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На основу члана 22 Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине – 
пречишћени текст („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“ број 2/10), Скупштина 
Брчко дистрикта БиХ на 57. редовној сједници одржаној 18. децембра 2019. године, 
усваја 

 
ЗАКОН 

 О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ТРЕЗОРУ БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ 

И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

Члан 1 

У Закону о Трезору Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине“ бројеви 52/18 и 3/19) у члану, 2 тачке а), b), c), f) и g) 

мијењају се и гласе: 

,,а) Буџет – је акт дефинисан чланом 2 Закона о буџету Брчко дистрикта Босне и Херцеговине 

(у даљем тексту: Закон о буџету). 

b) Буџетски корисник – је корисник дефинисан чланом 2 Закона о буџету. 

c) Интерна контрола – је контрола дефинисана чланом 2 Закона о буџету. 

f) Јавни приход – је приход дефинисан чланом 2 Закона о буџету. 

g) Модификовано начело настанка догађаја – је начело прописано чланом 99 Закона о 

буџету.” 

 

Иза тачке k) додају се нове тачке l) и m) које гласе: 

„1) Оперативни план буџетског корисника (у даљем тексту: оперативни план) – је план 

дефинисан Законом о буџету. 

„m) Докуменат оквирног буџета (у даљем тексту: ДОБ) – је акт дефинисан чланом 2 Закона о 

буџету.“ 

Члан 2 

У члану 5 тачки е), ријечи: „финансијских планова“ замјењују се ријечима: „оперативних 

планова“. 

Тачке g), ј) и l) мијењају се и гласе: 

,,g) израда буџета;  

„ј) контрола извршења буџета; 

„l) задуживање и управљање јавним дугом у складу с члановима 94 и 95 Закона о буџету;”. 

 

Иза тачке l) додају се нове тачке m) и n) које гласе: 

,,m) средњорочне макроекономске пројекције и фискална политика у складу с чланом 36 

Закона о буџету; 
 

„n) програм јавних инвестиција у складу с члановима 51 и 52 Закона о буџету.” 

 

Члан 3 

У називу члана 7 ријеч: „Планирање” замјењује се ријечју: „Израда”. 

Став 1 мијења се и гласи: 

„(1) Трезор је одговоран за израду буџета у складу са Законом о буџету.“ 

У ставу 2, ријеч: „правила” замјењује се ријечју: „инструкције”. 

У ставу 2, ријеч: „свој” замјењује се ријечима: „ДОБ и”. 



 

 

Став 3 мијења се и гласи: 

„(3) Инструкције из става 2 овог члана садрже: 

а) Инструкцију I чији је садржај прописан чланом 38 Закона о буџету; 

b) Инструкцију II чији је садржај прописан чланом 41 Закона о буџету.” 

 

Члан 4 

У члану 8, ставови 1 и 2 мијењају се и гласе: 

„(1) Буџетски корисник доставља предлог оперативног плана у складу с чланом 83 Закона о 

буџету. 

„(2) Расходи и издаци буџетског корисника утврђују се у складу с чланом 84 Закона о 

буџету.” 

Став 3 брише се. 

Став 4 постаје став 3. 

Члан 5 

Члан 10 мијења се и гласи: 

„(1) На основу података из члана 9 овог закона, Трезор припрема годишње и кварталне 

планове готовинских токова исказане по мјесецима за извршење буџета. 

„(2) Плановима готовинских токова утврђују се износи средстава до којих ће се одобрити 

оперативни план из члана 8 овог закона. 

„(3) Директор Трезора обавјештава директора Дирекције за финансије о потреби 

предузимања мјера за одржавање ликвидности, уколико се на основу анализе новчаних 

токова, односно реализације расхода и прихода током једног квартала установи да постоји 

опасност настанка неликвидности буџета.“ 

 

Члан 6 

У члану 11 ставу 1, ријечи: „одобрених финансијских планова” замјењују се ријечима: 

„одобреног оперативног плана”. 

Члан 7 

У члану 12 ставу 1 тачки b), ријечи: „финансијским планом” замјењују се ријечима: 

„оперативним планом”. 

Члан 8 

У члану 14 ставу 1, ријечи: „стандардну буџетску класификацију који се користе” замјењују 

се ријечима: „буџетску класификацију прописану чланом 29 Закона о буџету која се 

користи”. 

Став 2 мијења се и гласи: 

„(2) Контни план за буџет садржи класификацију активе и пасиве, прихода и расхода.” 

 

Члан 9 

У члану 15, став 1 мијења се и гласи: 

„(1) Трезор је дужан да изради финансијске извјештаје у складу с правилником из члана 100 

Закона о буџету.” 

У члану 15 ставу 2, ријеч: „издавање“ замјењује се ријечју: „израда“. 

Став 3 мијења се и гласи: 

„(3) Трезор израђује кварталне извјештаје о извршењу буџета, годишњи извјештај о 

извршењу буџета, као и годишњи финансијски извјештај.” 

Члан 10 

 

Назив члана и члан 16 мијењају се и гласе: 

„Члан 16 

(Контрола извршења буџета) 



 

 

Трезор је одговоран за потврду расположивости средстава за све расходе и издатке, као и за 

контролу исправности и комплетности документације која прати извршење расхода и 

издатака свих буџетских корисника.“ 

 

Члан 11 

У члану 21, став 3 мијења се и гласи: 

„Трезор је овлашћен да успостави и води Главну књигу Трезора и неопходне помоћне књиге 

према модификованом начелу настанка догађаја у складу са Законом о буџету и Законом о 

рачуноводству и ревизији у Брчко дистрикту Босне и Херцеговине.” 

 

Члан 12 

Члан 30 мијења се и гласи: 

„Инвестирање неангажованих новчаних средстава врши се у складу с чланом 92 Закона о 

буџету.” 

 

Члан 13 

У члану 33 ставу 1, тачке а), b), c), d) и f) бришу се. 

У тачки k) ријечи: „кварталних финансијских планова (члан 8 став 4)“ замјењују се ријечима: 

„оперативних планова (члан 8 став 3)”. 

Досадашње тачке е), g), h), i), ј), k) и l) постају тачке а), b), c), d), е), f) и g). 

 

Члан 14 

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Брчко 

дистрикта Босне и Херцеговине, а примјењиваће се од 1. јануара 2020. године. 

 

 

Број: 01-02-766/19      
Брчко, 18. децембра 2019. године                   
                                                                                                ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                               СКУПШТИНЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ 
 
                                                                                                    Есед Кадрић 

  
 
 


