снaгу нaрeднoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у "Службeним 
нoвинaмa Фeдeрaциje БиХ". 
 
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФБИХ, број 102/15 
 

Члан 2. 
 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним 
новинама Федерације БиХ". 
 
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФБИХ, број 104/16 
 

Члан 2. 
 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним 
новинама Федерације БиХ". 
 
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФБИХ, број 5/18 
 

Члан 2. 
 

Овај Закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним 
новинама Федерације БиХ". 
 
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФБИХ, број 11/19 
 

Члан 2. 
 

Овај Закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним 
новинама Федерације БиХ". 
 
 



СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФБИХ, број 99/19 
 

Члан 4. 
 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним 
новинама Федерације БиХ". 
 
СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ФБИХ, број 25a/22 
 

Члан 34. 
 

Овлаштава се Законодавно-правна комисија Представничког дома Парламента 
Федерације Босне и Херцеговине и Законодавно-правна комисија Дома народа 
Парламента Федерације Босне и Херцеговине да утврди пречишћени текст Закона о 
буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 
102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19). 
 

Члан 35. 
 

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеним 
новинама Федерације БиХ". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


