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На основу члана 24. став 1. тачка ц) Устава
Тузланског кантона („Службене новине Тузланскоподрињског кантона”, бр. 7/97 и 3/99 и „Службене
новине Тузланског кантона”, бр. 13/99, 10/00, 14/02,
6/04 и 10/04), на приједлог Владе Тузланског кантона,
Скупштина Тузланског кантона, на сједници одржаној
25.7.2014. године, д о н о с и

ЗАKОН

О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ТУЗЛАНСКОГ
КАНТОНА ЗА 2014. ГОДИНУ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)
Овим законом уређује се структура прихода
и примитака те расхода и издатака, извршавање,
приоритети плаћања, обим задуживања и гаранција,
управљање јавним дугом, те финансијском и
нефинансијском имовином, права и обавезе корисника
буџетских средстава, овлашћења Владе Тузланског
кантона (у даљем тексту: Влада Кантона), Министарства
финансија и министра финансија у извршавању Буџета
Тузланског кантона за 2014. годину (у даљем тексту:
Буџет), казне за неиспуњење обавеза, те друга питања у
извршавању Буџета.
Члан 2.
(Регистар буџетских корисника)
(1) Регистар буџетских корисника успоставља
и води Министарство финансија, по прописаној
буџетској класификацији у складу са прописом који
доноси Федерално министарство финансија.
(2) Буџетски корисници су министарства, други
органи управе, управне организације и остали чије је
финансирање из Буџета предвиђено важећим прописом
(у даљем тексту: корисници).
(3) Корисник који у свом буџетском раздјелу
садржи потрошачке јединице–главе, буџетски је за њих
надлежан.
Члан 3.
(Важење)
(1) Буџет се односи и важи за фискалну 2014.
годину (у даљем тексту: фискална година).
(2) Фискална година почиње 1. јануара, а завршава
31. децембра 2014. године.
II БУЏЕТСКИ ПРИНЦИПИ
Члан 4.
(Начела Буџета)
Израда и извршавање Буџета заснива се на начелима
јединства, тачности, уравнотежености и законитости
Буџета, начела једне године, начела универзалности,
ефикасности, економичности и транспарентности.
Члан 5.
(Намјена средстава Буџета)
(1) Средства Буџета користе се за финансирање
послова, функција и програма органа Тузланског
кантона (у даљем тексту: Кантон), као и других
корисника Буџета, те права прималаца средстава Буџета
утврђених законима и другим прописима донесеним на
основу закона.
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(2) Прописи који имају финансијске посљедице
на Буџет морају бити образложени, односно оправдани
анализом трошкова и користи.
Члан 6.
(Исказивање прихода и примитака)
(1) Сви приходи и примици, расходи и издаци
исказују се у Буџету по бруто начелу.
(2) Буџет мора бити уравнотежен тако да укупни
приходи и примици покривају укупне расходе и издатке.
(3) Приходи и примици служе за подмиривање
расхода и издатака, осим ако овим законом за поједину
годину није другачије прописано.
(4) Буџетски корисници могу преузети обавезе
на терет Буџета текуће године само за намјене и до
висине утврђене у посебном дијелу Буџета, ако су за то
испуњени сви законом и другим прописима утврђени
услови.
Члан 7.
(Доношење Буџета)
(1) Буџет доноси Скупштина Тузланског кантона
(у даљем тексту: Скупштина Кантона) за буџетску
годину која одговара календарској години, прије
почетка године на коју се односи.
(2) Уз Буџет из става (1) овог члана, доноси се
закон о извршавању Буџета, којим се уређује структура
прихода и примитака, те расхода и издатака буџета
и његово извршавање, приоритети плаћања, обим
задуживања и издавање гаранција, управљање дугом,
те финансијском и нефинансијском имовином, права
и обавезе корисника буџетских средстава, овлашћења
Владе Кантона, Министарства финансија и министра
финансија у извршавању Буџета за текућу годину,
казне за неиспуњење обавеза, те друга питања везана за
извршавање Буџета.
Члан 8.
(Доношење нових прописа)
(1) Приједлози закона и других прописа и аката
планирања морају садржавати фискалну процјену
посљедица на Буџет из које се мора видјети повећавају
ли се или смањују приходи или расходи Буџета.
(2) Фискална процјена посљедица на Буџет мора
обухватити:
1. предвиђене приходе и расходе, те примитке и
издатке Буџета за буџетску годину и за двије наредне
године;
2. приједлоге за покривање повећаних расхода и
издатака Буџета;
3. приједлоге за покривање смањених прихода и
примитака;
4. мишљење Министарства финансија.
(3) Ако се током године донесу закони и други
прописи и акти планирања на основу којих настају нове
обавезе за Буџет, средства ће се осигурати у буџету за
следећу буџетску годину у складу са пројекцијама и
могућностима.
III САДРЖАЈ БУЏЕТА
Члан 9.
(Структура Буџета)
(1) Буџет се састоји од општег и посебног дијела и
капиталног буџета.
(2) Општи дио Буџета чини Рачун прихода и
расхода, Рачун капиталних примитака и издатака и
Рачун финансирања.
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(3) Посебни дио Буџета састоји се од плана
расхода и издатака корисника, исказаних по врстама,
распоређених у текуће издатке и капиталне инвестиције.
(4) Капитални буџет чине издвајања за капиталне
инвестиције по годинама и по изворима финансирања.

(2) Влада Кантона разматра и усваја ДОБ до 30.
јуна текуће године, заједно са средњорочним оквиром
расхода за три године, након чега се ДОБ доставља
Скупштини Кантона као информација и објављује на
web страници Министарства финансија.

Члан 10.
(Буџетска класификација)
Приходи, примици, расходи и издаци Буџета
исказују се према буџетским класификацијама.

Члан 15.
(Подношење буџетских захтјева)
За подношење буџетских захтјева на основу
Смјерница економске и фискалне политике из члана
13. овог закона, садржај буџета и програме јавних
инвестиција Кантона примјењују се одредбе Закона
којим су уређена ова питања.

IV ИЗРАДА БУЏЕТА
Члан 11.
( Буџетски календар)
Буџет се припрема и усваја према буџетском
календару.
Члан 12.
(Документ оквирног буџета)
(1) Документ оквирног буџета (у даљем тексту:
ДОБ) је акт који садржи макроекономске пројекције и
прогнозе буџетских средстава и издатака за наредне три
године и на којем се заснива припрема и израда буџета.
(2) Поступак припреме и израде ДОБ-а проводи
се по процедури и у роковима утврђеним Законом
о буџетима у Федерацији БиХ („Службене новине
Федерације БиХ”, бр. 102/13, 9/14 и 13/14), (у даљем
тексту: Закон).
(3) Трогодишње планирање буџета обавеза је за
све кориснике буџетских средстава.
(4) Уз ДОБ се као анекс документу прилажу и
трогодишњи финансијски планови јавних предузећа код
којих је учешће јавних прихода у укупним приходима
више од 50%, као и предузећа за која је Министарство
финансија издало гаранције за задуживање.
Члан 13.
(Смјернице економске и фискалне политике)
(1) Носилац израде економске политике за наредне
три године је надлежни орган Кантона, у складу
са законским прописом. Влада Кантона утврђује
економску политику најкасније до 15. марта текуће
године.
(2) Влада Кантона на приједлог Министарства
финансија доноси смјернице економске и фискалне
политике за трогодишњи период.
(3) Смјернице садрже:
1. стратешке циљеве економске и фискалне
политике Kантона;
2. основне макроекономске показатеље Kантона;
3. основне показатеље економске и фискалне
политике kантона,
4. претпоставке друштвеног и привредног развоја
за буџетску и за следеће двије године;
5. процјену прихода буџета и
6. предвиђене промјене јавног дуга и стратегију
управљања јавним дугом.
(4) Приједлог Смјерница из става (2) овог члана
Министарство финансија дужно је доставити Влади
Кантона до 15. маја текуће године. Влада Кантона
доноси смјернице до 31. маја текуће године и биће
објављене на web страници Владе Кантона.
Члан 14.
(Усвајање ДОБ-а)
(1) На основу приједлога приоритета корисника за
израду ДОБ-а, Министарство финансија припрема ДОБ
и доставља Влади Кантона до 15. јуна.

V ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 16.
(Доношење буџета)
(1) Након разматрања и утврђивања од стране
Владе Кантона, Влада Кантона доставља Скупштини
Кантона нацрт буџета за следећу фискалну годину,
најкасније до 5. новембра текуће године.
(2) Уз нацрт буџета Скупштини Кантона се
подноси и ДОБ као информација.
(3) Све измјене и допуне које Скупштина Кантона
прихвати путем амандмана на предложени буџет не
смију прећи износ утврђене горње границе расхода и
издатака.
(4) Амандмани којима се предлаже повећање
буџетских расхода и издатака изнад износа утврђених
приједлогом буџета, могу се прихватити под условом
да се истовремено предложи смањење других расхода и
издатака у посебном дијелу буџета.
(5) Скупштина Кантона доноси буџет до 31.
децембра текуће године.
Члан 17.
(Прибављање мишљења)
(1) Министарство финансија, прије достављања
нацрта буџета Влади Кантона, обавезно је прибавити
мишљење Федералног министарства финансија у вези
с планираним приходима и примицима и примјене
фискалног правила из члана 43. Закона.
(2) Мишљење из става (1) овог члана прилаже се
уз нацрт буџета.
Члан 18.
(Достављање консолидованих буџета)
Министарство
финансија
доставља
Буџет
Тузланског кантона, консолидовани буџет градова и
општина и финансијске планове ванбуџетских фондова
Федералном министарству финансија у року од 15 дана
од дана њиховог доношења, ради консолидације.
Члан 19.
(Привремено финансирање)
Уколико Скупштина Кантона не донесе буџет прије
почетка фискалне године, привремено финансирање
врши се у складу са одредбама члана 35. Закона.
Члан 20.
(Привремене мјере за уравнотежење Буџета)
(1) Ако се у току буџетске године, због настанка
нових обавеза за Буџет или промјена привредних
кретања повећају расходи и/или издаци, односно
смање приходи и/или примици Буџета, Влада Кантона
може, на приједлог Министарства финансија, донијети
одлуку о обустављању извршавања појединих расхода
и/или издатака у трајању до 45 дана.
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(2) Мјерама привременог обустављања извршавања, Влада Кантона може:
1. зауставити преузимање обавеза и/или,
2. предложити продужење уговорених рокова
плаћања и/или
3. зауставити прерасподјелу буџетских средстава,
потребну ради преузимања обавеза.
(3) Изузетно, уз мјере из става (2) овог члана, Влада
Кантона може донијети одлуку да буџетски корисници
могу склапати уговоре о набавци роба и услуга, уз
претходну сагласност Министарства финансија.
(4) О одлуци из става (1) овог члана Влада Кантона
мора обавијестити Скупштину Кантона одмах након
доношења одлуке.
Члан 21.
(Измјене и допуне Буџета)
(1) Ако се за вријеме провођења мјера привремене
обуставе извршавања Буџета, Буџет не уравнотежи,
врше се измјене и допуне Буџета.
(2) Влада Кантона мора у року 15 дана прије истека
рока за привремену обуставу извршавања Буџета
предложити Скупштини Кантона измјене и допуне
Буџета.
(3) У случају повећања прихода Министарство
финансија може одлучити да започне са поступком
измјена и допуна Буџета.
(4) Уравнотежење Буџета проводи се путем измјена
и допуна Буџета по поступку за доношење Буџета.
(5) У току поступка измјена и допуна Буџета,
Влада Кантона може на приједлог министра финансија
продужити
привремену
обуставу
извршавања
појединих издатака.
(6) Измјенама и допунама Буџета поново се
уравнотежују приходи и примици, односно расходи и
издаци Буџета.
Члан 22.
(Правила јачања фискалне одговорности)
(1) У случају стварања обавеза с доспијећем изнад
висине планиране Буџетом, висина финансијског плана
кориснику у следећој буџетској години умањиће се
за износ створених обавеза изнад висине планиране
Буџетом.
(2) Приједлози закона, уредби, прописа и других
аката које Влада Кантона доноси или предлаже на
доношење Скупштини Кантона, морају садржавати
процјену финансијских ефеката на Буџет, као и
мишљење Владе Кантона, ако Влада Кантона није
предлагач закона.
(3) Током извршавања Буџета, Министарство
финансија може обављати финансијску контролу
законитог и намјенског коришћења буџетских
средстава.
(4) Контролу из става (3) овог члана обављају лица
овлашћена од министра финансија.
Члан 23.
(Текући дефицит)
(1) Планирани текући биланс Буџета мора бити
позитиван или једнак нули изузев у случајевима
елементарне непогоде или стања природне катастрофе
које прогласи Скупштина Кантона и то у случају када
висина утврђених штета досегне или премаши 20%
остварених расхода у претходној фискалној години.
(2) Уколико се оствари текући дефицит у фискалној
години, Влада Кантона је дужна извршити покриће
истог кроз планирање и остваривање текућег суфицита
у наредне три фискалне године.
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(3) Процедуре задуживања и одобравања од стране
Федералног министарства финансија морају се проводити
у складу са одредбама Закона о дугу, задуживању и
гаранцијама у Федерацији БиХ („Службене новине
Федерације БиХ”, бр. 86/07, 24/09 и 44/10).
Члан 24.
(Изјава о фискалној одговорности)
(1) Руководилац корисника је одговоран за:
1. законито и намјенско коришћење средстава и
2. ефикасно и успјешно функционисање система
финансијског управљања и контролу у оквиру Буџетом
утврђених средстава.
(2) Руководилац је дужан сваке године за претходну
буџетску годину, за раздобље у којем је обављао
послове руководиоца, попунити Изјаву о фискалној
одговорности (у даљем тексту: Изјава).
(3) Уз Изјаву се прилажу и планови отклањања
слабости и неправилности утврђени од стране
надлежних органа, извјештај о отклоњеним слабостима
и неправилностима утврђеним у претходној години и
мишљење интерних ревизора о систему финансијског
управљања и контрола за области које су биле
ревидиране у претходној години.
(4) Руководиоци корисника Изјаву достављају министрима или руководиоцима других органа управе, на
нивоу раздјела организацијске класификације.
(5) Министри и руководиоци других органа управе
Изјаву достављају Министарству финансија које
провјерава њезин садржај.
VI ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 25.
(Наплата прихода)
(1) Корисници су одговорни за потпуну и
благовремену наплату прихода и примитака из своје
надлежности, за њихову уплату у Буџет и за извршавање
свих расхода и издатака у складу са намјенама.
(2) Корисник је дужан провести све законом
прописане радње у циљу наплате потраживања по
основу уговора или било којег другог потраживања по
основу јавних прихода.
(3) За ненаплатива потраживања Влада Кантона
на образложени приједлог корисника може донијети
одлуку о отпису потраживања.
(4) Корисници су одговорни за законито, намјенско,
ефикасно и економично располагање буџетским
средствима.
Члан 26.
(Налогодавци и наредбодавци)
(1) Налогодавце за извршење Буџета по одобреним
буџетским позицијама одређује Влада Кантона
посебном одлуком.
(2) Наредбодавац за финансијске планове Буџета
по одобреним буџетским позицијама су Влада Кантона,
премијер Кантона, министри и руководиоци других
корисника из члана 2. став (2) овог закона.
Члан 27.
(Јединствени рачун трезора)
(1) Обављање платних трансакција врши се
преко трансакцијских рачуна који су саставни дио
Јединственог рачуна трезора (у даљем тексту: ЈРТ).
(2) Прекорачење на трансакцијском рачуну
одобрава Влада Кантона посебном одлуком. Дозвољено
прекорачење не може бити коришћено на дан 31.12.
текуће фискалне године.
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(3) ЈРТ може да има више подрачуна.
(4)  Упутство за отварање подрачуна доноси
министар финансија уз сагласност Владе Кантона.
(5) Са ЈРТ се не може исплатити ни један издатак
уколико није одобрен Буџетом.
Члан 28.
(Намјенски приходи и примици)
(1) Намјенски приходи и примици Буџета су
помоћи, донације, приходи за посебне намјене,
приходи од продаје или замјене имовине у власништву
Kантона и намјенски примици од задуживања, емисије
вриједносних папира и продаје дионица и удјела.
(2) Приходи и примици из става (1) овог члана
уплаћују се у Буџет.
(3) Намјенски приходи и примици који нису
искоришћени у претходној години преносе се у буџет
за текућу буџетску годину.
Члан 29.
(Непланирани приходи и примици)
(1) Ако су намјенски приходи и примици уплаћени
у износу мањем од планираног у Буџету, корисник може
преузети и плаћати обавезе само у висини стварно
уплаћених, односно расположивих средстава.
(2) Уплаћене и/или пренесене, а мање планиране
помоћи, донације и приходи за посебне намјене, као и
трансфери за посебне намјене између корисника јавних
средстава могу се извршавати изнад износа планираних
у Буџету, а до висине уплаћених, односно пренесених
средстава, по одлукама Владе Кантона, а на приједлог
корисника.
Члан 30.
(Ненамјенско коришћење средстава)
За износ ненамјенски утрошених средстава у
претходној години, кориснику ће се умањити буџетска
средства у години у којој је утврђено ненамјенско
коришћење средства.
Члан 31.
(Уплата прихода)
(1) Сви јавни приходи и примици Буџета,
укључујући и властите приходе уплаћују се на
депозитни рачун јавних прихода Буџета и исказују по
изворима из којих потичу.
(2) Корисници су одговорни за благовремену
наплату потраживања по основу властитих прихода,
као и предузимање свих мјера за њихову реализацију.
(3) Корисници су обавезни да приликом израде
свог дијела Буџета, планирају расходе који ће бити
покривени из властитих прихода.
(4) На утврђивање врсте, начина и рокова
расподјеле властитих прихода корисника примјењује се
Уредба о врсти властитих прихода и начина и рокова
расподјеле („Службене новине Тузланског кантона”,
број: 17/13).
(5) Властити приходи корисника могу се користити
до краја фискалне године или до другог рока утврђеног
Уредбом из става (4) овог члана, а неутрошени дио
прихода постаје јавни приход.
Члан 32.
(Евиденције)
Трансакције свих прихода и издатака и пословне
активности из Буџета евидентирају се у складу са
федералним прописима и на основу њих донесеним
прописима Кантона у Помоћним и Главној књизи
трезора.
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Члан 33.
(Извршавање буџета са ЈРТ)
(1) Буџет се извршава у складу са приливом
средстава на ЈРТ.
(2) Плаћање обавеза из основа вањског и
унутрашњег дуга приоритетна је обавеза Тузланског
кантона.
Члан 34.
(Оперативни планови)
(1) Министарство финансија, на основу годишњих
и кварталних планова новчаних токова, исказаних
по мјесецима, доставља корисницима инструкцију
за израду приједлога оперативних планова расхода и
издатака.
(2) Корисници су дужни достављати приједлоге
годишњих, кварталних и мјесечних оперативних
планова у складу са инструкцијом Министарства
финансија.
(3) Корисници могу стварати обавезе до висине
средстава одобрених оперативним буџетом.
Члан 35.
(Обрачун плата, накнада и других права)
(1) Исплата бруто плата и накнада, те накнада
корисницима права по основу других закона, на основу
утврђене основице, може се вршити само до висине
планираних средстава у Буџету за те намјене.
(2) У случају да су планирана средства у Буџету
за исплату накнада из става (1) овог члана мања од
износа обрачунатог примјеном утврђене основице,
примјењиваће се коефицијент за обрачун.
(3) Коефицијент из става (2) овог члана израчунава
се тако да се износ средстава који је планиран у Буџету
за текућу буџетску годину дијели са износом који је
обрачунат на основу утврђене основице за обрачун.
(4) Исплате мјесечних новчаних примања,
извршене у складу са овим чланом, су дефинитивне и
коначне.
Члан 36.
(Плаћање обавеза буџетских корисника)
(1)
Министарство финансија врши плаћања
обавеза свих корисника.
(2) Сваки расход и издатак из Буџета мора се
заснивати на вјеродостојној књиговодственој исправи
којом се доказује обавеза за плаћање.
(3) Одговорно лице корисника прије потписивања
књиговодствене исправе мора провјерити правни основ
и висину обавезе која из ње произлази.
Члан 37.
(Стварање обавеза буџетских корисника)
(1) Корисници не смију стварати обавезе изнад
износа одобреног оперативног буџета кроз оперативне
планове за тог корисника.
(2) Расходи и издаци сваког корисника не могу
прелазити износе алоцираних буџетских средстава
одобрених за сваки мјесец или други временски период,
које је утврдило Министарство финансија, осим уз
сагласност Министарства финансија.
(3) Министар финансија има право рјешењем
обуставити од извршења одлуку која је у супротности
са овим законом.
(4) Корисници дозначених трансфера или зајмова
дужни су доставити извјештај о намјенском утрошку
средстава.
(5) У случају да корисници из става (4) овог члана
не доставе извјештај о намјенском утрошку средстава
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неће имати право аплицирати за додјелу средстава у
наредној фискалној години.
Члан 38.
(Оперативни буџети)
(1) Министарство финансија доноси инструкцију
о припремању и подношењу оперативних буџета
корисника.
(2) Корисници припремају и подносе приједлоге
оперативних буџета Министарству финансија.
(3) Приједлози оперативних буџета обухватају
расходе за сваки мјесец.
(4) Министарство финансија извјештава кориснике
о одобреним оперативним буџетима.
(5) Министарство финансија врши усклађивање
одобрених оперативних планова корисника након
доношења одлука о унутрашњим прерасподјелама и
измјена и допуна Буџета.
(6) Корисници су обавезни, прије потписивања
уговора и одлука чије се обавезе подмирују из средстава
утврђених у плану развојних програма Буџета, добити
писмену сагласност Министарства финансија на
планирана средства, изузев за уговоре и одлуке чије се
обавезе подмирују из властитих прихода и намјенских
средстава утврђених у плану развојних програма Буџета.
(7) Корисници су обавезни прије сваког новог
запошљавања добити писмену сагласност Владе
Кантона. Под новим запошљавањем у смислу овог става
подразумијевају се запошљавања на одређено вријеме,
неодређено вријеме, запошљавања по основу свих
видова суфинансирања, запошљавање приправника
и волонтера а чије запошљавање подразумијева
коришћење буџетских и намјенских средстава и
чији се обрачун плата, накнада и додатака врши у
Министарству финансија.
(8) Изузетно од претходног става овог члана, а у
складу са чланом 104. Закона о средњем образовању
и одгоју („Службене новине Тузланског кантона”,
број: 17/11) и чланом 72. Закона о основном одгоју и
образовању („Службене новине Тузланског кантона”,
бр. 6/04, 7/05 и 17/11) сагласност за ново запошљавање
даје Министарство образовања, науке културе и спорта.
Члан 39.
(Извршавање Буџета)
(1) У оквиру износа одобрених оперативним
буџетима, корисници издају захтјев за плаћање заједно
са неопходном документацијом и листом приоритета
по корисницима и издацима и воде евиденцију о
буџетским, односно платним трансакцијама користећи
податке аутоматизованог система Главне књиге трезора,
у складу са инструкцијама Министарства финансија.
(2) Корисници су дужни поступати у складу
са одредбама Упутства о извршавању Буџета са
Јединственог рачуна Трезора („Службене новине
Тузланског кантона”, број: 9/08).
(3) Корисници су дужни обавијестити добављаче
и друге заинтересоване стране, на њихов захтјев, о
стањима њихових обавеза и потраживања.
(4) Ако се у току године укине корисник из области
образовања, неутрошена средства за његове расходе и
издатке преносе се кориснику који преузима његове
послове, о чему одлуку на приједлог Министарства
образовања, науке, културе и спорта доноси Влада
Кантона.
(5) У случају из става (4) овог члана, Влада
Кантона, на приједлог Министарства образовања,
науке, културе и спорта, дужна је формирати комисију
за попис имовине, обавеза и потраживања.
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Члан 40.
(Рокови коришћења апропријација)
(1) Одобрене апропријације за фискалну годину
могу се користити до 31. јануара наредне 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 ДОБ-у.
Члан 41.
(Приоритети извршавања Буџета)
(1) Буџет ће се извршавати по следећим
приоритетима:
1. отплате камата и дуга Кантона,
2. плате и накнаде трошкова свих запослених код
буџетских корисника,
3. трансфери за социјалну политику,
4. трансфери за БИЗ
5. трансфери за пољопривреду,
6. текући трансфери и капитални издаци,
7. остало.
(2) Расходи или оптерећења буџетских позиција
која се плаћају из дозначених грантова или кредита
датих корисницима могу се реализовати након добијања
инструкције о реализацији коју доноси Министарство
финансија.
Члан 42.
(Прерасподјеле расхода и издатака)
(1) Прерасподјела средстава на буџетским
ставкама, на захтјев корисника, може се извршити
највише до 10% укупно одобрених расхода за тог
корисника, на основу рјешења министра финансија.
(2) Прерасподјела из става (1) овог члана може
се одобрити у обиму и по врсти расхода који се
прерасподјељују, како слиједи:
1. текући издаци по основу плата, накнада, издаци
за материјал и услуге до 10%,
2. текући трансфери и плаћање камата до ..... 10%,
3. субвенције, помоћи и накнаде ............... до 10%,
4. капитални трансфери .............................. до 10%.
(3) У оквиру одобреног Буџета, прерасподјела
планираних расхода, изузетно је дозвољена и између
корисника, о чему одлучује Влада Кантона на приједлог
Министарства финансија.
(4)
Изузетно,
прерасподјела
издатака
за
финансијску имовину, на захтјев корисника, може се
извршити највише до 10% укупно одобрених издатака за
тог корисника, на основу рјешења министра финансија.
(5) Уз захтјев за прерасподјелу одобрених
средстава, буџетски корисник мора приложити
одговарајућу документацију на основу које се
Министарству финансија дају на увид разлози за
додатним средствима на буџетској ставци која се
повећава до краја године, односно разлози за смањење
одобрених буџетских ставки.
Члан 43.
(Текућа резерва)
(1) Непредвиђени расходи и издаци који се појаве
током фискалне године подмирују се из средстава
текуће резерве утврђене Буџетом.
(2) Средства текуће резерве могу се одобрити
корисницима, другим нивоима власти и осталим
корисницима (у даљем тексту: корисници средстава).
(3) Под непредвиђеним расходима и издацима
подразумијевају се расходи и издаци настали усљед
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околности које корисници средстава нису могли
предвидјети на почетку фискалне године или расходи
и издаци настали усљед околности на које корисници
средстава нису могли утицати, а могу довести до
угрожавања здравља људи, материјалних добара и
функционисања рада код корисника средстава.
(4) Средства из става (3) овог члана користиће се у
следећим омјерима:
1. буџетским корисницима до 45% утврђених
средстава текуће резерве за фискалну годину,
2. другим нивоима власти до 10% утврђених
средстава текуће резерве за фискалну годину,
3. осталим корисницима до 45% утврђених
средстава текуће резерве за фискалну годину.
Члан 44.
(Корисници текуће резерве)
(1) Под другим нивоима власти у смислу члана
43. став (2) овог закона, подразумијевају се општине и
градови на подручју Кантона.
(2) Под осталим корисницима у смислу члана
43. став (2) овог закона подразумијевају се сви остали
корисници који користе средства Буџета, а нису
дефинисани као буџетски корисници или други нивои
власти.
Члан 45.
(Критерији за коришћење текуће резерве)
(1) Буџетским корисницима може се одобрити
коришћење средстава текуће резерве уколико
испуњавају један од следећих критерија:
1. финансирање непредвиђених расхода и издатака
за текућу фискалну годину,
2. финансирање непредвиђених издатака за
спонзорства и покровитељства, када се као спонзор или
покровитељ појављује Влада Кантона.
3. суфинансирање одобрених програма/пројеката
финансираних из других извора, а који се реализују
са домаћим или иностраним партнером или другим
нивоом власти.
(2) Другим нивоима власти може се одобрити
коришћење средстава текуће резерве у случају
елементарних непогода и других природних несрећа,
под условом да је стање елементарне непогоде
проглашено од стране надлежног органа.
(3) Осталим корисницима може се одобрити
коришћење средстава текуће резерве у случају:
1. финансирање дијела непредвиђених трошкова за
учешће појединаца и удружења грађана или спортских
клубова са подручја Кантона на свјетским, европским
и државним такмичењима, манифестацијама и
скуповима, ако се такво учешће није могло предвидјети
на почетку фискалне године,
2. финансирање непредвиђених пројеката од
интереса за Кантон,
3. у другим случајевима када Влада Кантона
утврди да је коришћење средстава буџетске резерве за
покриће непредвиђених трошкова осталих корисника
од интереса за Кантон.
(4) Средства текуће резерве не могу се користити
за позајмљивање.
Члан 46.
(Одлука о коришћењу текуће резерве)
(1) Одлуку о коришћењу средстава текуће резерве
доноси Влада Кантона у складу са критеријима за
употребу средстава текуће резерве утврђених овим
законом на приједлог Министарства финансија.
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(2) Приједлог одлуке ресорног министарства из
става (1) овог члана обавезно садржи образложење
разлога за коришћење средстава текуће резерве у
складу са критеријима утврђеним овим чланом.
(3) Министарство финансија обавезно тромјесечно
извјештава Владу Кантона о коришћењу средстава
текуће резерве.
(4) Влада Кантона полугодишње извјештава
Скупштину Кантона о коришћењу средстава текуће
резерве.
Члан 47.
(Усмјеравање прихода)
Приходи остварени изнад планираних Буџетом
распоредиће се у текућу резерву, а ако се остваре
5% изнад планираних распоредиће се измјенама и
допунама Буџета (ребалансом Буџета).
Члан 48.
(Планирање ликвидности)
(1) Министарство финансија израђује планове
новчаних токова из члана 34. овог закона, којима се
предвиђа прилив и одлив средстава на ЈРТ, а који
представљају основу за извршавање Буџета.
(2) При изради планова новчаних токова
Министарство финансија користи информације из
различитих извора:
1. крајње стање ЈРТ за претходни период,
2. предвиђања свих прихода и примитака на ЈРТ,
3. предвиђања свих расхода и издатака,
4. предвиђања сервисирања дугова,
5. пројекције иностране помоћи и позајмљивања и
6. кретања кључних макроекономских параметара.
(3) План новчаних токова разматра и одобрава
Одбор за ликвидност Буџета, којег именује министар
финансија.
(4) У складу са планом новчаних токова и
расположивим новчаним средствима врши се алокација
средстава буџетским корисницима, за измирење
обавеза.
(5) Уколико је планиран дефицит, у план
новчаних токова укључују се и препоруке о потребним
корективним мјерама.
(6) Изузетно, у случају недостатка новчаних
средстава за исплату бруто плата запослених код
корисника, Влада Кантона, на приједлог Министарства
финансија, може донијети одлуку о позајмљивању
неангажованих новчаних средстава са подрачуна
отворених у оквиру ЈРТ у износу недостајућег дијела
средстава.
(7) Након реализације одлуке из става (6) овог
члана, Министарство финансија извршиће поврат
позајмљених новчаних средстава из наредних текућих
прилива са трансакцијског рачуна у корист подрачуна
са којих су новчана средства позајмљена.
(8) У периоду док траје поврат позајмљених
новчаних средстава, могуће је вршити плаћање обавеза
које су утврђене у одлуци Владе Кантона из става (6)
овог члана.
Члан 49.
(Осигуравање средстава корисницима)
(1) Средства Буџета осигуравају се корисницима
који су у Посебном дијелу Буџета одређени за носиоце
средстава на појединим позицијама.
(2) Корисници средства користе само за намјене
које су одређене Буџетом, и то до износа алоцираног за
тог буџетског корисника.
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(3) Донација и грантови који нису планирани у
Буџету, а остваре се у току фискалне године, намјенски
ће се усмјеравати одлуком Владе Кантона у складу са
Упутством о начину уплате и коришћења непланираних
донација и грантова за буџетске кориснике Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона”, бр.
9/07 и 11/09).
Члан 50.
(Инвестирање средстава)
(1) Министарство финансија може инвестирати
било који износ средстава који је на ЈРТ, а који тренутно
није потребан за извршавање планираних буџетских
обавеза.
(2) Инвестирање неангажованих јавних средстава
из става (1) овог члана извршаваће се искључиво у
сврху повећања ресурса Буџета у складу са условима
прописаним Законом о инвестирању јавних средстава
(„Службене новине Федерације БиХ”, бр. 77/04 и
48/08).
(3) Сви приходи који су стечени инвестирањем
јавних средстава из става (1) овог члана уплаћују се на
ЈРТ.
Члан 51.
(Поврат средстава у Буџет)
(1) Уколико се накнадно утврди да је исплата
из Буџета извршена незаконито и/или ненамјенски,
буџетски корисник је дужан одмах захтијевати поврат
буџетских средстава на ЈРТ.
(2) Ако се буџетским надзором утврди да су
средства коришћена супротно закону, министар
финансија доноси рјешење о поврату средстава на ЈРТ.
VII ЗАДУЖИВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ДУГОМ
Члан 52.
(Краткорочно задужење)
(1) Финансијске обавезе преузете у име и за рачун
Кантона у складу са законом и другим прописима чине
дуг Кантона и обавезе су Кантона.
(2) Кантон се може краткорочно задужити унутар
државе у сврху привременог финансирања дефицита
насталог из готовинског тока.
(3) Краткорочни дуг из става (2) овог члана
отплатиће се у текућој фискалној години и нити у
једном временском периоду у току текуће фискалне
године не смије прећи 5% остварених прихода без
примитака, у претходној фискалној години.
Члан 53.
(Стварање обавеза)
(1) Кантон може створити обавезе по основу
задуживања или издавања гаранција.
(2) О висини задуживања и гаранцијама одлучује
Скупштина Кантона, на приједлог Владе Кантона.
(3) Отплата дуга Кантона представља обавезу
Кантона.
(4) Дуг града или општина са подручја Кантона не
представља директну или индиректну обавезу Кантона,
изузев уколико Министарство финансија у складу са
одлуком Скупштине Кантона није издало гаранције у
вези са кредитом града или општине.
Члан 54.
(Сврхе задужења)
Кантон се може задужити у следеће сврхе:
1. за финансирање буџетског дефицита,
2. за финансирање капиталних инвестиција и
посебних програма одобрених од Скупштине Кантона,
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3.  за рефинансирање укупног или дијела
неизмиреног дуга Кантона,
4. плаћање по основу издатих гаранција Кантона
у потпуности или дјелимично у случајевима када
зајмопримац не исплати своје обавезе.
Члан 55.
(Сврхе издавања гаранција)
(1) Кантон може издати гаранцију само за
финансирање капиталних инвестиција и само под
условом да је правно лице које је зајмопримац средстава
правно лице чији је већински власник Кантон или је
под надзором Кантона.
(2) Кантон може издати гаранцију за финансирање
капиталне инвестиције и за правно лице које је
зајмопримац средстава, чији је већински власник
општина или под надзором општине, уколико се
капиталнa инвестиција финансира из средстава
међународних финансијских институција, све под
условом да гаранцију изда Босна и Херцеговина и
Федерација Босне и Херцеовине.
(3) Прије издавања гаранције из става (2) овог
члана, општина на чијем подручју ће се реализовати
капитална инвестиција, обавезна је претходно
доставити издату гаранцију општинског вијећа.
(4) Министарство финансија води попис дуга,
издатих јемстава и зајмова, а евидентира их у систему
Главне књиге Трезора.
Члан 56.
(Инструменти обезбјеђења)
(1) О облику зајма и врсти инструмента обезбјеђења
одлучује Влада Кантона.
(2) Уговоре о задуживању Буџета и издавању
гаранција потписује министар финансија.
Члан 57.
(Начин покрића дефицита)
(1) Обавезе, укњижене а неизмирене до
31.12.2013. године, по основу расхода и издатака, могу
се извршавати на терет прихода и примитака текуће
фискалне године.
(2) Обавезе, укњижене а неизмирене до
31.12.2013. године, по основу расхода и издатака, могу
се извршавати и на следеће начине:
- задужењем код ММФ-а, путем уговора о
супсидијарном задужењу,
- задужењем код комерцијалних банака или
- издавањем вриједносних папира.
VIII РАЧУНОВОДСТВО, НАДЗОР И
ИЗВЈЕШТАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 58.
(Одговорност за стварање обавеза)
(1) Министри и руководиоци корисника и других
тијела одговорни су за рачуноводство, унутрашњу
контролу и надзор својих министарстава укључујући
кориснике и потрошачке јединице, односно органа и
тијела која спадају у њихову надлежност.
(2) Министри и руководиоци корисника и других
тијела одговорни су за сваки налог за плаћање,
књижење и друге налоге дате путем Обрасца 1. - захтјев
за набавку, Обрасца 2. - унос групе фактура, Обрасца
3. - група налога за књижење и Обрасца 4. - добављачи,
прописаних Упутством о извршавању буџета са
Јединственог рачуна трезора („Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине”, број: 94/07).
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(3) Министри и руководиоци корисника искључиво
су одговорни за стварање обавеза корисника.
(4) Министар финансија је, поред управљања
приходима и издацима Министарства финансија,
одговоран у име Владе Кантона за рачуноводство и
унутрашњи надзор трансакција задуживања и дуга.
Члан 59.
(Рачуноводствена начела)
Буџетско
рачуноводство
заснива
се
на
рачуноводственим начелима и води по начелу двојног
књиговодства и на рачунима рачунског плана Буџета.
Члан 60.
(Начело модифицираног настанка догађаја)
(1) Признавање прихода и примитака, те расхода и
издатака путем система Главне књиге трезора проводи
се по начелу модифицираног настанка догађаја.
(2) Приходи и примици признају се само у оном
периоду када су мјерљиви и расположиви, то јест када
су уплаћени на ЈРТ.
(3) Расходи и издаци признају се на основу
настанка пословног догађаја (обавезе) и у извјештајном
периоду на који се односе независно о плаћању.
Члан 61.
(Буџетски надзор)
(1) Буџетски надзор је инспекцијски надзор
законитости, благовремености и намјенског коришћења
буџетских средстава којим се налажу мјере за
отклањање утврђених незаконитости и неправилности.
(2)
Буџетски
надзор
обухвата
надзор
рачуноводствених, финансијских и осталих пословних
докумената субјеката надзора.
(3) Буџетски надзор врши се на начин и по
процедурама утврђеним Законом.
Члан 62.
(Интерна контрола и интерна ревизија)
(1) Министри су одговорни за интерни надзор
министарства и корисника који спадају у њихову
надлежност.
(2) Корисници су обавезни уредити систем интерне
контроле у складу са међународним стандардима
интерне контроле, како би се обезбиједило да
извршавају активности у оквиру основне дјелатности.
(3) У складу са инструкцијама Министарства
финансија, сви корисници припремају тромјесечне
финансијске извјештаје са образложењима која се
односе на програмске резултате извршења Буџета.
(4) Извјештаји из става (3) овог члана подносе се
министру финансија у року од 30 дана након истека
сваког тромјесечја.
(5) Праћење и оцјењивање система интерних
контрола врши интерна ревизија, у складу са прописима
којима се регулише област интерне ревизије.
Члан 63.
(Финансијско извјештавање)
(1) Министарство финансија дужно је подносити
Влади Кантона тромјесечни, полугодишњи и
деветомјесечни финансијски извјештај у року од
30 дана по истеку обрачунског периода, а годишњи
извјештај до 15. априла текуће године.
(2) Корисници кварталне финансијске извјештаје
подносе Министарству финансија, у року од 20 дана по
истеку обрачунског периода, а за IV квартал претходне
године до 28. фебруара текуће године.

Broj 10 -Strana 693

(3) Министарство финансија консолидоване
кварталне извјештаје о извршењу буџета Kантона,
општина и градова доставља Федералном министарству
финансија у року од 30 дана по истеку обрачунског
периода, а за IV квартал претходне године до 15.
марта текуће године Корисници су обавезни израдити
годишњи обрачун за претходну годину и доставити га
Министарству финансија, најкасније до краја фебруара
текуће године.
(4) У случају да корисник завршни годишњи
обрачун не поднесе благовремено, министар финансија
има право да привремено обустави одобрење расхода
све док се не изврши пријем годишњег обрачуна.
Члан 64.
(Консолидовани годишњи извјештаји)
Министарство финансија доставља консолидовани
годишњи извјештај за буџете општина и градова,
годишње извјештаје за буџет Кантона Федералном
министарству финансија до 31. марта текуће године за
претходну годину.
Члан 65.
(Годишњи извјештај о извршењу Буџета)
(1) Министарство финансија дужно је благовремено
доставити Влади Кантона извјештај о извршењу Буџета
за претходну годину, а који Влада Кантона подноси на
усвајање Скупштини Кантона у року од шест мјесеци
од завршетка фискалне године.
(2) Садржај извјештаја из става (1) овог члана мора
бити у складу са садржајем и класификацијама рачуна
Буџета, као и одредбама члана 97. Закона.
Члан 66.
(Објављивање)
(1) Буџет, измјена и допуна буџета, те одлука о
привременом финансирању објављује се, на нивоу
главне групе, у „Службеним новинама Тузланског
кантона” у року десет дана од дана доношења.
(2) Закон о извршавању буџета објављује се у
„Службеним новинама Тузланског кантона”, у року
десет дана од дана доношења.
(3) Свако коришћење текуће резерве Владе Кантона
објављује се у „Службеним новинама Тузланског
кантона“ у року од десет дана од дана доношења одлуке.
(4) Периодични и годишњи извјештај о
извршењу Буџета објављују се на службеној страници
Министарства финансија у року од десет дана од дана
њиховог подношења.
(5) Одлуке о дугу и задуживању објављују се у
„Службеним новинама Тузланског кантона“ у року од
десет дана од дана њиховог доношења.
Члан 67.
(Јавне набавке)
Поступак набавке роба, вршења услуга и
уступања радова корисници су обавезни вршити
у складу са одредбама Закона о јавним набавкама
Босне и Херцеговине („Службени гласник Босне и
Херцеговине”, бр. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06,
12/09, 60/10, 87/13 и 47/14).
Члан 68.
(Поврат више или погрешно уплаћених прихода)
(1) Поврат више или погрешно уплаћених прихода
у текућој години врши се са рачуна јавних прихода
(депозитног рачуна) из текућег прилива корисника
прихода.
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(2) Поврат више или погрешно уплаћених прихода
који нису уплаћени у текућој години, врши се са
трансакцијских рачуна корисника прихода.
(3) Рјешење о поврату средстава доноси
Министарство финансија.
(4) Поврат више или погрешно уплаћених
јавних прихода врши се у складу са Правилником
о процедурама за поврат и прекњижење више или
погрешно уплаћених јавних прихода са Јединственог
рачуна трезора Тузланског кантона („Службене новине
Тузланског кантона”, бр. 11/05, 9/07, 5/08 и 12/11).
IX РАСПОРЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 69.
(Распоређивање средстава)
Корисници у складу са законима, својим актима и
оперативним плановима распоређују следећа средства:
1. Текући трансфери – Грантови појединцима и
непрофитним организацијама - потрошачка јединица
10010001,
2. Капитални издаци за кориснике буџетских
средстава - потрошачка јединица 11010002,
3. Трошкови манифестација - потрошачка јединица
11010003,
4. Организације и удружења Кантона - потрошачка
јединица 11010009,
5. Средства са escrow рачуна (намјенска средства)
- потрошачка јединица 11010017,
6. Средства за утрошак прихода од концесија намјенска средства - потрошачка јединица 11010018,
7. Помоћ вјерским заједницама - потрошачка
јединица 11010020,
8. Медији - потрошачка јединица 11010022,
9. Субвенционирање камата за стамбено
збрињавање младих - потрошачка јединица 11010024,
10. Подршка пројектима Кантоналне привредне
коморе Тузла - потрошачка јединица 11010025
11.
Интервенције
јавним
предузећима
и
привредним друштвима - потрошачка јединица
13010002,
12. Министарство пољопривреде, шумарства и
водопривреде - водопривредне накнаде - намјенска
средства - потрошачка јединица 14010003,
13. Кантонална управа за шумарство - потрошачка
јединица 14050001,
14. Промјена намјене пољопривредног земљишта
- намјенска средства - потрошачка јединица 14010001,
15. Средства ветеринарства - потрошачка јединица
14010001,
16.
Подршка
примарној
пољопривредној
производњи - потрошачка јединица 14010002,
17. Министарство просторног уређења и заштите
околице - еколошке накнаде - намјенска средства потрошачка јединица 18010001,
18. Министарство просторног уређења и заштите
околице - накнаде за коришћење података премјера
и катастра земљишта, пописног катастра и катастра
комуналних уређаја - намјенска средства - потрошачка
јединица 18010001,
19. Капитални издаци - потрошачка јединица
18010001
20. Текући трансфери - потрошачка јединица
19010001,
21. Текући трансфери из допунских права БИЗ-а
и остала издвајања корисницима из области БИЗ-а потрошачка јединица 20010002,
22. Борачке организације и удружења Кантона потрошачка јединица 20020001,
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23. Подршка развоју - потрошачка јединица
21010006,
24. Текући трансфери непрофитним организацијама - намјенска средства - потрошачка јединица 22010001,
25. Министарство за рад, социјалну политику и
повратак - потрошачка јединица 23010001,
26. Подршка повратку прогнаних лица потрошачка јединица 23040001,
27. Материјално збрињавање социјално угрожених
- потрошачка јединица 23040002,
28. Једнократне помоћи - потрошачка јединица
23020008,
29. Материјално збрињавање лица у стању
социјалне потребе- потрошачка јединица 23020009,
30. Субвенција за дјецу, ученике и студенте потрошачка јединица 23020013,
31. Субвенција трошкова превенције овисности о
дрогама - потрошачка јединица 23020019,
32.
Обиљежавање
јубилеја
и
одржавање
манифестација у образовању - потрошачка једини-ца
24010002,
33. Тјелесна култура и спорт - потрошачка јединица
24010003,
34. Наука - потрошачка јединица 24010004,
35. Издавачка дјелатност - потрошачка јединица
24010005,
36. Субвенционирање трошкова исхране и
смјештаја студената - потрошачка јединица 24010011,
37. Фонд за кредитирање студената - потрошачка
јединица 24010012,
38. Волонтери у установама образовања и културе
- потрошачка јединица 24010014,
39. Манифестације културе - потрошачка јединица
24010013,
40. Кантонална управа цивилне заштите грантови другим нивоима власти - потрошачка јединица
26010001.
Члан 70.
(Распоређивање средстава - Скупштина Кантона)
Распоред средстава из члана 69. тачка 1. предсједник
Скупштине Кантона врши у складу са Правилником о
критеријима за коришћење средстава о којима одлучује
предсједник Скупштине Кантона, број: 01-02-633-1/06
од 26.09.2006. године, који је донијела Административна
комисија Скупштине Тузланског кантона.
Члан 71.
(Распоређивање средстава - Влада Кантона)
(1) Распоред средстава из члана 69. тачка 2. Влада
Кантона врши у складу са својим донесеним програмом.
На програм из овог става претходно мишљење даје
Комисија за привреду, економску и финансијску
политику Скупштине Кантона.
(2) Средства из члана 69. тачка 3. распоређиваће
Влада Кантона одлуком о одређивању манифестација
од интереса за Кантон, по претходно утврђеним
критеријима. На критерије из овог става претходно
мишљење даје Комисија за образовање, културу, спорт
и младе Скупштине Кантона.
(3) Средства из члана 69. тачка 4. распоређиваће
се путем текућег мјесечног трансфера по претходно
донесеној одлуци Владе Кантона о утврђивању
средстава намијењених националним културним
друштвима: Бошњачка заједница културе „Препород”,
Хрватско културно друштво „Напредак” ,Хрватско
друштво „Хрватски дом” Тузла и Српско културно
просвјетно друштво „Просвјета”, Српско грађанско
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вијеће-Покрет за равноправност Тузланског кантона,
Савезу удружења слијепих грађана Тузланског кантона,
Црвеном крижу Тузланског кантона и Фондацији
истина, правда, помирење.
(4) Распоред средстава из члана 69. тачка 5.
користиће се по програму за санацију и реструктуисање
привредних субјеката, помоћи привредним субјектима
у потешкоћама и куповину дионица или удјела у
привредним друштвима из средстава остварених у
процесу приватизације и депонованих код Развојне
банке Федерације БиХ (средстава на escrow рачуну).
На програм из овог става претходно мишљење даје
Комисија за привреду, економску и финансијску
политику Скупштине Кантона.
(5) Распоред средстава из члана 69. тачка 6. Влада
Кантона врши у складу са својим донесеним програмом.
На програм из овог става претходно мишљење даје
Комисија за привреду, економску и финансијску
политику Скупштине Кантона, изузев средстава
намјењених за измирење доспјелог кантоналног
дијела обавеза везаних за реализацију Програма
суфинансирања Пројекта изградње канализације
и водоснабдијевања општине Ћелић број: 02/1-1411644/11 од 10.06.2011. године, а која се одобравају по
посебним одлукама Владе Кантона.
(6) Распоред средстава из члана 69. тачка 7. Влада
Кантона врши у складу са својим донесеним програмом
по претходно утврђеним критеријима. На програм
из овог става претходно мишљење даје Комисија за
правду, људска права и грађанске слободе Скупштине
Кантона.
(7) Распоред средстава из члана 69. тачка 8. Влада
Кантона врши по поступку јавног оглашавања у складу
са одлуком о утврђивању критерија, услова и поступака
за расподјелу. Програм расподјеле средстава из овог
става доноси Влада Кантона. На програм из овог става
претходно мишљење даје Комисија за образовање,
културу, спорт и младе Скупштине Кантона.
(8) Средства из члана 69. тачка 9. распоређиваће се
у складу са критеријима које доноси Влада Кантона, по
поступку јавног оглашавања. На програм из овог става
претходно мишљење даје Комисија за образовање,
културу, спорт и младе Скупштине Кантона.
(9) Распоред средстава из члана 69. тачка 10.
Влада Кантона врши на основу донесених одлука, по
претходно достављеним пројекатима од Кантоналне
привредне коморе Тузла.
(10) Влада Кантона обавезна је писмено
извијестити надлежне комисије из овог члана о
разлозима неприхватања ставова садржаних у
достављеним мишљењима комисија.
Члан 72.
(Распоређивање средстава - Министарство
индустрије, енергетике и рударства)
(1) Распоред средстава из члана 69. тачка 11.
врши се у складу са донесеним програмом ресорног
министарства по претходно утврђеним критеријима.
На програм из овог члана сагласност даје Влада
Кантона. Ресорно министарство доноси појединачне
одлуке о одобравању финансијских средстава, на које
сагласност даје Влада Кантона. На програм и критерије
из овог става претходно мишљење даје Комисија
за привреду, економску и финансијску политику
Скупштине Кантона.
(2) Ресорно министарство обавезно је писмено
извијестити комисију из става (1) овог члана о разлозима
неприхватања ставова садржаних у достављеном
мишљењу комисије.
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Члан 73.
(Распоређивање средстава - Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде)
(1) Распоред средстава из члана 69. тачка 12., врши
се у складу са програмом улагања средстава водних
накнада у област водопривреде на подручју Кантона
који доноси ресорно министарство. На програм из
овог става сагласност даје Влада Кантона. На програм
из овог става претходно мишљење даје Комисија за
пољопривреду, водопривреду, шумарство и заштиту
околиша Скупштине Кантона.
(2) Распоред средстава из члана 69. тачка 13.
вршиће се у складу са програмом утрошка средстава,
прикупљених у складу са Законом о шумама, који
доноси ресорно министарство. На програм из овог
става сагласност даје Влада Кантона. На програм
из овог става претходно мишљење даје Комисија за
пољопривреду, водопривреду, шумарство и заштиту
околиша Скупштине Кантона.
(3) Распоред средстава из члана 69. тачка 14.,
врши се у складу са програмом коришћења средстава
прикупљених од промјене намјене пољопривредног
замљишта који доноси ресорно министарство. На
програм из овог става сагласност даје Влада Кантона.
На програм из овог става претходно мишљење даје
Комисија за пољопривреду, водопривреду, шумарство и
заштиту околиша Скупштине Кантона.
(4) Распоред средстава из члана 69. тачка 15., врши
се у складу са програмом мјера здравствене заштите
животиња који доноси ресорно министарство. На
програм из овог става сагласност даје Влада Кантона.
На програм из овог става претходно мишљење даје
Комисија за пољопривреду, водопривреду, шумарство и
заштиту околиша Скупштине Кантона.
(5) Распоред средстава из члана 69. тачка 16.
вршиће се у складу са Законом о новчаним подршкама у
пољопривреди и руралном развоју Тузланског кантона
(„Службене новине Тузланског кантона”, број: 8/14).
Неизвршена одобрена средства подршке примарној
пољопривредној производњи из претходне фискалне
године, извршиће се из средстава подршке примарне
пољопривредне производње из текуће фискалне
године. На акта којима се врши распоред средстава
из овог става претходно мишљење даје Комисија за
пољопривреду, водопривреду, шумарство и заштиту
околиша Скупштине Кантона.
(6) Ресорно министарство обавезно је писмено
извијестити надлежну комисију из овог члана о
разлозима неприхватања ставова садржаних у
достављеним мишљењима комисије.
Члан 74.
(Распоређивање средстава - Министарство
просторног уређења и заштите околице)
(1) Распоред средстава из члана 69. тачка 17.,
врши се у складу са донесеним програмом ресорног
министарства. На програм из овог става сагласност
даје Влада Кантона. На програм из овог става
претходно мишљење даје Комисија за пољопривреду,
водопривреду, шумарство и заштиту околиша
Скупштине Кантона.
(2) Распоред средстава из члана 69. тачка 18.,
врши се у складу са донесеним програмом ресорног
министарства. На програм из овог става сагласност даје
Влада Кантона. На програм из овог става претходно
мишљење даје Комисија за привреду, економску и
финансијску политику Скупштине Кантона.
(3) Распоред средстава из члана 69. тачка 19., врши
се у складу са намјеном средстава утврђеном у Буџету
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на основу одлуке ресорног министарства а на коју
сагласност даје Влада Кантона.
(4) Ресорно министарство обавезно је писмено
извијестити надлежну комисију из овог члана о
разлозима неприхватања ставова садржаних у
достављеним мишљењима комисије.
Члан 75.
(Распоређивање средстава - Министарство
здравства)
(1) Распоред средстава из члана 69. тачка 20.
врши ресорно министарставо у складу са одлуком
о утврђивању услова, критерија и поступака за
распоред средстава и програмом који доноси ресорно
министарство. На програм из овог члана сагласност
даје Влада Кантона. На програм из овог става претходно
мишљење даје Комисија за рад, здравство и социјалну
политику Скупштине Кантона.
(2) Ресорно министарство обавезно је писмено
извијестити комисију из става (1) овог члана о разлозима
неприхватања ставова садржаних у достављеном
мишљењу комисије.
Члан 76.
(Распоређивање средстава - Министарство за
борачка питања)
(1) Распоред средстава из члана 69. тачка 21.
врши се у складу са Програмом коришћења средстава
за реализацију допунских права БИЗ-а и осталих
издвајања корисницима из области БИЗ-а, који доноси
Влада Кантона, на приједлог ресорног министарства.
Саставни дио Програма чине критерији за распоред
средстава за остала издвајања корисницима из области
БИЗ-а. На програм из овог става претходно мишљење
даје Комисија за рад, здравство и социјалну политику
Скупштине Кантона.
(2) Распоред средстава из члана 69. тачка 22. врши
Влада Кантона у складу са донесеним критеријима,
на приједлог ресорног министарства. На критерије из
овог става претходно мишљење даје Комисија за рад,
здравство и социјалну политику Скупштине Кантона.
(3) Ресорно министарство обавезно је писмено
извијестити надлежну комисију из овог члана о
разлозима неприхватања ставова садржаних у
достављеним мишљењима комисије.
Члан 77.
(Распоређивање средстава - Министарство развоја
и подузетништва)
(1) Распоред средстава из члана 69. тачка 23.,
врши се у складу са одлуком о утврђивању програма,
услова, критерија и поступака за расподјелу средстава
коју доноси Влада Кантона, на приједлог ресорног
министарства, по поступку јавног оглашавања,
изузимајући средства намијењена за суфинансирање
пројеката других нивоа власти за које одлуку доноси
ресорно министарство у складу са својим критеријима,
на коју сагласност даје Влада Кантона. На програм,
услове и критерије из овог става претходно мишљење
даје Комисија за привреду, економску и финансијску
политику Скупштине Кантона.
(2) Ресорно министарство обавезно је писмено
извијестити комисију из става (1) овог члана о разлозима
неприхватања ставова садржаних у достављеном
мишљењу комисије.
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Члан 78.
Распоређивање средстава - Министарство
трговине, туризма и саобраћаја)
(1) Средства из члана 69. тачка 24. распоређиваће се
у складу са критеријима које доноси Влада Кантона на
приједлог ресорног министарства, по поступку јавног
оглашавања. На критерије из овог става претходно
мишљење даје Комисија за привреду, економску и
финансијску политику Скупштине Кантона.
(2) Ресорно министарство обавезно је писмено
извијестити надлежну комисију из овог члана о
разлозима неприхватања ставова садржаних у
достављеним мишљењима комисије.
Члан 79.
(Распоређивање средстава - Министарство за рад,
социјалну политику и повратак)
(1) Распоред средстава из члана 69. тачка 25.
- текући трансфер, врши ресорно министарство по
посебној одлуци, на коју сагласност даје Влада Кантона
а по пројекту запошљавања Рома достављеног од
Службе за запошљавање Тузланског кантона. На одлуку
из овог става претходно мишљење даје Комисија за рад,
здравство и социјалну политику Скупштине Кантона.
(2) Распоред средстава из члана 69. тачка 26.,
врши се сходно одлуци о утврђивању програма,
услова, критерија и поступака за расподјелу средстава
коју доноси Влада Кантона на приједлог ресорног
министарства, по поступку јавног оглашавања,
изузимајући средства намијењена за суфинансирање
пројеката других нивоа власти и за изградњу
инфраструктурних објеката, као и за удруживање
средстава са хуманитарном организацијом Hilfswerk
Austria International за које одлуке доноси ресорно
министарство сходно својим критеријима на које
сагласност даје Влада Кантона, и за вјерске заједнице,
за које висину средстава утврђује одлуком Влада
Кантона, а појединачне одлуке о додјели средстава
доноси ресорно министарство. На одлуку из овог става
претходно мишљење даје Комисија за рад, здравство и
социјалну политику Скупштине Кантона.
(3) Распоред средстава из члана 69. тачка 27.,
врши се сходно одлуци о утврђивању програма,
услова, критерија и поступака за расподјелу средстава
коју доноси Влада Кантона, на приједлог ресорног
министарства, по поступку јавног оглашавања,
изузимајући средства намијењена за суфинансирање
трошкова електричне енергије, огрева и воде расељеним
лицима смјештеним у избјегличким насељима и
кућицама Холандске Владе. На одлуку из овог става
претходно мишљење даје Комисија за рад, здравство и
социјалну политику Скупштине Кантона.
(4) Распоред средстава из члана 69. тачка 28. врши
ресорно министарство на основу донесеног програма
расподјеле, на који сагласност даје Влада Кантона.
На програм из овог става претходно мишљење даје
Комисија за рад, здравство и социјалну политику
Скупштине Кантона.
(5) Распоред средстава из члана 69. тачка 29. врши
ресорно министарство на основу донесеног програма
расподјеле. На програм из овог става сагласност даје
Влада Кантона. На програм из овог става претходно
мишљење даје Комисија за рад, здравство и социјалну
политику Скупштине Кантона.
(6) Распоред средстава из члана 69. тачка 30. врши
ресорно министарство на основу донесеног програма
расподјеле. Саставни дио програма чине критерији
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за распоред средстава. На програм из овог става
сагласност даје Влада Кантона. На програм и критерије
из овог става мишљење даје Комисија за образовање,
културу, спорт и младе Скупштине Кантона.
(7) Распоред средстава из члана 69. тачка 31.
врши ресорно министарство на основу донесеног
програма расподјеле. Саставни дио програма чине
критерији за распоред средстава. На програм из овог
става сагласност даје Влада Кантона. На програм из
овог става претходно мишљење даје Комисија за рад,
здравство и социјалну политику Скупштине Кантона.
(8) Ресорно министарство обавезно је писмено
извијестити надлежне комисије из овог члана о
разлозима неприхватања ставова садржаних у
достављеним мишљењима комисија.
Члан 80.
(Распоређивање средстава - Министарство
образовања, науке, културе и спорта)
(1) Средства из члана 69. тачка 32. распоређиваће
се у складу са критеријима које доноси министар
образовања, науке, културе и спорта, а на које
сагласност даје Влада Кантона. На критерије из овог
става претходно мишљење даје Комисија за образовање,
културу, спорт и младе Скупштине Кантона.
(2) Средства из члана 69. тачка 33. распоређиваће
се у складу са критеријима које доноси Влада
Кантона на приједлог ресорног министарства, по
поступку јавног оглашавања, изузев дијела средстава
намијењених за редовно финансирање Спортског
савеза Тузланског кантона по посебној одлуци Владе
Кантона. На критерије из овог става претходно
мишљење даје Комисија за образовање, културу, спорт
и младе Скупштине Кантона.
(3) Средства из члана 69. тачка 34. распоредиће се
Академији наука и умјетности Босне и Херцеговине по
посебној одлуци Владе Кантона.
(4) Средства из члана 69. тачка 35. распоређиваће
се у складу са критеријима које доноси Влада Кантона
на приједлог ресорног министарства, по поступку јавног
оглашавања. На критерије из овог става претходно
мишљење даје Комисија за образовање, културу, спорт
и младе Скупштине Кантона.
(5) Средства из члана 69. тачка 36. распоређиваће
се на основу одлуке о суфинансирању смјештаја и
исхране студената са подручја Кантона у студентским
центрима у Федерацији БиХ, коју на приједлог ресорног
министарства доноси Влада Кантона. На одлуку из овог
става претходно мишљење даје Комисија за образовање,
културу, спорт и младе Скупштине Кантона.
(6) Средства из члана 69. тачка 37. распоређиваће се
у складу са донесеним рјешењима о поврату средстава.
(7) Средства из члана 69. тачка 38. распоређиваће
се у складу са критеријима које доноси министар
образовања, науке, културе и спорта, а на које
сагласност даје Влада Кантона. На критерије из овог
става претходно мишљење даје Комисија за образовање,
културу, спорт и младе Скупштине Кантона.
(8) Средства из члана 69. тачка 39. распоређиваће
се у складу са критеријима које доноси Влада Кантона
на приједлог ресорног министарства. На критерије
из овог става претходно мишљење даје Комисија
за образовање, културу, спорт и младе Скупштине
Кантона.
(9) Ресорно министарство обавезно је писмено
извијестити надлежну комисију из овог члана о
разлозима неприхватања ставова садржаних у
достављеним мишљењима комисије.
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Члан 81.
(Распоређивање средстава - Кантонална управа
цивилне заштите)
(1) Средства из члана 69. тачка 40. распоређиваће
се на основу одлука Кантоналног штаба цивилне
заштите у складу са законским прописима о
функционисању и надлежностима Кантоналног штаба
цивилне заштите и осталим прописима који уређују ову
област, уз сагласност Владе Кантона. На одлуке из овог
става претходно мишљење даје Комисија за привреду,
економску и финансијску политику Скупштине
Кантона.
(2) Кантонални штаб цивилне заштите обавезан
је писмено извијестити комисију из става (1) овог
члана о разлозима неприхватања ставова садржаних у
достављеном мишљену комисије.
Члан 82.
(Објављивање програма и критерија)
(1) Претходна мишљења утврђена члановима 71.
до 81. овог закона, надлежне комисије Скупштине
Кантона обавезне су доставити у року од седам дана од
дана пријема захтјева за давање претходног мишљења.
(2) Средства се могу користити након проведеног
поступка из члана 71. ст. (1), (2), (5), (6), (7) и (8) и
чланова 72., 73., 74., 75., 76., 77., 78. 79. и 80.
(3) Програми и критерији из претходног става овог
члана објављују се у „Службеним новинама Тузланског
кантона”.
X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 83.
(Прекршајна одговорност)
(1) Одговорно лице корисника, носилац извршне
власти, као и друго лице одговорно за Буџет, казниће
се за прекршај сагласно одредбама чланова 102. и 103.
Закона.
(2) Одговорно лице корисника, носилац извршне
власти, као и друго лице одговорно за Буџет, казниће
се за прекршај сагласно одредбама члана 103. став (1)
тачке 1. и 2. Закона ако изврши ново запошљавање
супротно члану 38. ставови (7) и (8) овог закона.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 84.
(Примјена других закона)
(1) Поступак распореда средстава утврђених
чланом 69. овог закона, започет прије ступања на снагу
овог закона, окончаће се по одредбама закона који се
примјењивао до дана ступања на снагу овог закона.
(2) На сва питања која нису регулисана овим
законом, а тичу се начина израде, планирања, садржаја,
доношења, извршавања Буџета, задуживања и
гаранција, управљања јавним дугом, финансијском и
нефинансијском имовином, права и обавеза корисника,
овлашћења Владе Кантона, Министарства финансија
и министра финансија, рачуноводства, надзора и
ревизије као и извјештавања Буџета, те других питања
примјењиваће се одредбе Закона.
Члан 85.
(Примјена подзаконских аката)
У случају да се током важења овог закона донесу
подзаконски акти који се односе на примјену овог
закона, примјењују се акти сагласно одредбама у њима
о њиховом ступању на снагу.
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Члан 86.
(Ступање на снагу)
(1) Ступањем на снагу овог закона престаје се
примјењивати Закон о извршењу Буџета Тузланског
кантона за 2014. годину (“Службене новине Тузланског
кантона”, бр. 19/13 и 2/14).
(2) Овај закон ступа на снагу даном објављивања у
“Службеним новинама Тузланског кантона”.
Босна и Херцеговина
- Федерација Босне и Херцеговине ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
Скупштина
Број: 01-02-495-7/14
Тузла, 25.7.2014. године

Предсједник
Скупштине Тузланског
кантона,
Слађан Илић, с.р.
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