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З А К О Н 

О ИЗВРШАВАЊУ БУЏЕТА 

СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА 

ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

 

ДИО ПРВИ – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

(Садржај Закона) 

 Овим законом уређује се структура прихода и 

расхода Буџета Средњобосанског кантона за 2020. 

годину (у даљњем тексту: Буџет) и његово извршавање, 

права и обавезе корисника буџетских средстава, 

овлаштења Владе Средњобосанског кантона (у даљњем 

тексту: Влада Кантона) и кантоналног Министарства 

финансија у извршавању Буџета те казне за 

неиспуњавање обавеза, као и остала питања у 

извршавању Буџета. 

 

ПОГЛАВЉЕ I - СТРУКТУРА ПРИХОДА И 

ПРИМИТАКА, ИЗДАТАКА И РАСХОДА БУЏЕТА 

ТЕ ТРАНСПАРЕНТНОСТ БУЏЕТА 

 

Члан 2. 

(Општи дио и Посебни дио Буџета) 

 (1) Буџет се састоји од Општег дијела и Посебног 

дијела. 

 (2) Општи дио Буџета састоји се од биланса 

прихода и расхода, а Посебни дио Буџета садржи 

детаљан распоред расхода, по буџетским корисницима и 

врстама издатака. 

 (3) У билансу прихода и расхода исказани су 

порезни и непорески приходи те други приходи и 

примици, као и расходи утврђени, на основу закона и 

општих аката, за финансирање јавних трошкова на нивоу 

Средњобосанског кантона (у даљњем тексту: Кантон). 

 

Члан 3. 

(Приходи и издаци) 

 Рачун прихода и расхода Буџета чине: 

 a) приходи: 

 1) порези прописани законом, 

 2) непорески приходи, 

 3) административне и судске таксе, накнаде и 

новчане казне, 

 4) приходи остварени обављањем основне 

дјелатности и осталих послова буџетских корисника, 

 5) потпоре, 

 6) финансирање (задужење ради уравнотежења 

салда биланса прихода и расхода Буџета), 

 7) нераспоређени вишак прихода и расхода; 

 b) расходи: 

 1) расходи за запосленике (текући расходи за плате 

и накнаде те издаци за материјал, ситни инвентар и 

услуге), 

 2) издаци за камате, 

 3) капитални трансфери, 

 4) текући трансфери и други текући расходи, 

 5) издаци за набавку сталних средстава, 

 6) издаци за отплату дуга, 

 7) текућа резерва. 

Члан 4. 

(Транспарентност и јавност Буџета) 

 (1) У Буџету се приказују сви јавни приходи и 

расходи, укупни и по буџетским корисницима – 

аналитички, по рачунима рачунског плана.  

 (2) Извршавање Буџета објављиваће се, у укупним 

износима и по буџетским корисницима, у „Службеним 

новинама Средњобосанског кантона“. 

 

ПОГЛАВЉЕ II - ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 

 

Одјељак А. Процедуре коришћења буџетских 

средстава 

 

Члан 5. 

(Буџетска средства) 

 (1) Буџетска средства обезбјеђују се буџетским 

корисницима (у даљњем тексту: корисници) који су у 

Посебном дијелу Буџета одређени за носиоце средстава 

на појединим позицијама. 

 (2) Корисник се користи буџетским средствима 

само за намјене које су одређене Буџетом, и то до износа 

утврђеног у Посебном дијелу Буџета. 

 (3) Кориснику није дозвољено стварати обавезе 

односно издатке или оптерећења буџетских ставки ако 

ти издаци или оптерећења буџетских ставки нису 

одобрени у оквиру износа алоцираног за тог корисника. 

 (4) Корисникови расходи не могу прелазити износе 

алоцираних буџетских средстава одобрених за сваки 

мјесец или други период, које је утврдило Министарство 

финансија, осим уз сагласност Министарства финансија. 

 

Члан 6. 

(Коришћење одобрених средстава) 
 Корисник се користи буџетским средствима у 

складу са својим годишњим финансијским планом, а 

динамиком утврђеном тромјесечним и мјесечним 

плановима које одобрава министар финансија на основу 

плана новчаних токова. 

 

Члан 7. 

(Извршавање обавеза) 
 При договарању о условима извршавања обавеза 

које се измирују из Буџета корисник мора узети у обзир 

утврђену динамику прилива и одлива буџетских 

средстава 

 

Члан 8. 

(План извршавања Буџета) 

 Буџет се извршава на основу тромјесечних и 

мјесечних оперативних планова расхода и издатака, у 

складу с расположивим средствима. 

 

Члан 9. 

(Мјесечни оперативни планови) 

 (1) Корисник је обавезан доставити Министарству 

финансија 15 дана прије почетка тромјесечја 

тромјесечни оперативни план извршења Буџета. 

 (2) Корисник је обавезан доставити Министарству 

финансија до 25. у текућем мјесецу предлог мјесечног 

оперативног плана за сљедећи мјесец, по ставкама 

утврђеним тромјесечним оперативним планом. 

 (3) Ако корисник не поднесе Министарству 

финансија предлог мјесечног оперативног плана у року 
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из става (2) овог члана, мјесечни план за тог корисника 

утврђује Министарство финансија. 

 

Члан 10. 

(Приоритети извршавања) 

 Буџет се извршава по сљедећим приоритетима: 

 a) отплата камата и отплата унутрашњег и вањског 

дуга; 

 b) плате и накнаде трошкова запосленика; 

 c) трансфери за социјалну заштиту; 

 d) текући трансфери, трансфери  нижим нивоима 

власти; 

 e) капиталне инвестиције; 

 f) остало. 

 

Члан 11. 

(Динамика дозначавања средстава) 

 (1) Корисник преузима обавезе за које су средства 

намјенски исказана у Посебном дијелу Буџета ако је 

њихово плаћање усклађено с тромјесечним и мјесечним 

планом извршења Буџета. 

 (2) У складу с мјесечним остварењем прихода, 

Влада Кантона утврђује, на предлог Министарства 

финансија, начин, износе и динамику исплата средстава 

корисницима. 

 (3) Изузетно, због неусклађености прилива 

средстава у Буџет с тромјесечним и мјесечним 

плановима издатака Буџета, Министарство финансија 

може измијенити динамику дозначавања средстава 

појединим корисницима, уз сагласност Владе Кантона. 

 (4) Неподмирене обавезе из претходне године 

подмириће се приходима у текућој години. 

 

Члан 12. 

(Потрошачке јединице) 

 Министарство које у свом раздјелу Буџета садржи 

ниже буџетске потрошачке јединице – главе буџетски је 

надлежно за њих, те утврђује тромјесечне и мјесечне 

рачунске планове извршења њихових издатака, у оквиру 

одобрених средстава. 

 

Члан13. 

(Набавке) 

 Поступак набавке инвестиционих добара и услуга 

мора се водити у складу са Законом о јавним набавкама 

(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, 

број 42/14). 

 

Члан 14. 

(Пренос неутрошених средства) 

 Неутрошена средства с појединих позиција 

издатака из мјесечног плана извршења Буџета 

Министарство финансија преноси на исте позиције у 

сљедећи мјесечни план извршења Буџета исте буџетске 

године. 

 

Члан 15. 

(Непредвиђени издаци) 

 (1) Изузетно, корисников издатак који није 

предвиђен појединачним оперативним мјесечним 

планом извршења Буџета или издатак који захтијева 

прекорачење износа на појединој позицији у мјесечном 

плану извршења Буџета (у даљњем тексту: 

непредвиђени издатак) може се подмирити уз сагласност 

Министарства финансија. 

 (2) Министарство финансија сагласиће се са 

исплатом издатка из става (1) овог члана ако се исплата 

заснива на обавезама преузетим законом. 

 (3) Министарство финансија сагласиће се са 

исплатом издатка из става (2) овог члана само ако се 

исплата подмири додатним приходом или уштедом на 

другој позицији мјесечног плана извршења Буџета. 

 

Члан 16. 

(Прерасподјела средстава) 

 (1) Прерасподјела средстава између корисника, у 

оквиру одобреног Буџета, изузетно је дозвољена, о чему 

одлучује Влада Кантона на предлог Министарства 

финансија. 

 (2) Уз захтјев за прерасподјелу средстава корисник 

мора приложити документацију којом даје на увид 

разлоге за додатним средствима на буџетској позицији 

која се повећава односно за смањење одобрених 

буџетских средстава. 

 

Члан 17. 

(Преструктурирање средстава) 

 (1) Министарство финансија може донијети, на 

предлог корисника, одлуку о преструктурирању 

издатака у оквиру укупног износа одобреног за 

корисника, а највише до 10 % укупно одобрених 

издатака за тог корисника. 

 (2) У оквиру одобреног Буџета утврђују се обим и 

врста издатака за преструктурирање, и то како слиједи: 

 a) плате и накнаде трошкова запосленика – до 10% 

укупно одобрених издатака; 

 b) издаци за материјал, ситни инвентар и услуге – 

до 10% укупно одобрених издатака; 

 c) издаци за набавку сталних средстава – до 10% 

укупно одобрених издатака; 

 d) текући трансфери и други текући расходи – до 

10% укупно одобрених издатака. 

 

Члан 18. 

(Дјелокруг и надлежност корисника) 

 (1) Ако се током године повећа дјелокруг или 

надлежност корисника на основу закона и другог 

прописа, што захтијева и повећање средстава, или се 

оснује нови корисник, средства за његове трошкове 

обезбјеђују се из Текуће резерве Буџета, а одобрава их 

Влада Кантона. 

 (2) Ако се током године умањи дјелокруг или 

надлежност корисника на основу закона и другог 

прописа, што захтијева смањење средстава, или се 

корисника укине, неутрошена средства утврђена за 

његове издатке преносе се у Текућу резерву Буџета или 

кориснику који преузме његове послове, уз одобрење 

Владе Кантона. 

 

Члан 19. 

(Средства Текуће резерве Буџета) 

 (1) Хитни, непланирани и недовољно планирани 

издаци који се појаве током буџетске године подмирују 

се из средстава Текуће резерве утврђених Буџетом. 

 (2) Расподјелу средстава Текуће резерве Буџета 

одобрава Влада Кантона након добијања мишљења 

Министарства финансија. 
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 (3) Буџетска издвајања за Текућу резерву Буџета не 

смију прећи 3 % укупних прихода, искључујући 

примитке, властите приходе и намјенске приходе. 

 (4) Уштеде остварене током фискалне године код 

било којег корисника могу се пренијети у Текућу резерву 

Буџета до нивоа утврђеног Законом о буџетима у 

Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине 

Федерације Босне и Херцеговине“, број: 102/13, 9/14, 

13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19). 

. 

 

Члан 20. 

(Располагање средствима Текуће резерве Буџета) 

 (1) Премијер Средњобосанског кантона може 

располагати средствима Текуће резерве Буџета до 

износа од 168.000,00 КМ годишње. 

 (2) Министар финансија може располагати 

средствима Текуће резерве Буџета до износа од 

132.000,00 КМ годишње. 

 (3) О располагању средствима Текуће резерве 

Буџета из ставова (1) и (2) овог члана доноси се одлука. 

 (4) Неутрошени износ средстава Текуће резерве 

Буџета из претходног тромјесечја може се користити у 

сљедећем тромјесечју. 

 (5) Премијер Средњобосанског кантона и министар 

финансија обавезни су тромјесечно извјештавати Владу 

Кантона о располагању средствима Текуће резерве 

Буџета, а Влада Кантона једном полугодишње 

Скупштину Средњобосанског кантона (у даљњем 

тексту: Скупштина Кантона). 

 

Члан 21. 

(Уплата јавних прихода) 

 Сви јавни приходи који припадају Буџету обавезно 

се уплаћују на Јединствени рачун Трезора (ЈРТ), који је 

под искључивим правом Министарства финансија, у 

складу са Законом о трезору у Федерацији Босне и 

Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и 

Херцеговине“, број 26/16). 

 

Члан 22. 

(Повраћај јавних прихода) 

 Погрешно или више уплаћени приход у Буџет 

враћа се уплатиоцу теретећи те приходе, на основу 

рјешења које доноси Министарство финансија у складу 

с Правилником о процедурама за повраћај више или 

погрешно уплаћених јавних прихода с Јединственог 

рачуна Кантоналног трезора („Службене новине 

Средњобосанског кантона“, број 4/12). 

 

Одјељак Б. Плате и накнаде  
 

Члан 23. 

(Средства за плате и накнаде) 

 Средства за плате и накнаде обезбјеђују се 

буџетским корисницима на основу закона и других 

прописа којима су уређене плате и накнаде, а 

исплаћиваће се до висине средстава планираних у 

Буџету за те намјене. 

 

 

 

 

 

Члан 24. 

(Основица за обрачун плате) 

 За обрачунавање платa свих буџетских корисника, 

осим носилаца правосудних функција, примјењиваће се 

основица у износу од 290,00 КМ и бод у износу од 1,0. 

 

Члан 25. 

(Дневнице и путни трошкови) 

 Износ дневнице те накнаде за путне и друге 

трошкове који настану у вези са службеним путовањем 

одређују се, на основу посебног прописа, за све 

кориснике који се финансирају из Буџета. 

 

Члан 26. 

(Обавезно осигурање) 

 Кориснику се обезбјеђују средства за обавезно 

осигурање у складу с посебним прописом. 

 

Члан 27. 

(Заснивање и престанак радног односа) 

 Ради благовременог обрачунавања и исплате 

буџетских средстава за плате и друге намјене корисник 

је за своје запосленике обавезан доставити надлежном 

министарству и Министарству финансија рјешења о 

заснивању и о престанку радног односа функционера, 

државних службеника и намјештеника, у року од осам 

дана. 

 

Одјељак Ц. Буџетски раздјели 
 

Члан 28. 

(Политичке партије, удружења и појединци) 

 (1) Средства утврђена за 10. раздјел члана 5. 

Буџета, позиције „Текући трансфери непрофитним 

организацијама – ХДЗ-у БиХ, ХСС-у, ХКДУ-у БиХ, 

ХСП-у – ХНС-у, ХСП-у др. А. С. БиХ, ХДУ-у БиХ, ХСС-

у – С. Р.“, „Текући трансфери непрофитним 

организацијама – СДА-у Странци демократске акције“, 

„Текући трансфери непрофитним организацијама – 

СДП-у – Социјалдемократској партији Босне и 

Херцеговине“, „Текући трансфери непрофитним 

организацијама – СББ-у – Фахрудин Радончић“, „Текући 

трансфери непрофитним организацијама – Демократској 

фронти“, „Текући трансфери непрофитним 

организацијама – Хрватском покрету за Средишњу 

Босну ХДЗ 1990 – ХСП БиХ – ХС БиХ“ и „Текући 

трансфери непрофитним организацијама – Независном 

блоку“ распоређује Влада Кантона у складу са 

законским прописима и осталим актима који уређују ту 

област, на основу предлога предсједавајућег Скупштине 

Кантона и замјеника предсједавајућег Скупштине 

Кантона. 

  (2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позиције „Текући трансфери другим нивоима власти и 

фондовима“, „Текући трансфери појединцима“ и 

„Текући трансфери непрофитним организацијама“ 

користе се према прописима и програмима које одобри 

Влада Кантона на предлог предсједавајућег Скупштине 

Кантона и замјеника предсједавајућег Скупштине 

Кантона. 
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Члан 29. 

(Казнено-поправне установе – притвор) 

 (1) Средства утврђена за 13. раздјел члана 5. 

Буџета, позицију „Субвенције јавним предузећима – 

казнено-поправним установама – притвору“ и позицију 

„Субвенције јавним предузећима – за извршење мјере 

сигурности обавезно психијатријско лијечење“ користе 

се на основу уговора с казнено-поправним установама и 

Споразума о смјештају и накнади трошкова за извршење 

мјера сигурности изречених у казненом поступку и 

другом поступку у којем се изриче мјера лијечења, с 

Јавном здравственом установом Завод за форензичку 

психијатрију, Соколац, преко рачуна који одобри 

Министарство правосуђа и управе. 

 (2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Субвенције јавним предузећима – рад за 

Опште добро на слободи“ користе се на основу уговора 

с јавним предузећем – послодавцем, преко рачуна који 

одобри Министарство правосуђа и управе. 

 

Члан 30. 

(Потпора Општини Добретићи, повраћаји средстава 

и обавезе према судским одлукама) 
 (1) Средства  утврђена за 14. раздјел члана 5. 

Буџета, позицију „Текући трансфери другим нивоима 

власти и фондовима – потпора Општини Добретићи“ 

користе се на основу одлуке Владе Кантона, на предлог 

Министарства финансија. 

 (2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Други текући расходи – повраћај погрешно 

уплаћених средстава из претходних година“ користе се 

на основу рјешења Министарства финансија. 

 (3) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Други текући расходи – подмирење обавеза 

према извршним судским одлукама“ користе се на 

основу одлуке Владе Кантона, на предлог Министарства 

финансија. 

 

Члан 31. 

(Привреда) 

 (1) Средства утврђена за 15. раздјел члана 5. 

Буџета, позиције „Текући трансфери другим нивоима 

власти и фондовима – подстицаји привреди“, „Текући 

трансфери другим нивоима власти и фондовима – 

подстицаји привреди (успостава фонда за потпору 

предузећима у завршетку и имплементацији 

међународно признатих стандарда и квалитета)“, 

„Субвенције јавним предузећима – подстицаји 

привреди“ и  „Субвенције приватним предузећима и 

предузетницима – подстицаји привреди“ користе се на 

основу програма који одобри Влада Кантона на предлог 

Министарства привреде. 

 (2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Субвенције јавним предузећима – за 

учествовање на сајмовима и изложбама“ користе се на 

основу програма који одобри Влада Кантона на предлог 

Министарства привреде. 

 (3) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Субвенције приватним предузећима и 

предузетницима – за учествовање на сајмовима и 

изложбама“ користе се на основу програма који одобри 

Влада Кантона на предлог Министарства привреде. 

 (4) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Субвенције приватним предузећима и 

пoдузетницима, потпора скијалиштима и развоју 

туризма“ користе се на основу програма који одобри 

Влада Кантона на предлог Министарства привреде. 

 (5) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позиције „Текући трансфери другим нивоима власти и 

фондовима – суфинансирање истраживачких радова у 

домену минералних сировина“, „Текући трансфери 

непрофитним организацијама – суфинансирање 

истраживачких радова у домену минералних сировина“ 

и „Субвенције приватним предузећима и 

предузетницима – суфинансирање геолошких 

истраживачких радова у домену минералних сировина“ 

користе се на основу програма који одобри Влада 

Кантона на предлог Министарства привреде. 

 (6) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери непрофитним 

организацијама – Регионалној економској заједници“ 

користе се на основу програма који одобри Влада 

Кантона на предлог Министарства привреде. 

 (7) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери непрофитним 

организацијама – Економско-социјалном вијећу за 

подручје Средњобосанског кантона“ користе се на 

основу програма који одобри Влада Кантона на предлог 

Министарства привреде. 

 (8) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и 

фондовима – за јавно-приватно партнерство“ користе се 

на основу програма који одобри Влада Кантона на 

предлог Министарства привреде. 

 (9) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Субвенције приватним предузећима и 

предузетницима – подршка развоју предузетништва и 

покретању нових старт-уп компанија“ користе се на 

основу програма које одобри Влада Кантона на предлог 

Министарства привреде. 

 (10) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и 

фондовима – суфинансирање пројеката заштите и 

унапређења околиша те развојних пројеката“ користе се 

на основу програма који одобри Влада Кантона на 

предлог Министарства привреде. 

 (11) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери непрофитним 

организацијама – суфинансирање пројеката заштите и 

унапређења околиша те развојних пројеката“ користе се 

на основу програма који одобри Влада Кантона на 

предлог Министарства привреде. 

 (12) Средства утврђена за програме из ставова (1), 

(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) i (11) овог члана 

распоређују се одлукама Владе Кантона, на предлог 

Министарства привреде. 

 

Члан 32. 

(Здравство, социјална заштита и добротворна 

друштва) 

 (1) Средства утврђена за 16. раздјел члана 5. 

Буџета, позицију „Текући трансфери другим нивоима 

власти и фондовима – суфинансирање управних 

организација – Завода за јавно здравство 

Средњобосанског кантона“ користе се на основу одлуке 

Владе Кантона, на предлог Министарства здравства и 

социјалне политике. 
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 (2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и 

фондовима – Заводу за јавно здравство 

Средњобосанског кантона, за набавку вакцина“ користе 

се на основу одлуке Владе Кантона, на предлог ресорног 

министарства. 

 (3) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и 

фондовима – здравственим установама у 

Средњобосанском кантону“ користе се на основу одлуке 

Владе Кантона, на предлог ресорног министарства. 

 (4) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и 

фондовима – за остваривање права из социјалне 

заштите“ користе се према кантоналним прописима. 

 (5) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери појединцима – за социјалну 

заштиту“ користе се на основу рјешења ресорног 

министарства. 

 (6) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери појединцима – заштита 

породица с дјецом“ користе се према кантоналним 

прописима. 

 (7) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери појединцима – цивилним 

жртвама рата“ користе се према кантоналним 

прописима. 

 (8) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери непрофитним 

организацијама – Муслиманском добротворном 

друштву "Мерхамет"“ користе се на основу одлуке 

Владе Кантона, на предлог ресорног министарства. 

 (9) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери непрофитним 

организацијама – Католичком добротворном друштву 

"Царитас" у Средњобосанском кантону“ користе се на 

основу одлуке Владе Кантона, на предлог ресорног 

министарства. 

 (10) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери непрофитним 

организацијама – Српском културно-просвјетном и 

хуманитарном црквеном друштву, Травник“ користе се 

на основу одлуке Владе Кантона, на предлог ресорног 

министарства. 

 (11) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери непрофитним 

организацијама – Црвеном крижу Средњобосанског 

кантона“ користе се на основу одлуке Владе Кантона, на 

предлог ресорног министарства. 

 (12) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери непрофитним 

организацијама – Удружењу пензионера 

Средњобосанског кантона“ користе се на основу одлуке 

Владе Кантона, на предлог ресорног министарства. 

 (13) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери непрофитним 

организацијама – удружењима за социјалну заштиту“, 

користе се на основу рјешења ресорног министарства. 

 (14) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Субвенције приватним предузећима и 

предузетницима – финансирање дезинфекције, 

дератизације и дезинсекције“ користе се на основу 

одлуке Владе Кантона, на предлог ресорног 

министарства. 

Члан 33. 

(Образовање, наука, култура и спорт) 

 (1) Средства утврђена за 17. раздјел члана 5. 

Буџета, позиције „Текући трансфери другим нивоима 

власти и фондовима – за културу“, „Текући трансфери 

појединцима – за културу и науку“, „Текући трансфери 

непрофитним организацијама – за културу“ и 

„Субвенције јавним предузећима – установама – за 

културу“ користе се на основу програма који одобри 

Влада Кантона на предлог ресорног министарства. 

 (2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позиције „Текући трансфери другим нивоима власти и 

фондовима – за спорт“, „Текући трансфери  појединцима 

– за спорт“ и „Текући трансфери непрофитним 

организацијама – за спорт“ користе се на начин утврђен 

ставом (1) овог члана. 

 (3) Средства утврђена за програм из ставова (1) и 

(2) овог члана распоређују се одлукама Владе Кантона 

на предлог ресорног министарства. 

 (4) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и 

фондовима – финансирање високог школства и 

стипендирање студената“ користе се на основу уговора 

Владе Кантона, на предлог ресорног министарства. 

 (5) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и 

фондовима – педагошком заводу“ користе се на основу 

одлуке Владе Кантона, на предлог ресорног 

министарства. 

 (6) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и 

фондовима – суфинансирање основних музичких школа 

којима је оснивач Средњобосански кантон (Основне 

глазбене школе Јакова Готовца, Нови Травник; Основне 

музичке школе, Нови Травник; Основне музичке школе, 

Травник; Основне музичке школе, Бугојно)“ користе се 

на основу критеријума које утврди Влада Кантона на 

предлог ресорног министарства. 

 (7) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и 

фондовима – за социјално осигурање ученика“ користе 

се на основу одлуке Владе Кантона, на предлог ресорног 

министарства. 

 (8) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и 

фондовима – за предшколско образовање“ користе се на 

основу критеријума које утврди Влада Кантона на 

предлог ресорног министарства. 

 (9) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и 

фондовима – за школска такмичења“ користе се на 

основу програма који одобри Влада Кантона на предлог 

ресорног министарства. 

 (10) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери појединцима – помоћ 

угроженим ученицима“ користе се на основу одлуке 

Владе Кантона, на предлог ресорног министарства. 

 (11) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позиције „Текући трансфери појединцима – 

финансирање трошкова превоза ученика“ и „Уговорене 

и друге посебне услуге – финансирање трошкова превоза 

ученика“ користе се на основу критеријума које утврди 

Влада Кантона на предлог ресорног министарства. 
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 (12) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери појединцима – за дјецу с 

посебним потребама“ користе се на основу одлуке Владе 

Кантона, на предлог ресорног министарства. 

 (13) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери појединцима – за дјецу 

ромске националности“ користе се на основу одлуке 

Владе Кантона, на предлог ресорног министарства. 

 (14) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери појединцима – за набавку 

уџбеника за ученике основних школа“ користе се на 

основу одлуке Владе Кантона, на предлог ресорног 

министарства. 

 (15) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери непрофитним 

организацијама – помоћ вјерским заједницама“ користе 

се на основу одлуке Владе Кантона, на предлог ресорног 

министарства. 

 (16) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Субвенције јавним предузећима – за 

информисање“ и „Субвенције приватним предузећима и 

предузетницима – за информисање“ користе се на 

основу одлуке Владе Кантона, на предлог ресорног 

министарства. 

 (17) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позиције „Уговорене и друге посебне услуге – за стручно 

усавршавање – едукацију просвјетних радника“ и 

„Уговорене и друге посебне услуге – за израду 

стратегија“ користе се на основу програма који одобри 

Влада Кантона на предлог ресорног министарства. 

 (18) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позиције „Уговорене и друге посебне услуге – за израду 

иновираних наставних планова и програма“ и 

„Уговорене и друге посебне услуге – за 

информатизацију Министарства образовања, науке, 

младих, културе и спорта, те образовних институција“ 

користе се на основу одлуке Владе Кантона на предлог 

ресорног министарства. 

 

Члан 34. 

(Просторно уређење, грађење, заштита околиша, 

повратак и стамбени послови) 

 (1) Средства утврђена за 18. раздјел члана 5. 

Буџета, позиције „Текући трансфери другим нивоима 

власти и фондовима – подстицаји повратку прогнаника, 

обнови и развитку“ и „Текући трансфери појединцима – 

подстицаји повратку прогнаника, обнови и развитку“ 

користе се према прописима и програмима које одобри 

Влада Кантона на предлог Министарства просторног 

уређења, грађења, заштите околиша, повратка и 

стамбених послова. 

 (2) Средства утврђена за програм из става (1) овог 

члана распоређују се одлукама Владе Кантона, на 

предлог ресорног министарства. 

 (3) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позиције „Текући трансфери другим нивоима власти и 

фондовима – за измјену и израду просторно-планске 

документације“ и „Уговорене и друге посебне услуге – 

за измјену и израду просторно-планске документације“ 

користе се на начин утврђен ставовима (1) и (2) овог 

члана. 

 (4) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери непрофитним 

организацијама – за обиљежавање значајних дана 

еколошког календара и потпору раду еколошких 

друштава“ користе се на начин утврђен ставовима (1) и 

(2) овог члана. 

 (5) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и 

фондовима – за израду закона о легализацији бесправно 

изграђених објеката“ користе се на начин утврђен 

ставовима (1) и (2) овог члана. 

 (6) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Субвенције јавним предузећима – за санирање 

еколошких инцидената“ користе се на начин утврђен 

ставовима (1) и (2) овог члана. 

 (7) Средства утврђена за главу 02, истог раздјела 

Буџета, позиције „Текући трансфери другим нивоима 

власти и фондовима – за утопљавање зграда, водовод и 

канализацију“, „Текући трансфери непрофитним 

организацијама – за утопљавање зграда, водовод и 

канализацију“ и „Субвенције јавним предузећима – за 

утопљавање зграда, водовод и канализацију те 

збрињавање отпада“ користе се  према прописима и 

програмима које одобри Влада Кантона, на предлог 

Министарства просторног уређења, грађења, заштите 

околиша, повратка и стамбених послова. 

 

Члан 35. 

(Пољопривреда, водопривреда и шумарство) 

 (1) Средства утврђена за 19. раздјел, главу 01, члана 

5. Буџета, позиције „Текући трансфери појединцима – 

подстицаји пољопривреди (примарној пољопривредној 

производњи)“, „Текући трансфери појединцима – 

подстицаји пољопривреди (помоћ пољопривредним 

произвођачима и заштита пољопривредних 

произвођача)“, „Текући трансфери појединцима – 

подстицаји пољопривреди (интервентна средства)“, 

„Текући трансфери појединцима – подстицаји 

пољопривреди (организовање сајмова и изложби те 

едукације, издаваштво и сл.)“, „Текући трансфери 

непрофитним организацијама – подстицаји 

пољопривреди (организовање сајмова и изложби те 

едукације, издаваштво и сл.)“, „Текући трансфери 

непрофитним организацијама – подстицаји 

пољопривреди (примарној пољопривредној 

производњи)“, „Текући трансфери непрофитним 

организацијама – подстицаји пољопривреди (помоћ 

пољопривредним произвођачима и заштита 

пољопривредних произвођача)“, „Текући трансфери 

непрофитним организацијама – подстицаји 

пољопривреди (интервентна средства)“, „Субвенције 

приватним предузећима и предузетницима – подстицаји 

пољопривреди (организовање сајмова и изложби те 

едукације, издаваштво и сл.)“, „Субвенције приватним 

предузећима и предузетницима – подстицаји 

пољопривреди (примарној пољопривредној 

производњи)“, „Субвенције приватним предузећима и 

предузетницима – подстицаји пољопривреди (помоћ 

пољопривредним произвођачима и заштита 

пољопривредних произвођача)“ и „Субвенције 

приватним предузећима и предузетницима – подстицаји 

пољопривреди (интервентна средства)“ користе се 

према програмима које одобри Влада Кантона на 

предлог ресорног министарства. 

 (2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позиције „Текући трансфери појединцима – за 

рекултивисање пољопривредног земљишта“, „Текући 
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трансфери непрофитним организацијама – за 

рекултивисање пољопривредног земљишта“ и 

„Субвенције приватним предузећима и предузетницима 

– за рекултивисање пољопривредног земљишта“ користе 

се према програмима које одобри Влада Кантона на 

предлог ресорног министарства. 

 (3) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позиције „Текући трансфери појединцима – подстицаји 

ветеринарству (законске обавезе)“, „Субвенције јавним 

предузећима – подстицаји ветеринарству (законске 

обавезе)“ и „Субвенције приватним предузећима и 

предузетницима – подстицаји ветеринарству (законске 

обавезе)“ користе се према програмима које одобри 

Влада Кантона на предлог ресорног министарства. 

 (4) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позиције „Текући трансфери другим нивоима власти и 

фондовима – подстицаји водопривреди“, „Текући 

трансфери непрофитним организацијама – подстицаји 

водопривреди“, „Субвенције јавним предузећима – 

подстицаји водопривреди“, „Субвенције јавним 

предузећима – подстицаји водопривреди (интервентна 

средства)“ и „Субвенције јавним предузећима – 

подстицаји шумарству, за државне шуме“ користе се 

према програмима које одобри Влада Кантона на 

предлог ресорног министарства. 

 (5) Средства утврђена за програме из ставова (1), 

(2), (3) i (4) овог члана распоређују се одлукама Владе 

Кантона на предлог ресорног министарства. 

 (6) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позиције „Текући трансфери појединцима – накнада 

штете коју почини заштићена дивљач, у складу с чланом 

70. федералног Закона о ловству“, „Текући трансфери 

непрофитним организацијама – накнада штете коју 

почини заштићена дивљач, у складу с чланом 70. 

федералног Закона о ловству“ и „Субвенције приватним 

предузећима и предузетницима – накнада штете коју 

почини заштићена дивљач, у складу с чланом 70. 

федералног Закона о ловству“ користе се према одлуци 

Владе Кантона, на предлог ресорног министарства. 

 

Члан 36. 

(Шумарство) 

 (1) Средства утврђена за 19. раздјел, главу 02, члана 

5. Буџета, позицију „Текући трансфери другим нивоима 

власти и фондовима – подстицаји шумарству, за државне 

шуме“ користе се на основу програма који одобри Влада 

Кантона на предлог Министарства пољопривреде, 

водопривреде и шумарства. 

 (2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Субвенције јавним предузећима – подстицаји 

шумарству, за државне шуме“ користе се на основу 

програма који одобри Влада Кантона на предлог 

Министарства пољопривреде, водопривреде и 

шумарства. 

 (3) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и 

фондовима – подстицаји шумарству, за приватне шуме“ 

користе се на основу програма који одобри Влада 

Кантона на предлог Министарства пољопривреде, 

водопривреде и шумарства. 

 (4) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери непрофитним 

организацијама – подстицаји шумарству“ користе се на 

основу програма који одобри Влада Кантона на предлог 

Министарства пољопривреде, водопривреде и 

шумарства. 

 (5) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Субвенције приватним предузећима и 

предузетницима – подстицаји шумарству, за приватне 

шуме“ користе се на основу програма који одобри Влада 

Кантона на предлог Министарства пољопривреде, 

водопривреде и шумарства. 

 (6) Средства утврђена за програме из ставова (1), 

(2), (3), (4) и (5)овог члана распоређују се одлукама 

Владе Кантона на предлог Министарства пољопривреде, 

водопривреде и шумарства. 

 

Члан 37. 

(Рјешавање питања бранилаца и инвалида) 

 (1) Средства утврђена за 20. раздјел члана 5. 

Буџета, позицију „Текући трансфери непрофитним 

организацијама – удружењима бранилаца“ користе се 

према прописима и програмима које одобри Влада 

Кантона на предлог Кантоналне управе за браниоце. 

 (2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Уговорене и друге посебне услуге – 

суфинансирање набавке ортопедских помагала ратним 

војним инвалидима“ користе се према правилнику који 

доноси Кантонална управа за браниоце уз сагласност 

Владе Кантона. 

 (3) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери појединцима – једнократне 

новчане помоћи браниоцима и члановима њихових 

породица“ користе се према правилнику који доноси 

Кантонална управа за браниоце уз сагласност Владе 

Кантона. 

 (4) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери појединцима – 

суфинансирање стамбеног збрињавања“ користе се 

према правилнику који доноси Кантонална управа за 

браниоце уз сагласност Владе Кантона. 

 (5) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Уговорене и друге посебне услуге – за бањско 

и климатско лијечење бранилаца“ користе се према 

правилнику који доноси Кантонална управа за браниоце 

уз сагласност Владе Кантона. 

 (6) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери појединцима – за 

надгробне споменике погинулим браниоцима“ користе 

се према правилнику који доноси Кантонална управа за 

браниоце уз сагласност Владе Кантона. 

 (7) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери појединцима – 

стипендирање – школовање дјеце бранилаца“ користе се 

према правилнику који доноси Кантонална управа за 

браниоце уз сагласност Владе Кантона. 

 (8) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Уговорене и друге посебне услуге – за 

трошкове законске ревизије тјелесног оштећења 

бранилаца“ користе се према прописима и програмима 

које одобри Влада Кантона на предлог Кантоналне 

управе за браниоце. 

 (9) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери појединцима – 

финансирање остваривања права на основу промијењене 

радне способности“ користе се према правилнику који 

доноси Кантонална управа за браниоце уз сагласност 

Владе Кантона. 
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 (10) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери појединцима – за трошкове 

путовања у иностранство ради лијечења“ користе се 

према правилнику који доноси Кантонална управа за 

браниоце уз сагласност Владе Кантона. 

 (11) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери појединцима – за помоћ у 

смртном случају“ користе се према правилнику који 

доноси Кантонална управа за браниоце уз сагласност 

Владе Кантона. 

 (12) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери непрофитним 

организацијама – за изградњу и уређење гробља“ 

користе се према прописима и програмима које одобри 

Влада Кантона на предлог Кантоналне управе за 

браниоце. 

 (13) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и 

фондовима – за здравствену заштиту бранилаца и 

чланова њихових породица“ користе се према 

правилнику који доноси Кантонална управа за браниоце 

уз сагласност Владе Кантона. 

 (14) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери непрофитним 

организацијама – за изградњу и уређење спомен-

обиљежја“ користе се према прописима и програмима 

које одобри Владе Кантона на предлог Кантоналне 

управе за браниоце. 

 (15) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери непрофитним 

организацијама – за манифестације, обиљежавање 

значајних датума и спортске активности“ користе се 

према прописима и програмима које одобри Влада 

Кантона на предлог Кантоналне управе за браниоце. 

 (16) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери непрофитним 

организацијама – за изградњу центара за психо-

социјално лијечење бранилаца“ користе се према 

прописима и програмима које одобри Влада Кантона на 

предлог Кантоналне управе за браниоце. 

 (17) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и 

фондовима – за запошљавање бранилаца“ користе се 

према прописима и програмима које одобри Влада 

Кантона на предлог Кантоналне управе за браниоце. 

 (18) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери непрофитним 

организацијама – за правну помоћ“ користе се према 

прописима и програмима које одобри Влада Кантона на 

предлог Кантоналне управе за браниоце. 

 (19) Средства утврђена за програме из ставова (1), 

(7), (12), (14), (15) и (16) овог члана распоређују се 

одлуком Владе Кантона на предлог Кантоналне управе 

за браниоце. 

 (20) Средства утврђена за програме из ставова (2), 

(3), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11), (13), (17) и (18) овог 

члана издвајају се одлуком Владе Кантона. 

 

Члан 38. 

(Цивилна заштита) 

 (1) Средства утврђена за 24. раздјел члана 5. 

Буџета, позицију „Текући трансфери појединцима – за 

заштиту и спашавање од природних и других несрећа“ 

користе се према прописима и програмима које одобри 

Влада Кантона на предлог Кантоналне управе за 

цивилну заштиту. 

 (2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позиције „Текући трансфери другим нивоима власти и 

фондовима – за набавку опреме за структуре цивилне 

заштите“, „Набавка опреме – за потребе добровољног 

ватрогасног друштва“ и „Набавка опреме – за потребе 

служби за заштиту и спашавања, Кантоналног штаба 

цивилне заштите и Кантоналног оперативног центра 

цивилне заштите“ користе се према прописима и 

програмима које одобри Влада Кантона на предлог 

Кантоналне управе за цивилну заштиту. 

 (3) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и 

фондовима – за обуку и вјежбе структура цивилне 

заштите“ користе се према прописима и програмима које 

одобри Влада Кантона на предлог Кантоналне управе за 

цивилну заштиту. 

 (4) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери појединцима – за 

превентивне мјере заштите и спашавања“ користе се 

према прописима и програмима које одобри Влада 

Кантона на предлог Кантоналне управе за цивилну 

заштиту. 

 (5) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери појединцима – за санирање 

дијела штета насталих природним и другим несрећама те 

за финансирање комисије за процјену штета“ користе се 

према прописима и програмима које одобри Влада 

Кантона на предлог Кантоналне управе за цивилну 

заштиту. 

 (6) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери појединцима – за помоћ 

кантонима и општинама у санирању дијела штета 

насталих природним и другим несрећама те за јачање 

система заштите и спашавања“ користе се према 

прописима и програмима које одобри Влада Кантона на 

предлог Кантоналне управе за цивилну заштиту. 

 (7) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери појединцима – за трошкове 

учествовања у провођењу мјера заштите и спашавања те 

накнаде за рад Кантоналног штаба цивилне заштите“ 

користе се према прописима и програмима које одобри 

Влада Кантона на предлог Кантоналне управе за 

цивилну заштиту. 

 (8) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позиције „Путни трошкови – заштита и спашавање од 

природних и других несрећа“, „Набавка материјала и 

ситног инвентара – за заштиту и спашавање од 

природних и других несрећа“, „Издаци за услуге превоза 

и за гориво – за заштиту и спашавање од природних и 

других несрећа“, „Издаци за осигурања, банковне услуге 

и услуге платног промета – издаци за обуку и вјежбу 

служби за заштиту и спашавање у Средњобосанском 

кантону“, „Уговорене и друге посебне услуге – издаци за 

обуку и вјежбу служби за заштиту и спашавање у 

Средњобосанском кантону“ и „Уговорене и друге 

посебне услуге – издаци за полагање испита за 

професионалног ватрогасца и противпожарну заштиту“ 

користе се према прописима и програмима које одобри 

Влада Кантона на предлог Кантоналне управе за 

цивилну заштиту. 

 (9) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и 
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фондовима“ користе се на основу одлуке Владе Кантона, 

на предлог Кантоналне управе за цивилну заштиту. 

 (10) Средства утврђена за програме из ставова (1), 

(2), (3), (4), (5), (6), (7) и (8) овог члана распоређују се 

одлукама Владе Кантона, на предлог Кантоналне управе 

за цивилну заштиту. 

 

Одјељак Д. Програмирање, стална средства, 

капитални трансфери и рачуни Буџета 

 

Члан 39. 

(Програми трошења средстава) 

 (1) Корисници буџетских средстава обавезни су 

предложити Влади Кантона програме трошења 

средстава из чланова: 28., 31., 33., 34., 35., 36., 37. и 38. 

овог закона. 

 (2) Битни елементи програма из става (1) овог 

члана су: назив програма, сврха програма, критеријуми 

расподјеле средстава, висина и извори средстава те 

назив организације која ће примити средства. 

 (3) Средства из става (1) овог члана могу се 

користити након што Влада Кантона одобри и објави 

програме трошења тих средстава. 

 (4) О потрошеним средствима из става (1) овог 

члана корисници тромјесечно извјештавају 

Министарство финансија, а Министарство финансија 

Владу Кантона, у складу са Законом о буџетима у 

Федерацији Босне и Херцеговине. 

 

Члан 40. 

(Набавка сталних средстава) 

 (1) Средства утврђена за позицију „Издаци за 

набавку сталних средстава“ буџетски корисници 

користе искључиво на основу мишљења Министарства 

финансија и сагласности Владе Кантона, које 

прибављају прије покретања процедуре јавне набавке. 

 (2) Одлуку о издвајању средстава за набавку 

сталног средства доноси Влада Кантона на предлог 

буџетског корисника који набавља стално средство, 

након проведене процедуре јавне набавке. 

 

Члан 41. 

(Капитални трансфери) 

 (1) Средства утврђена за позицију „Капитални 

трансфери за суфинансирање пројеката важних за 

Средњобосански кантон“ 11. раздјела, главе 03,  члана 5. 

Буџета, користе се на основу одлука Владе Кантона. 

 (2) Средства утврђена за позицију „Капитални 

трансфери другим нивоима власти и фондовима – 

суфинансирање реконструкције регионалних путева“ 14. 

раздјела, главе 01, члана 5. Буџета, користе се на основу 

одлука Владе Кантона, на предлог Министарства 

финансија. 

 (3) Средства утврђена за позицију „Капитални 

трансфери другим нивоима власти и фондовима – 

набавка опреме здравственим установама с подручја 

Средњобосанског кантона“ 16. раздјела, главе 01, члана 

5. Буџета, користе се на основу одлука Владе Кантона, 

на предлог Министарства здравства и социјалне 

политике. 

 (4) Средства утврђена за позицију „Капитални 

трансфери за суфинансирање пројеката важних за 

Средњобосански кантон“ 23. раздјела, главе 01, члана 5. 

Буџета, користе се на основу одлука Владе Кантона, на 

предлог Кантоналне управе за геодетске и 

имовинскоправне послове. 

 

Члан 42. 

(Рачуни Буџета) 

 (1) Јавни приходи прикупљају се у Буџет преко 

рачуна јавних прихода (депозитног рачуна Буџета). 

 (2) Платне трансакције обављају се преко 

трансакционог рачуна, који је саставни дио Јединственог 

рачуна Трезора, а отвара га Министарство финансија, на 

основу одлуке Владе Кантона. 

 (3) Потписници налога за платне трансакције преко 

рачуна из ставова (1) и (2) овог члана су премијер 

Средњобосанског кантона, министар финансија и лице 

које, на предлог министра финансија, овласти Влада 

Кантона. 

 

Члан 43. 

(Властити приходи) 

 (1) Приход који корисник оствари властитом 

дјелатношћу мора се уплатити на депозитни рачун 

Буџета. 

 (2) Уплата на основу оствареног властитог прихода 

корисника евидентираће се у Главну књигу Трезора као 

корисникoв властити приход. 

 (3) Средства уплаћена на основу става (1) овог 

члана задржавају се на Јединственом рачуну Трезора и 

постају јавни приход. 

 (4) Корисник је обавезан при изради свог дијела 

Буџета планирати издатке који ће бити покривени 

властитим приходима. 

 

Члан 44. 

(Намјенски приходи) 

 (1) Корисник којем је Министарство финансија 

отворило подрачун за прикупљање намјенских 

средстава којa се уплаћују на депозитни рачун Буџета, у 

складу с Правилником о начину уплате јавних прихода 

Буџета и ванбуџетских фондова на територији 

Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине 

Федерације Босне и Херцеговине“, број: 33/16, 89/16, 

9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18,105/18, 18/19 и 

41/19), у свом финансијском плану планира приходе и 

расходе, односно примитке и издатке за подрачун, с тим 

да су укупни приходи/примици једнаки укупним 

расходима/издацима током фискалне године. 

 (2) Намјенска средства распоређују се и извршавају 

за намјене утврђене посебним прописима. Изузетно, у 

сврху одржавања текуће ликвидности и отплате дуга, на 

основу одлуке Владе Кантона, током 2020. године 

привремено се могу преносити средства с 

посебних/намјенских трансакционих рачуна на 

трансакциони рачун Министарства финансија у оквиру 

Јединственог рачуна Трезора, а до износа који не 

угрожава сервисирање редовних обавеза на основу 

посебних прописа. 

 (3) Ако се током извршавања Буџета 

Средњобосанског кантона за 2020. годину буду 

привремено преносила средства с посебних рачуна из 

става (2) овог члана, повраћај тих средстава мора се 

извршити најкасније до 31. децембра 2020. године, а у 

случају потребе и непредвиђених околности, до рока 

који у свом захтјеву одреди буџетски корисник задужен 

за трошење тих средстава. 
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Члан 45. 

(Донације) 

 (1) Намјенска донација која није планирана 

Буџетом уплаћује се на депозитни рачун Буџета и 

преноси на буџетску позицију корисника којем је 

намијењена. 

 (2) Намјенском донацијом повећава се у Буџету 

укупни годишњи износ кориснику на којег се донација 

односи. 

 

Члан 46. 

(Финансијски извјештаји) 

 (1) Буџетски корисник дужан је Министарству 

финансија поднијети финансијски извјештај у року од 20 

дана након истека обрачунског периода. 

 (2) Квартални финансијски извјештај 

Министарство финансија дужно је поднијети Влади 

Кантона у року од, најдуже, 40 дана од завршетка сваког 

извјештајног периода. 

 

ПОГЛАВЉЕ III - ЗАДУЖИВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 

ДУГОМ 

 

Члан 47. 

(Задуживање Кантона) 

 (1) За провођење процедуре задуживања надлежно 

је Министарство финансија. 

 (2) О задуживању и издавању гаранција одлучује 

Скупштина Кантона на предлог Владе Кантона, у складу 

с одредбама закона којим се уређује дуг, задуживање и 

гаранције у Федерацији Босне и Херцеговине. 

Члан 48. 

(Управљање дугом) 

 (1) За управљање дугом Кантона надлежно је 

Министарство финансија. 

 (2) Министарство финансија успоставља и води 

евиденцију о унутрашњем и вањском дугу те о издатим 

гаранцијама, у складу с федералним прописом. 

 

ПОГЛАВЉЕ IV - УНУТРАШЊА РЕВИЗИЈА 

 

Члан 49. 

(Унутрашња ревизија) 

 Преглед и процјену ефикасности система 

финансијског управљања и унутрашњих контрола 

Министарство финансија проводи преко унутрашње 

ревизије. 

 

Члан 50. 

(Корисник и унутрашња ревизија) 

 (1) Корисник мора омогућити унутрашњем 

ревизору обављање ревизије те му дати све потребне 

податке, исправе и извјештаје, као и усмене и писане 

изјаве које се односе на обављање унутрашње ревизије. 

 (2) Унутрашњи ревизор је дужан приликом 

обављања ревизије чувати податке државне, 

професионалне и пословне тајне. 

 

Члан 51. 

(Ревизиони извјештај) 

 (1) Извјештај о обављеној ревизији унутрашњи 

ревизор доставља ревидираном кориснику и министру 

финансија. 

 (2) О обављеној ревизији, препорукама датим за 

побољшање рада и пословања те о праћењу провођења 

препорука министар финансија извјештава Владу 

Кантона. 

 

ДИО ДРУГИ – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 52. 

(Казне за прекршај) 

 (1) Новчаном казном у износу од 2.000,00 КМ 

казниће се за прекршај одговорно лице буџетског 

корисника: 

 a) ако буџетска средства не употребљава за оне 

намјене за које су средства утврђена и ако преузме 

обавезе изнад износа утврђеног Буџетом (чланови 5. и 6. 

овог закона); 

 b) ако поступи противно члану 13. овог закона; 

 c) ако не утврђује тромјесечне и мјесечне рачунске 

планове извршења издатака својих корисника (члан 12. 

овог закона) те ако Министарству финансија не достави, 

у прописаном року, тромјесечни и мјесечни план 

извршења Буџета (члан 9. овог закона); 

 d) ако поступи противно члану 21. овог закона; 

 e) ако благовремено не достави рјешења о 

заснивању и о престанку радног односа функционера, 

државних службеника и намјештеника (члан 27. овог 

закона); 

 f) ако поступи противно ставу (1) члана 42. овог 

закона; 

 g) ако поступи противно члану 50. овог закона. 

 

 

ДИО ТРЕЋИ – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 53. 

(Примјена Закона) 

 У случају да други прописи садрже одредбе о 

начину извршавања Буџета те правима и обавезама 

буџетскиx корисника које су у супротности с овим 

законом, примјењују се одредбе овог закона. 

 

Члан 54. 

(Ступање на снагу) 

 Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објаве 

у „Службеним новинама Средњобосанског кантона“, а 

примјењиваће се од 1. јануара 2020. године. 

 

 

Број: 01-02-1086/19 ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ 

23. децембра 2019.  
Травник Јосип Квасина, с. р. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


