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З А К О Н 
О ИЗВРШАВАЊУ БУЏЕТА 

СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА 
ЗА 2022. ГОДИНУ

ДИО ПРВИ – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
(Предмет Закона)

Овим Законом уређује се структура прихода и 
примитака те расхода и издатака Буџета Средњобосанског 
кантона за 2022. годину (у даљњем тексту: Буџет) 
и његово извршавање, приоритети плаћања, обим 
задуживања и издавање гаранција, управљање дугом 
те финансијском и нефинансијском имовином, права 
и обавезе буџетских корисника, овлаштења Владе 
Средњобосанског кантона (у даљњем тексту: Влада 
Кантона), Министарства финансија Средњобосанског 
кантона (у даљњем тексту: Министарство финансија) и 
министра финансија у Влади Средњобосанског кантона 
(у даљњем тексту: министар финансија) у извршавању 
Буџета за текућу годину, као и казне за неиспуњење 
обавеза те остала питања у извршавању Буџета.

Члан 2.
(Садржај Буџета)

(1) Буџет се састоји од Општег дијела и Посебног 
дијела те Капиталног Буџета.

(2) Општи дио Буџета чине Рачун прихода и расхода, 
Рачун капиталних примитака и издатака те Рачун 
финансирања.

(3) Посебни дио Буџета састоји се од плана расхода 
и издатака буџетских корисника, исказаних по врстама, 
распоређених у текуће издатке и капиталне инвестиције.

(4) Капитални Буџет чине издвајања за капиталне 
инвестиције, по годинама и изворима финансирања.

Члан 3.
(Садржај Рачуна прихода и расхода)

(1) Рачун прихода и расхода Буџета чине:
а) П р и х о д и
1) порезни приходи,
2) непорезни приходи,
3) приходи од предузетништва и имовине,
4) приходи од такси и накнада,
5) новчане казне,
6) приходи од имовине,
7) приходи од пружања јавних услуга, приходи од 

властитих дјелатности буџетских корисника и властити 
приходи,

8) примљени трансфери и донације,
9) остали приходи;
б) Р а с х о д и
1) плате и накнаде трошкова запосленика,
2) доприноси послодавца и други доприноси,
3) издаци за материјал, ситни инвентар и услуге,

4) текући трансфери и други текући расходи,
5) капитални трансфери,
6) издаци за камате.
(2) У Рачуну капиталних примитака и издатака 

исказују се примици од нефинансијске имовине и издаци 
за нефинансијску имовину.

(3) У Рачуну финансирања исказују се примици од 
финансијске имовине, примљени кредити и зајмови те 
издаци за финансијску имовину и отплату кредита и 
зајмова.

ДИО ДРУГИ – ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

ПОГЛАВЉЕ I - УПРАВЉАЊЕ ПРИХОДИМА И 
РАСХОДИМА

Одјељак А. Права и обавезе буџетских корисника

Члан 4.
(Одговорност буџетских корисника)

(1) Руководилац буџетског корисника је одговоран 
за потпуну и благовремену наплату свих прихода и 
примитака из своје надлежности те за њихову уплату у 
Буџет и за коришћење свих расхода и издатака у складу 
с намјенама.

(2) Руководилац буџетског корисника проводи све 
законом прописане радње ради наплате потраживања на 
основу уговора или било којег другог потраживања на 
основу јавних прихода.

(3) Руководилац буџетског корисника је одговоран 
за законито, намјенско, ефикасно и економично 
располагање буџетским средствима.

(4) Министарство које у свом раздјелу Буџета садржи 
ниже буџетске кориснике – главе буџетски је одговорно 
за њих.

Члан 5.
(Коришћење апропријација)

(1) Одобрене апропријације и оптерећења истичу 31. 
јануара сљедеће године.

(2) Апропријације се могу преносити у наредну 
фискалну годину за финансирање капиталних пројеката 
из посебних фондова.

(3) Апропријације у сврхе финансирања 
вишегодишњих капиталних пројеката преносе се у 
наредну фискалну годину према износима и временском 
распореду утврђеном у Документу оквирног Буџета 
Средњобосанског кантона.

Члан 6.
(Коришћење одобрених средстава)

Одобрена средства буџетски корисник може 
користити само за намјене које су одређене Буџетом, 
а у складу са својим годишњим финансијским планом 
и динамиком утврђеном тромјесечним и мјесечним 
плановима, које одобрава министар финансија на основу 
плана новчаних токова, кроз које се пројицирају све 
уплате и исплате с Јединственог рачуна Кантоналног 
трезора (у даљњем тексту: ЈРТ).
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Члан 7.
(План новчаних токова)

(1) Министарство финансија је надлежно за 
планирање годишњих и тромјесечних планова новчаних 
токова, исказаних по мјесецима, којима се пројицира 
прилив и одлив средстава с ЈРТ-а те који су основ за 
извршавање Буџета.

(2) У сврху израде годишњих и тромјесечних планова 
новчаних токова Министарство финансија – Сектор за 
Трезор (у даљњем тексту: Трезор) користиће, између 
осталих, и сљедеће изворе података:

а) крајње стање на ЈРТ-у за претходни период;
б) прогнозе о свим приходима на ЈРТ;
ц) прогнозе отплате дуга;
д) прогнозирање свих расхода и издатака.

Члан 8.
(Оперативни планови)

(1) На основу усвојеног Буџета и годишњег плана 
новчаних токова, исказаних по мјесецима, Министарство 
финансија доставља буџетским корисницима 
инструкцију за израду предлога оперативних планова 
расхода и издатака.

(2) Предлог годишњег оперативног плана те 
тромјесечних и мјесечних оперативних планова расхода 
и издатака буџетски корисник је дужан доставити у 
складу с инструкцијом Министарства финансија.

(3) Предлог оперативног плана расхода и издатака 
буџетски корисник доставља надлежном министарству 
на нивоу раздјела организационе класификације, 
које његов предлог оперативног плана усклађује са 
инструкцијом из става (1) овог члана те га доставља 
Министарству финансија.

(4) О одобреним оперативним плановима 
Министарство финансија извијестиће буџетске 
кориснике.

Члан 9.
(Рок за доставу предлога оперативних планова)
(1) Предлог тромјесечног оперативног плана 

извршења Буџета буџетски корисник је дужан доставити 
Министарству финансија 15 дана прије почетка 
тромјесечја.

(2) Предлог мјесечног оперативног плана за наредни 
мјесец, по економским кодовима утврђеним у Буџету 
за буџетског корисника, буџетски корисник је дужан 
доставити Министарству финансија до 25. у текућем 
мјесецу.

(3) Ако буџетски корисник Министарству финансија 
не поднесе предлог мјесечног оперативног плана у року 
из става (2) овог члана, мјесечни оперативни план за тог 
буџетског корисника утврђује Министарство финансија.

(4) Изузетно, ако Буџет није објављен у „Службеним 
новинама Средњобосанског кантона“, рокове из 
ставова (1) и (2) овог члана Министарство финансија 
утврдиће, својом инструкцијом, након што Скупштина 
Средњобосанског кантона (у даљњем тексту: Скупштина 
Кантона)донесе Буџет.

Члан 10.
(Коришћење одобрених оперативних средстава)
(1) Буџетски корисник не смије стварати обавезе 

изнад износа одобреног оперативног плана извршења 
Буџета.

(2) Расходи и издаци сваког буџетског корисника не 
могу прелазити износе алоцираних буџетских средстава 
одобрених за сваки мјесец или други период који је 
утврдило Министарство финансија.

(3) Министар финансија има право рјешењем 
обуставити од извршења одлуку која је у супротности са 
Законом о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине 
(„Службене новине Федерације Босне и Херцеговине“, 
број: 102/13, 9/14 – исправка текста, 13/14, 8/15, 91/15, 
102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 99/19) и овим законом.

(4) Корисник дозначеног трансфера је дужан 
доставити ресорном министарству извјештај о 
намјенском утрошку средстава.

(5) Ако корисник из става (4) овог члана не достави 
извјештај о намјенском утрошку средстава, неће имати 
право на аплицирање за додјелу средстава у наредној 
фискалној години.

Члан 11.
(Извршавање Буџета по приоритетима)

Буџет се извршава по сљедећим приоритетима:
а) отплата камата те отплата унутрашњег и вањског 

дуга;
б) плате и накнаде трошкова запосленика;
ц) трансфери за здравствене и социјалне потребе;
д) издаци за материјал и услуге;
е) остали текући трансфери;
ф) капитални трансфери;
г) издаци за набавку сталних средстава;
х) остало.

Члан 12.
(Средства Текуће резерве)

(1) Средства Текуће резерве планирана у Буџету 
користе се за непредвиђене намјене за које у Буџету 
нису планирана средства или за намјене за које се 
током године покаже да за њих нису утврђена довољна 
средства, јер их при планирању Буџета није било могуће 
предвидјети, те у другим случајевима када о томе одлучи 
Влада Кантона.

(2) Буџетска издвајања за Текућу резерву не смију 
прећи 3% планираних прихода, без намјенских прихода, 
властитих прихода и без примитака.

Члан 13.
(Коришћење средстава Текуће резерве)

(1) О расподјели средстава Текуће резерве Буџета 
одлучује Влада Кантона након добијања мишљења 
Министарства финансија.

(2) Одлука из става (1) овог члана објављује се у 
„Службеним новинама Средњобосанског кантона“.

(3) Премијер Средњобосанског кантона (у даљњем 
тексту: премијер Кантона) може располагати средствима 
Текуће резерве Буџета до износа од 218.400,00 КМ.
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(4) Министар финансија може располагати средствима 
Текуће резерве Буџета до износа од 171.600,00 КМ.

(5) О располагању средствима Текуће резерве Буџета 
из ставова (3) и (4) овог члана доноси се одлука.

(6) О коришћењу средстава Текуће резерве 
Министарство финансија обавезано је тромјесечно 
извјештавати Владу Кантона, а Влада Кантона 
полугодишње извјештава Скупштину Кантона о 
коришћењу средстава Текуће резерве.

Члан 14.
(Пренос неутрошених средстава у Текућу резерву)

Ако се током године на основу прописа смањи 
надлежност буџетског корисника, због чега се смањују 
и средства, или ако се укине буџетског корисника, 
неутрошена средства утврђена за његове расходе 
и издатке преносе се у Текућу резерву Буџета или 
буџетском кориснику који преузме његове послове, о 
чему одлуку доноси Влада Кантона.

Одјељак Б. Коришћење прихода и платне 
трансакције

Члан 15.
(Уплата јавних прихода)

Сви јавни приходи који припадају Буџету обавезно се 
уплаћују на ЈРТ, који је под искључивом надлежношћу 
Министарства финансија, у складу са Законом о трезору 
у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине“, број 26/16).

Члан 16.
(Повраћај јавних прихода)

(1) Ако се накнадно утврди да је исплата из Буџета 
обављена незаконито или ненамјенски, буџетски 
корисник је дужан одмах захтијевати повраћај буџетских 
средстава.

(2) Ако се надзором утврди да су средства коришћена 
супротно закону, министар финансија доноси рјешење о 
повраћају средстава на ЈРТ.

(3) Погрешно или више уплаћени приход у Буџет 
враћа се уплатиоцу 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).

Члан 17.
(Платне трансакције)

(1) Јавни приходи Буџета прикупљају се преко рачуна 
јавних прихода (депозитног рачуна Буџета).

(2) Платне трансакције врше се преко трансакционих 
рачуна који су саставни дио ЈРТ-а, а отвара их 
Министарство финансија на основу одлуке Владе 
Кантона.

(3) Потписници налога за платне трансакције преко 
рачуна из ставова (1) и (2) овог члана су премијер 
Кантона, министар финансија и лице које, на предлог 

министра финансија, овласти Влада Кантона.

Члан 18.
(Властити приходи, донације, трансфери, 

намјенски приходи и примици)
(1) Властити приходи, донације, трансфери и 

намјенски приходи уплаћују се на депозитни рачун 
Буџета и евидентирају се као приход сваког буџетског 
корисника у Главној књизи Трезора.

(2) Примици се уплаћују на трансакциони рачун 
Буџета.

(3) Ако су властити приходи, донације, трансфери и 
намјенски приходи уплаћени у нижем обиму него што 
је исказано у Буџету, буџетски корисник може преузети 
и плаћати обавезе само у висини стварно уплаћених, 
односно расположивих средстава.

(4) Буџетски корисник је обавезан приликом израде 
свог предлога оперативног плана извршења Буџета 
планирати расходе који се покривају из очекиваних 
властитих прихода, донација, трансфера, намјенских 
прихода и примитака.

(5) Властити приходи морају се утрошити до краја 
фискалне године, а неутрошени дио властитих прихода 
постаје јавни приход Буџета.

(6) Буџетски корисници којима је Министарство 
финансија отворило подрачуне за прикупљање 
намјенских средстава која се уплаћују на депозитни 
рачун Буџета, у складу с Правилником о начину уплате, 
припадности и расподјеле јавних прихода у Федерацији 
Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације 
Босне и Херцеговине“, број: 54/2000, 55/20 – исправка 
текста, 63/20, 88/20 и 28/21), у свом финансијском 
плану планирају приходе и расходе односно примитке 
и издатке за подрачун, с тим да су укупни приходи/
примици једнаки укупним расходима/издацима током 
фискалне године.

(7) Намјенска средства распоређују се и користе за 
намјене утврђене посебним прописима. Изузетно, у 
сврху одржавања текуће ликвидности и отплате дуга, 
на основу одлуке Владе Кантона, током 2022. године 
привремено се могу преносити средства с посебних/
намјенских трансакционих рачуна на трансакциони 
рачун Министарства финансија у оквиру ЈРТ-а, а до 
износа који не угрожава сервисирање редовних обавеза 
проистеклих из посебних прописа.

(8) Ако се током извршавања Буџета буду привремено 
преносила средства с посебних рачуна из става (7) 
овог члана, повраћај тих средстава мора се обавити 
најкасније до 31. децембра 2022. године, а у случају 
потребе и непредвиђених околности, до рока који у свом 
захтјеву одреди буџетски корисник задужен за утрошак 
тих средстава.

(9) Донације, трансфери, намјенски приходи и 
примици који нису искоришћени у претходној години, 
преносе се у Буџет за текућу буџетску годину, на захтјев 
буџетског корисника.

(10) Захтјев за пренос донација, трансфера, 
намјенских прихода и примитака из става (9) овог члана 
подноси се Министарству финансија најкасније до 10. 
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фебруара текуће године.

Члан 19.
(Непланирани приходи и донације)

Властити приходи, донације, трансфери, намјенски 
приходи и примици који нису планирани у Буџету, а 
реализују се током године или се реализују у износу 
већем од планираног у Буџету, на предлог буџетског 
корисника, уносиће се те распоређивати одлуком Владе 
Кантона и постају саставни дио Буџета, а одлука ће се 
објавити у „Службеним новинама Средњобосанског 
кантона“.

Одјељак Ц. Прерасподјела и преструктурисање 
средстава

Члан 20.
(Прерасподјела средстава)

Прерасподјела средстава између буџетских 
корисника, у оквиру одобреног Буџета, изузетно је 
дозвољена, о чему одлучује Влада Кантона на предлог 
Министарства финансија.

Члан 21.
(Преструктурисање средстава)

(1) Одлуку о преструктурисању расхода и издатака 
Министарство финансија може донијети, на захтјев 
буџетског корисника, једном тромјесечно, а највише, 
односно до 10% укупно одобрених расхода и издатака за 
тог буџетског корисника.

(2) У оквиру одобреног Буџета утврђују се обим и 
врста расхода и издатака за преструктурисање, и то како 
слиједи:

а) плате и накнаде трошкова запосленика – до 10% 
укупно одобрених издатака;

б) издаци за материјал, ситни инвентар и услуге – до 
10% укупно одобрених издатака;

ц) текући трансфери и други текући расходи – до 10% 
укупно одобрених издатака;

д) капитални трансфери – до 10% укупно одобрених 
издатака;

е) издаци за набавку сталних средстава – до 10% 
укупно одобрених издатака.

(3) Захтјев за преструктурисање из става (1) овог 
члана мора садржавати образложење, којим се дају 
на увид разлози за додатним средствима односно 
могућности за умањење средстава на буџетској позицији, 
те одговарајућу документацију којом се поткрепљују 
разлози за додатним средствима.

Одјељак Д. Плате и накнаде

Члан 22.
(Средства за плате и накнаде)

(1) Средства за плате и накнаде осигуравају 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.

(2) За обрачунавање плате свих буџетских корисника, 
осим носилаца правосудних дужности, примјењиваће се 
основица у износу од 305,00 КМ и бод од 1,0.

(3) Рјешење о заснивању и о престанку радног односа 
запосленика буџетски корисник дужан је доставити 
Министарству финансија у року од осам дана од дана 
заснивања односно престанка радног односа, као и 
рјешење о прековременом раду, до краја текућег мјесеца.

(4) Ако се у року из става (3) овог члана не достави 
рјешење, Министарство финансија неће обрачунати 
плату и накнаде запосленику.

Члан 23.
(Службена путовања)

Износ дневнице те накнаде за остале трошкове који 
настану у вези са службеним путовањем за све буџетске 
кориснике одређују се на основу Уредбе о надокнадама 
трошкова за службена путовања („Службене новине 
Средњобосанског кантона“, број 8/18).

Члан 24.
(Обавезно осигурање)

Средства за обавезно осигурање буџетским 
корисницима обезбјеђују се у складу са Законом о 
осигурању („Службене новине Федерације Босне и 
Херцеговине“, број 23/17).

Одјељак Е. Коришћење буџетских средстава

Члан 25.
(Набавка робе, радова и услуга)

(1) Роба, радови и услуге набављају се у складу 
са Законом о јавним набавкама („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине“, број 42/14), као и 
процедурама и поступцима прописаним подзаконским 
актима.

(2) Средства утврђена за буџетску позицију „Издаци 
за набавку сталних средстава“ чија је вриједност 
већа од 1.000,00 КМ, без ПДВ-а, буџетски корисник 
користи искључиво на основу мишљења Министарства 
финансија и сагласности Владе Кантона, које прибавља 
прије покретања процедуре јавне набавке.

(3) Одлуку о издвајању средстава доноси Влада 
Кантона на предлог буџетског корисника који набавља 
стално средство, након проведене процедуре јавне 
набавке.

Члан 26.
(Коришћење средстава с 10. раздјела Буџета)

(1) Средства утврђена за 10. раздјел члана 5. Буџета, 
буџетске позиције „Текући трансфери непрофитним 
организацијама – Хрватској демократској заједници 
Босне и Херцеговине, Хрватској сељачкој странци, 
Хрватској кршћанској демократској унији Босне и 
Херцеговине, Хрватској странци права – Хрватској 
народној странци, Хрватској странци права др. 
Анте Старчевића Босне и Херцеговине, Хрватској 
демократској унији Босне и Херцеговине и Хрватској 
сељачкој странци Стјепана Радића“, „Текући 
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трансфери непрофитним организацијама – Странци 
демократске акције“, „Текући трансфери непрофитним 
организацијама – Социјалдемократској партији Босне 
и Херцеговине“, „Текући трансфери непрофитним 
организацијама – Савезу за бољу будућност – 
Фахрудин Радончић“, „Текући трансфери непрофитним 
организацијама – Демократској фронти“, „Текући 
трансфери непрофитним организацијама – Хрватском 
покрету за Средишњу Босну ХДЗ-у 1990 – ХСП-у 
БиХ – ХСС-у БиХ“, „Текући трансфери непрофитним 
организацијама – Независном блоку“ и „Текући 
трансфери непрофитним организацијама – Хрватској 
сељачкој странци Стјепана Радића“ распоређује Влада 
Кантона у складу са законским прописима и другим 
актима који уређују ту област, на основу предлога 
предсједавајућег Скупштине Кантона и замјеника 
предсједавајућег Скупштине Кантона.

(2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетске позиције „Текући трансфери другим нивоима 
власти и фондовима“, „Текући трансфери појединцима“ 
и „Текући трансфери непрофитним организацијама“ 
користе се према програмима које одобри Влада Кантона 
на предлог предсједавајућег Скупштине Кантона и 
замјеника предсједавајућег Скупштине Кантона.

(3) Средства утврђена за програме из става (2) 
овог члана издвајају се и распоређују одлукама 
предсједавајућег Скупштине Кантона и замјеника 
предсједавајућег Скупштине Кантона.

Члан 27.
(Коришћење средстава с 11. раздјела Буџета)

Средства утврђена за 11. раздјел, глава 03, члана 
5. Буџета, буџетску позицију „Капитални трансфери 
другим нивоима власти и фондовима – суфинансирање 
пројеката важних за Средњобосански кантон“ користе 
се на основу одлука Владе Кантона, на предлог Службе 
за заједничке послове органа Средњобосанског кантона.

Члан 28.
(Коришћење средстава с 13. раздјела Буџета)

(1) Средства утврђена за 13. раздјел члана 5. Буџета, 
буџетске позиције „Субвенције јавним предузећима 
– казнено-поправним установама – притвору“ и 
„Субвенције јавним предузећима – за извршење мјере 
безбједности обавезно психијатријско лијечење“ користе 
се на основу уговора с казнено-поправним установама и 
Споразума о смјештају и накнади трошкова за извршење 
мјера безбједности изречених у кривичном поступку 
и другом поступку у којем се изриче мјера лијечења, 
склопљеног с ЈЗУ-ом Завод за форензичку психијатрију, 
Соколац, и на основу Закона о кривичном поступку 
Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине“, број: 35/03, 56/03 – 
исправка текста, 78/04, 28/05, 55/06, 27/07, 53/07, 9/09, 
12/10, 8/13, 59/14 и 74/20), преко рачуна који одобри 
Министарство правосуђа и управе.

(2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетску позицију „Субвенције јавним предузећима – за 
рад за опште добро на слободи“ користе се на основу 

уговора с јавним предузећем – послодавцем, преко 
рачуна који одобри Министарство правосуђа и управе.

(3) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетску позицију „Други текући расходи – измирење 
обавеза према вансудским нагодбама“ користе се на 
основу одлуке Владе Кантона, на предлог ресорног 
министарства.

Члан 29.
(Коришћење средстава са 14. раздјела Буџета)
(1) Средства утврђена за 14. раздјел члана 5. Буџета, 

буџетску позицију „Текући трансфери другим нивоима 
власти и фондовима – потпора Општини Добретићи“, 
за отплату унутрашњег и вањског дуга, бруто-плате и 
накнаде запосленика, трошкове за материјал, инвентар 
и услуге, текуће трансфере и друге текуће расходе те 
капиталне трансфере и капиталне расходе, користе се на 
основу одлуке Владе Кантона, на предлог Министарства 
финансија.

(2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетску позицију „Други текући расходи – повраћај 
више или погрешно плаћених средстава из претходних 
година“ користе се на основу рјешења Министарства 
финансија.

(3) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, буџетску 
позицију „Други текући расходи – измирење обавеза 
према извршним судским одлукама“ користе се на 
основу одлуке Владе Кантона, на предлог Министарства 
финансија.

(4) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетску позицију „Капитални трансфери другим 
нивоима власти и фондовима – суфинансирање пројекта 
Реконструкција регионалних путева у Средњобосанском 
кантону“ користе се на основу одлука Владе Кантона, на 
предлог Министарства финансија.

Члан 30.
(Коришћење средстава с 15. раздјела Буџета)

(1) Средства утврђена за 15. раздјел члана 5. Буџета, 
буџетске позиције „Текући трансфери другим нивоима 
власти и фондовима – подстицаји привреди“, „Текући 
трансфери другим нивоима власти и фондовима – 
подстицаји привреди (успостава фонда за подршку 
предузећима у завршетку имплементације међународно 
признатих стандарда и квалитета)“, „Текући трансфери 
другим нивоима власти и фондовима – подршка развоју 
предузетничких зона“ 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, 
буџетску 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.

(3) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетску позицију „Субвенције приватним предузећима 
и предузетницима – подршка скијалиштима и развоју 
туризма“ користе се на основу програма који одобри 
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Влада Кантона на предлог Министарства привреде.
(4) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 

буџетску позицију „Текући трансфери непрофитним 
организацијама – Регионалној економској заједници“ 
користе се на основу програма који одобри Влада 
Кантона на предлог Министарства привреде.

(5) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетске позиције „Текући трансфери непрофитним 
организацијама – Економско-социјалном вијећу за 
подручје Средњобосанског кантона“, „Субвенције 
приватним предузећима и предузетницима – за 
преквалификацију и доквалификацију незапослених 
лица и едукацију у области дефицитарних занимања“ 
и „Текући трансфери непрофитним организацијама“ 
користе се на основу програма који одобри Влада 
Кантона на предлог Министарства привреде.

(6) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетску 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.

(7) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетску позицију „Субвенције приватним предузећима 
и предузетницима – подршка развоју предузетништва 
и покретању нових start-up компанија“ користе се на 
основу програма који одобри Влада Кантона на предлог 
Министарства привреде.

(8) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, буџетске 
позиције „Текући трансфери другим нивоима власти и 
фондовима – подршка унапређењу саобраћаја“, „Текући 
трансфери непрофитним организацијама – подршка 
унапређењу саобраћаја“ и „Субвенције приватним 
предузећима и предузетницима – подршка унапређењу 
саобраћаја“ користе се на основу програма који одобри 
Влада Кантона на предлог Министарства привреде.

(9) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетске позиције „Текући трансфери другим нивоима 
власти и фондовима – суфинансирање пројеката 
заштите и унапређења околиша те развојних пројеката“ 
и „Текући трансфери непрофитним организацијама 
– суфинансирање пројеката заштите и унапређења 
околиша те развојних пројеката“ користе се на основу 
Закона о концесијама те програма који одобри Влада 
Кантона на предлог Министарства привреде.

(10) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетску позицију „Субвенције приватним предузећима 
и предузетницима – суфинансирање геолошких радова 
на истраживању минералних сировина“ користе се на 
основу Закона о концесијама те програма који одобри 
Влада Кантона на предлог Министарства привреде.

(11) Средства утврђена за програме из ставова (1) 
до (10) овог члана издвајају се и распоређују одлукама 
Владе Кантона, на предлог Министарства привреде.

Члан 31.
(Коришћење средстава са 16. раздјела Буџета)
(1) Средства утврђена за 16. раздјел члана 5. 

Буџета, буџетске позиције „Текући трансфери другим 
нивоима власти и фондовима – суфинансирање 

управних организација – Завода за јавно здравство 
Средњобосанског кантона“ и „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 Министарства здравства и социјалне политике 
(у даљњем тексту: ресорно министарство).

(2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетску позицију „Текући трансфери другим нивоима 
власти и фондовима – Заводу за здравствено осигурање 
Средњобосанског кантона (подршка финансијској 
стабилности у условима пандемије)“ користе се на 
основу одлуке Владе Кантона, на предлог ресорног 
министарства.

(3) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетску 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, 
буџетску позицију „Текући трансфери појединцима 
– за права из социјалне заштите“ користе се према 
кантоналним прописима.

(5) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетску позицију „Текући трансфери појединцима 
– социјална заштита“ користе се на основу рјешења 
ресорног министарства.

(6) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетске позиције „Текући трансфери појединцима 
– помоћ породицама с дјецом“ и „Текући трансфери 
појединцима – цивилним жртвама рата“ користе се 
према кантоналним прописима.

(7) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетске позиције „Текући трансфери непрофитним 
организацијама – Муслиманском добротворном друштву 
»Мерхамет«“, „Текући трансфери непрофитним 
организацијама – Католичком добротворном друштву 
»Каритас« у Средњобосанском кантону“, „Текући 
трансфери непрофитним организацијама – Српском 
културно-просвјетном и хуманитарном црквеном 
друштву, Травник“ и „Текући трансфери непрофитним 
организацијама – Црвеном крижу Средњобосанског 
кантона“ користе се на основу одлука Владе Кантона, на 
предлог ресорног министарства.

(8) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетску позицију „Текући трансфери непрофитним 
организацијама – Удружењу пензионера 
Средњобосанског кантона“ користе се на основу одлуке 
Владе Кантона, на предлог ресорног министарства.

(9) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетску позицију „Текући трансфери непрофитним 
организацијама – удружењима за социјалну заштиту“ 
користе се на основу рјешења ресорног министарства.

(10) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетску позицију „Субвенције приватним предузећима 
и предузетницима – финансирање дезинфекције, 
дератизације и дезинсекције“ користе се на основу одлуке 
Владе Кантона, на предлог ресорног министарства.

(11) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
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буџетску позицију „Капитални трансфери другим 
нивоима власти и фондовима – за набавку опреме 
здравственим установама у Средњобосанском кантону“ 
користе се на основу програма који одобри Влада 
Кантона на предлог ресорног министарства.

(12) Средства утврђена исти раздјел Буџета, буџетску 
позицију „Капитални трансфери другим нивоима власти и 
фондовима – за набавку опреме здравственим установама 
у Средњобосанском кантону“ (суфинансирање пројекта 
Набавка опреме и информатизација јавног здравственог 
система у Средњобосанском кантону), користе се на 
основу одлука Владе Кантона, на предлог ресорног 
министарства.

Члан 32.
(Коришћење средстава са 17. раздјела Буџета)
(1) Средства утврђена за 17. раздјел члана 5. Буџета, 

буџетске позиције „Текући трансфери другим нивоима 
власти и фондовима – за културу“, „Текући трансфери 
појединцима – за културу и науку“, „Текући трансфери 
непрофитним организацијама – за културу“, „Субвенције 
јавним предузећима – установама за културу“, 
„Субвенције јавним предузећима – за информисање“ и 
„Субвенције приватним предузећима и предузетницима 
– за информисање“ користе се на основу програма 
који одобри Влада Кантона на предлог Министарства 
образовања, науке, младих, културе и спорта (у даљњем 
тексту: ресорно министарство).

(2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетске 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 
основу програма који одобри Влада Кантона на предлог 
ресорног министарства.

(3) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетску позицију „Текући трансфери другим нивоима 
власти и фондовима – за школска такмичења“ користе 
се на основу програма који одобри Влада Кантона на 
предлог ресорног министарства.

(4) Средства утврђена за програме из ставова (1), (2) 
и (3) овог члана издвајају се и распоређују одлукама 
Владе Кантона на предлог ресорног министарства.

(5) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетску 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.

(6) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, буџетску 
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, 
буџетску позицију „Текући трансфери другим нивоима 

власти и фондовима – за предшколско образовање“ 
користе се на основу критеријума које утврди Влада 
Кантона на предлог ресорнога министарства.

(8) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетске позиције „Текући трансфери другим нивоима 
власти и фондовима – за социјално осигурање ученика“, 
„Текући трансфери другим нивоима власти и фондовима 
– педагошком заводу“, „Текући трансфери другим 
нивоима власти и фондовима – за израду иновираних 
наставних планова и програма“, „Текући трансфери 
непрофитним организацијама – за информатизацију 
Министарства образовања, науке, младих, културе и 
спорта, и образовних институција“ и „Текући трансфери 
другим нивоима власти и фондовима – за стручно 
усавршавање, едукацију просвјетних радника“ користе 
се на основу одлуке о издвајању средстава, Владе 
Кантона, на предлог ресорног министарства.

(9) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетске позиције „Текући трансфери појединцима 
– помоћ угроженим ученицима“, „Текући трансфери 
другим нивоима власти и фондовима – за дјецу ромске 
националности“, „Текући трансфери појединцима – 
за дјецу с посебним потребама“, „Текући трансфери 
појединцима – за дјецу ромске националности“ и 
„Текући трансфери појединцима – за набавку уџбеника 
за ученике основних школа“ користе се на основу одлуке 
о издвајању средстава, Владе Кантона, на предлог 
ресорног министарства.

(10) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетску позицију „Текући трансфери појединцима – 
финансирање трошкова превоза ученика“ користе се 
на основу критеријума које утврди Влада Кантона на 
предлог ресорног министарства.

(11) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, главу 
02, буџетску позицију „Текући трансфери појединцима 
– субвенционисање трошкова превоза ученика“ користе 
се на основу критеријума које утврди Влада Кантона на 
предлог ресорног министарства.

(12) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, буџетске 
позиције „Текући трансфери појединцима – за младе“ и 
„Текући трансфери непрофитним организацијама – за 
младе“ користе се на основу критеријума које утврди 
Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(13) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетске позиције „Текући трансфери појединцима – 
за научне радове“ и „Текући трансфери непрофитним 
организацијама – Хрватској академији за знаност и 
умјетност у Босни и Херцеговини те Академији наука 
и умјетности Босне и Херцеговине, за науку“ користе 
се на основу критеријума које утврди Влада Кантона на 
предлог ресорног министарства.

(14) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетску позицију „Текући трансфери појединцима – 
подршка родитељима дјеце која похађају вртиће“ користе 
се на основу критеријума које утврди Влада Кантона на 
предлог ресорног министарства.

(15) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетску позицију „Текући трансфери непрофитним 
организацијама – помоћ вјерским заједницама“ користе 
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се на основу одлуке о издвајању средстава Владе 
Кантона, на предлог ресорног министарства.

(16) Средства утврђена у ставовима (6), (7), (10), (11), 
(12), (13) и (14) овог члана, која се користе на основу 
критеријума које утврди Влада Кантона, издвајају се 
и распоређују одлукама Владе Кантона, на предлог 
ресорног министарства.

Члан 33.
(Коришћење средстава са18. раздјела Буџета)

(1) Средства утврђена за 18. раздјел члана 5. Буџета, 
буџетске позиције „Текући трансфери другим нивоима 
власти и фондовима – за измјену и израду просторно-
планске документације“ и „Текући трансфери другим 
нивоима власти и фондовима – за израду закона о 
легализацији бесправно изграђених објеката“ користе 
се према прописима и програмима које одобри Влада 
Кантона на предлог Министарства просторног уређења, 
грађења, заштите околиша, повратка и стамбених 
послова (у даљњем тексту: ресорно министарство).

(2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетску позицију „Текући трансфери непрофитним 
организацијама – за обиљежавање значајних дана 
еколошког календара и подршку раду еколошких 
друштава“ користе се према прописима и програмима 
које одобри Влада Кантона на предлог ресорног 
министарства.

(3) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетску позицију „Субвенције јавним предузећима – 
за санирање еколошких инцидената“ користе се према 
прописима и програмима које одобри Влада Кантона на 
предлог ресорног министарства.

(4) Средства утврђена за програме из ставова (1) до 
(3) овог члана издвајају се и распоређују одлукама Владе 
Кантона, на предлог ресорног министарства.

(5) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, буџетске 
позиције „Капитални трансфери другим нивоима власти 
и фондовима – подстицаји повратку прогнаника, обнови 
и развитку“ и „Капитални трансфери појединцима – 
подстицаји повратку прогнаника, обнови и развитку“ 
користе се према прописима и програмима које одобри 
Влада Кантона на предлог ресорног министарства.

(6) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетске позиције „Капитални трансфери другим 
нивоима власти и фондовима – за утопљавање зграда, 
водовод и канализацију“, „Капитални трансфери 
непрофитним организацијама – за утопљавање зграда, 
водовод и канализацију“ и „Капитални трансфери 
јавним предузећима – за утопљавање зграда, збрињавање 
отпада, водовод и канализацију“ користе се према 
прописима и програмима које одобри Влада Кантона на 
предлог ресорног министарства.

Члан 34.
(Коришћење средстава с 19. раздјела Буџета)

(1) Средства утврђена за 19. раздјел, главу 01, 
члана 5. Буџета, буџетске позиције „Текући трансфери 
појединцима – подстицаји пољопривреди (примарној 
пољопривредној производњи)“, „Текући трансфери 

појединцима – подстицаји пољопривреди (интервентна 
средства)“, „Текући трансфери непрофитним 
организацијама – подстицаји пољопривреди (интервентна 
средства)“, „Субвенције приватним предузећима и 
предузетницима – подстицаји пољопривреди (примарној 
пољопривредној производњи)“ и „Субвенције 
приватним предузећима и предузетницима – подстицаји 
пољопривреди (интервентна средства)“ користе се 
према програмима које одобри Влада Кантона на 
предлог Министарства пољопривреде, водопривреде и 
шумарства (у даљњем тексту: ресорно министарство).

(2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетске позиције „Текући трансфери појединцима 
– за рекултивисање пољопривредног земљишта“, 
„Текући 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, буџетске 
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, 
буџетске позиције „Текући трансфери непрофитним 
организацијама – подстицаји водопривреди“, „Текући 
трансфери другим нивоима власти и фондовима 
– подстицаји водопривреди“, „Субвенције јавним 
предузећима – подстицаји водопривреди“, „Субвенције 
јавним предузећима – подстицаји водопривреди 
(интервентна средства)“, „Текући трансфери појединцима 
– подстицаји водопривреди (интервентна средства)“ 
и „Текући трансфери непрофитним организацијама 
– подстицаји водопривреди (интервентна средства)“ 
користе се према програмима које одобри Влада Кантона 
на предлог ресорног министарства.

(5) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетску позицију „Субвенције јавним предузећима 
– подстицаји шумарству, за државне шуме“ користе се 
према програму који одобри Влада Кантона на предлог 
ресорног министарства.

(6) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетску позицију „Текући трансфери појединцима 
– надокнадa штете коју почини заштићена дивљач, 
у складу с чланом 70. федералног Закона о ловству“ 
користе се према одлуци Владе Кантона, на предлог 
ресорног министарства.

(7) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетску позицију „Текући трансфери непрофитним 
организацијама – подстицаји ловству“ (у складу с 
чланом 45. федералног Закона о ловству), користе се 
према програму који одобри Влада Кантона на предлог 
ресорног министарства.

(8) Средства утврђена за 19. раздјел, главу 02, члана 
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5. Буџета, буџетске позиције „Текући трансфери другим 
нивоима власти и фондовима – подстицаји шумарству, 
за државне шуме“ и „Текући трансфери другим нивоима 
власти и фондовима – подстицаји шумарству, за приватне 
шуме“ користе се на основу програма који одобри Влада 
Кантона на предлог ресорног министарства.

(9) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, главу 
02, буџетску позицију „Текући трансфери непрофитним 
организацијама – подстицаји шумарству“ користе се на 
основу програма који одобри Влада Кантона на предлог 
ресорног министарства.

(10) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, главу 
02, буџетске позиције „Субвенције јавним предузећима – 
подстицаји шумарству, за приватне шуме“ и „Субвенције 
јавним предузећима – подстицаји шумарству, за државне 
шуме“ користе се на основу програма који одобри Влада 
Кантона на предлог ресорног министарства.

(11) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, главу 02, 
буџетску позицију „Субвенције приватним предузећима 
и предузетницима – подстицаји шумарству, за приватне 
шуме“ користе се на основу програма који одобри Влада 
Кантона на предлог ресорног министарства.

(12) Средства утврђена за програме из ставова (1), (2), 
(3), (4), (5), (7) (8), (9), (10) и (11) овог члана издвајају 
се и распоређују одлукама Владе Кантона, на предлог 
ресорног министарства.

Члан 35.
(Коришћење средстава с 20. раздјела Буџета)

(1) Средства утврђена за 20. раздјел члана 5. Буџета, 
буџетске позиције „Уговорене и друге посебне услуге – 
суфинансирање набавке ортопедских помагала ратним 
војним инвалидима“ и „Уговорене и друге посебне 
услуге – за бањско и климатско лијечење бранилаца“ 
користе се према правилнику који доноси Кантонална 
управа за браниоце (у даљњем тексту: Кантонална 
управа) уз сагласност Владе Кантона.

(2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетске позиције „Текући трансфери непрофитним 
организацијама – удружењима бранилаца“, „Текући 
трансфери непрофитним организацијама – за 
изградњу и уређење гробља“, „Текући трансфери 
непрофитним организацијама – за изградњу и уређење 
спомен-обиљежја“, „Текући трансфери непрофитним 
организацијама – за манифестације, обиљежавање 
значајних датума и спортске активности“, „Текући 
трансфери непрофитним организацијама – за изградњу 
центара за психо-социјално лијечење бранилаца“ и 
„Текући трансфери непрофитним организацијама – за 
правну помоћ“ користе се према програмима који доноси 
Влада Кантона на приједлог Кантоналне управе.

(3) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетску позицију „Текући трансфери другим нивоима 
власти и фондовима – за запошљавање“ користе се 
према програму који доноси Влада Кантона на предлог 
Кантоналне управе.

(4) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетску позицију „Текући трансфери појединцима – 
егзистенцијална новчана накнада“ користе се према 

правилнику који доноси Кантонална управа уз сагласност 
Владе Кантона.

(5) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетске позиције „Текући трансфери појединцима – 
једнократне новчане помоћи браниоцима и члановима 
њихових породица“, „Текући трансфери појединцима 
– суфинансирање стамбеног збрињавања“, “Текући 
трансфери појединцима – помоћ у смртном случају“, 
„Текући трансфери појединцима – за надгробне 
споменике погинулим браниоцима“, „Текући трансфери 
појединцима – финансирање остваривања права на 
основу промијењене радне способности“ и „Текући 
трансфери појединцима – стипендирање – школовање 
дјеце бранилаца“ користе се према правилницима које 
доноси Кантонална управа уз сагласност Владе Кантона.

(6) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, буџетску 
позицију „Текући трансфери другим нивоима власти и 
фондовима – за здравствену заштиту бранилаца и чланова 
њихових породица“ користе се према правилнику који 
доноси Кантонална управа уз сагласност Владе Кантона.

(7) Средства утврђена за програме из ставова (2) и (3) 
овог члана издвајају се и распоређују одлукама Владе 
Кантона, на предлог Кантоналне управе.

(8) Средства утврђена у ставовима (1), (4), (5) и 
(6) овог члана, која се користе према правилницима, 
издвајају се одлукама Владе Кантона, а распоређују 
одлукама Кантоналне управе.

Члан 36.
(Коришћење средстава с 23. раздјела Буџета)

Средства утврђена за 23. раздјел члана 5. Буџета, 
буџетску позицију „Капитални трансфери другим 
нивоима власти и фондовима“ (суфинансирање пројекта 
Успостава катастра некретнина), користе се на основу 
програма који одобри Влада Кантона на предлог 
Кантоналне управе за геодетске и имовинскоправне 
послове.

Члан 37.
(Коришћење средстава с 24. раздјела Буџета)

(1) Средства утврђена за 24. раздјел члана 5. Буџета, 
буџетске позиције „Текући трансфери другим нивоима 
власти и фондовима“, „Текући трансфери другим нивоима 
власти и фондовима – за набавку опреме за структуре 
цивилне заштите“ и „Текући трансфери другим нивоима 
власти и фондовима – за обуку и вјежбе структура 
цивилне заштите“ користе се према програмима које 
одобри Влада Кантона на предлог Кантоналне управе за 
цивилну заштиту (у даљњем тексту: Кантонална управа).

(2) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетске позиције „Текући трансфери појединцима – 
за превентивне мјере заштите и спашавања“, „Текући 
трансфери појединцима – за санирање дијела штета 
насталих природним и другим несрећама“, „Текући 
трансфери појединцима – за помоћ кантонима и 
општинама у санирању дијела штета насталих 
природним и другим несрећама те за јачање система 
заштите и спашавања“ и „Текући трансфери појединцима 
– за трошкове учествовања у провођењу мјера заштите 
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и спашавања“ користе се према програмима које одобри 
Влада Кантона на предлог Кантоналне управе.

(3) Средства утврђена за програме из ставова (1) 
и (2) овог члана издвајају се и распоређују одлукама 
Владе Кантона, на предлог Кантоналне управе.

(4) Средства утврђена за исти раздјел Буџета, 
буџетску позицију „Текући трансфери другим нивоима 
власти и фондовима“ користе се на основу одлуке 
Владе Кантона, на предлог Кантоналне управе.

Одјељак Ф. Програмирање утрошка буџетских 
средстава

Члан 38.
(Програм трошења средстава)

(1) Буџетски корисници обавезани су предложити 
Влади Кантона програме трошења средстава из чланова 
26., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36. и 37. овог закона.

(2) Битни елементи програма из става (1) овог 
члана су: назив програма, сврха програма, критеријуми 
расподјеле средстава, износ средстава, извори средстава 
те начин и рокови извјештавања.

(3) Средства из става (1) овог члана могу се користити 
након што Влада Кантона одобри и објави програме 
утрошка тих средстава.

(4) О утрошеним средствима из става (1) овог 
члана буџетски корисници тромјесечно извјештавају 
Министарство финансија, а Министарство финансија 
Владу Кантона, у складу са Законом о буџетима у 
Федерацији Босне и Херцеговине.

Члан 39.
(Управљање буџетским средствима 

у оквиру програма утрошка средстава)
Транспарентност и ефикасност управљања буџетским 

средствима осигуравају ресорна министарства у својим 
програмима утрошка средстава из чланова 26., 30., 31., 
32., 33., 34., 35., 36. и 37. овог закона.

Одјељак Г. Примјена рачуноводствених прописа

Члан 40.
(Рачуноводство)

Сви буџетски корисници су дужни водити евиденцију 
помоћних књига у складу с Правилником о књиговодству 
буџета у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене 
новине Федерације Босне и Херцеговине“, број 60/14).

Члан 41.
(Примјена прописа, признавање прихода и 

примитака 
те расхода и издатака)

(1) Буџетски корисници су обавезани примјењивати 
буџетско рачуноводство и Рачуноводствене политике 
за кантоналне буџетске кориснике и Кантонални трезор 
(„Службене новине Средњобосанског кантона“, број 
4/10).

(2) Приходи и примици признају се само у оном 
периоду када су мјерљиви и расположиви односно када 

су уплаћени на ЈРТ.
(3) Расходи и издаци признају се у оном периоду када 

је настала обавеза.

ПОГЛАВЉЕ II - ЗАДУЖИВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ 
ДУГОМ, ГАРАНЦИЈАМА И ФИНАНСИЈСКОМ 
ИМОВИНОМ

Члан 42.
(Задуживање)

(1) Средњобосански кантон (у даљњем тексту: 
Кантон) може створити обавезе на основу дугорочног 
задуживања ако у вријеме дугорочног задужења износ 
сервисирања дуга за укупни вањски и унутрашњи дуг 
и гаранције, који доспијева у свакој наредној години, 
укључујући и сервисирање за предложено ново задужење 
и све зајмове за које су издате гаранције Кантона, не 
прелази 10% прихода остварених у претходној фискалној 
години и у оквирима укупних ограничења у складу с 
процедуром дефинисаном у ставу 5. члана 7. Закона о 
дугу, задуживању и гаранцијама у Федерацији Босне и 
Херцеговине („Службене новине Федерације Босне и 
Херцеговине“, број: 86/07, 24/09 и 44/10).

(2) За провођење процедуре задуживања надлежно је 
Министарство финансија.

Члан 43.
(Финансирање дефицита из готовинског тока)
(1) Краткорочни дуг настао задужењем ради 

привременог финансирања дефицита насталог из 
готовинског тока отплаћује се у периоду од једне 
године и ни у једном периоду током фискалне године не 
може прећи 5% остварених прихода, без примитака, у 
претходној фискалној години.

(2) У ванредним околностима, висину средстава за 
финансирање дефицита насталог из готовинског тока, 
а који угрожава функционисање финансијског система 
у Кантону, одобрава Скупштина Кантона на предлог 
Владе Кантона.

Члан 44.
(Издавање гаранција)

Кантон може издати гаранцију за финансирање 
капиталне инвестиције само под условом да у том 
привредном друштву или тој правном лицу Кантон има 
одлучујући утицај на управљање на основу структуре 
власничког капитала.

Члан 45.
(Позајмице из намјенских средстава)

(1) Кантон може, у сврху рјешавања привременог 
дефицита насталог из готовинског тока, позајмљивати 
из намјенских средстава која се налазе на подрачунима.

(2) Одлуку о позајмици доноси Влада Кантона на 
предлог Министарства финансија.

Члан 46.
(Одлуке о дугу, гаранцијама и зајмовима)

(1) Одлуку о задуживању и давању гаранција доноси 
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Скупштина Кантона на предлог Владе Кантона.
(2) О облику зајма и врсти инструмената осигурања 

отплате зајма одлучује Влада Кантона.
(3) Одлуке о дугу, гаранцијама и зајмовима објављују 

се у „Службеним новинама Средњобосанског кантона“.

Члан 47.
(Управљање дугом)

(1) За управљање дугом Кантона надлежно је 
Министарство финансија.

(2) Министарство финансија успоставља и води 
Евиденцију о унутрашњем и вањском дугу и издатим 
гаранцијама, у складу с федералним прописом.

ПОГЛАВЉЕ III - УПРАВЉАЊЕ 
НЕФИНАНСИЈСКОМ ИМОВИНОМ

Члан 48.
(Управљање имовином)

(1) Буџетски корисник који набавља некретнину за 
потребе рада кантоналних органа управе и кантоналних 
управних организација обавезан је у року од 30 
дана од дана набавке поднијети захтјев, с потребном 
документацијом, Кантоналном правобранилаштву (у 
даљњем тексту: Правобранилаштво) ради подношења 
предлога за упис некретнине у земљишне књиге.

(2) Правобранилаштво ће саставити земљишно-
књижни предлог и поднијети га надлежном суду ради 
уписа некретнине у земљишне књиге.

(3) Буџетски корисник дужан је у року 30 дана од дана 
добијања доказа о упису у земљишне књиге Трезору 
доставити тај доказ ради евидентирања у Главној књизи 
Трезора.

Члан 49.
(Упис и евидентирање некретнина 

у Главној књизи Трезора)
(1) Приликом стицања некретнине без накнаде 

Правобранилаштво подноси земљишно-књижни 
предлог за упис некретнине, према претходно добијеној 
сагласности Владе Кантона.

(2) Овлаштено лице носиоца стеченог права на 
некретнину из става (1) овог члана или лице које оно 
овласти дужно је у року од 30 дана од дана добијања 
доказа о упису у земљишне књиге некретнине из 
става (1) овог члана Трезору доставити тај доказ ради 
евидентирања у Главној књизи Трезора.

Члан 50.
(Вођење евиденције о имовини)

(1) Ако се средства Буџета користе за санацију, 
докапитализацију или као учешће у средствима правног 
лица, Кантон постаје власником у том правном лицу 
сразмјерно уложеним средствима.

(2) Имовину из власништва Кантона из става (1) овог 
члана уписује њен корисник у своју евиденцију, а правно 
лице уписује Кантон као власника сразмјерног дијела 
капитала.

(3) Евиденцију о имовини и власничким учешћима 

из ставова (1) и (2) овог члана води буџетски корисник, 
а налог, с одговарајућом документацијом, доставља 
Трезору ради финансијске евиденције имовине у Главној 
књизи Трезора.

ПОГЛАВЉЕ IV - ФИНАНСИЈСКО 
ИЗВЈЕШТАВАЊЕ И ТРАНСПАРЕНТНОСТ

Члан 51.
(Финансијско извјештавање)

На финансијске извјештаје о извршавању Буџета 
примјењују се одредбе чланова 89. до 98. Закона о 
буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине.

Члан 52.
(Транспарентност и јавност)

(1) Ради осигурања транспарентности, у Буџету се 
приказују сви јавни приходи и расходи, укупни и по 
буџетским корисницима, по рачунима рачунског плана.

(2) Ради извјештавања јавности о управљању јавним 
приходима, периодични и годишњи извјештаји о извршењу 
Буџета објављиваће се на службеној страници Владе 
Кантона у року од 10 дана од дана њиховог подношења. 

ПОГЛАВЉЕ V - БУЏЕТСКИ НАДЗОР, КОНТРОЛА 
И УНУТРАШЊА РЕВИЗИЈА

Члан 53.
(Буџетски надзор)

Надзор над законитости, благовремености и 
намјенским коришћењем средстава из Буџета врши 
буџетски инспектор на начин утврђен Законом о буџетима 
у Федерације Босне и Херцеговине и Уредбом о буџетском 
надзору у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене 
новине Федерације Босне и Херцеговине“, број 34/14). 

Члан 54.
(Унутрашња контрола)

Буџетски корисници обавезани су уредити систем 
унутрашње контроле у складу с међународним 
стандардима унутрашње контроле и Законом о 
финансијском управљању и контроли у јавном сектору 
у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине 
Федерације Босне и Херцеговине“, број 38/16).

Члан 55.
(Унутрашња ревизија)

Преглед и процјену ефикасности система Финансијског 
управљања и унутрашњих контрола Министарство 
финансија проводи преко унутрашње ревизије, у 
складу са Законом о унутрашњој ревизији у јавном 
сектору у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене 
новине Федерације Босне и Херцеговине“, број: 47/08 
и 101/16) и Правилником о унутрашњој ревизији 
Министарства финансија Средњобосанског кантона. 

Члан 56.
(Ревизијски извјештај)

О обављеној ревизији, препорукама датим за 
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побољшање рада и пословања те о праћењу провођења 
препорука министар финансија извјештава Владу 
Кантона.

ДИО ТРЕЋИ – КАЗНЕНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 57.
(Казне)

(1) Новчаном казном у износу од 2.000,00 КМ казниће 
се за прекршај одговорно лице буџетског корисника:

а) ако буџетска средства не употребљава за оне 
намјене за које су средства утврђена и ако преузме 
обавезе изнад износа утврђеног Буџетом (чланови 6. и 
10. овог закона);

б) ако не утврди тромјесечни и мјесечни оперативни 
план извршења издатака својих корисника (члан 8. овог 
закона) те ако Министарству финансија не достави, у 
прописаном року, тромјесечни и мјесечни оперативни 
план извршења Буџета (члан 9. овог закона);

ц) ако поступи противно члану 15. овог закона;
д) ако поступи противно ставу (1) члана 17. овог 

закона;
е) ако поступи противно члану 18. овог закона;
ф) ако благовремено не достави рјешења о заснивању 

и о престанку радног односа дужносника, државних 
службеника и намјештеника (члан 22. овог закона);

г) ако поступи противно члану 25. овог закона;
х) ако поступи противно члану 54. овог закона.

Члан 58.
(Примјена Закона)

Ако други закони и прописи садрже одредбе о начину 
извршавања Буџета те о правима и обавезама корисника 
буџетских средстава које су у супротности с овим 
законом, примјењују се одредбе овог закона.

Члан 59.
(Ступање на снагу)

Овај закон ступа на снагу наредног дана од дана објаве 
у „Службеним новинама Средњобосанског кантона“, а 
примјењиваће се за 2022. фискалну годину.

Број: 01-02-1202/21 
28. децембра 2021. 

Травник

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ 
 

Јосип Квасина, с. р.

5

На основу члана 41. Устава Средњобосанског 
кантона („Службене новине Средњобосанског кантона“, 
број: 1/97, 5/97, 6/97, 2/98, 7/98 – исправка текста, 
8/98, 10/2000, 8/03, 2/04 и 14/04), ставова 2. и 7. члана 
27. те члана 28. Закона о буџетима у Федерацији 
Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације 
Босне и Херцеговине“, број: 102/13, 9/14 – исправка 
текста, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 и 
99/19), Скупштина Средњобосанског кантона на XXIV 
сједници, одржаној 28. децембра 2021. године, доноси

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ 
НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 

ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 
СРЕДЊОБОСАНСКОГ КАНТОНА 

ЗА 2022. ГОДИНУ

I
Даје се сагласност на Финансијски план Завода за 

здравствено осигурање Средњобосанског кантона за 
2022. годину, број 01-11-2-768/21 од 24. новембра 2021. 
године.

II
Финансијски план Завода за здравствено осигурање 

Средњобосанског кантона за 2022. годину саставни је 
дио ове одлуке.

III
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеним новинама Средњобосанског 
кантона“.

Број: 01-02-1235/21 
28. децембра 2021. 

Травник

ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ 
 

Јосип Квасина, с. р.


