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2007
На основу члана 63. став 4. и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике
Српске”, број 115/18) и члана 59. Закона о буџетском систему Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), министар финансија д о н о с и

УПУТСТВО
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ
ИЗ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЈАВНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

1. Овим упутством уређују се начин и поступак реализације пројеката који се финансирају из буџетских средстава за јавне инвестиције.
2. У буџету Републике Српске у оквиру Остале буџетске потрошње (организациони код 09230005), на позицији
Јавне инвестиције, сваке године планирају се средства из
којих се финансирају приоритетни пројекти јавних инвестиција у Републици Српској.
3. Министарство финансија (у даљем тексту: Министарство) - Ресор за управљање инвестицијама припрема
одлуку о финансирању пројеката из буџетских средстава за
јавне инвестиције, по захтјеву за финансирање пројеката
или закључку Владе Републике Српске (у даљем тексту:
Влада).
4. Влада доноси одлуку о пројектима који се финансирају из буџетских средстава.
5. Одлука Владе садржи:
1) правни основ за доношење одлуке,
2) износ расположивих буџетских средстава на позицији Јавне инвестиције за конкретну годину,
3) износ буџетских средстава који се распоређује на
пројекте,
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4) назив пројекта за који се одобравају средства, одобрени износ средстава и име носиоца пројекта за сваки
пројекат,
5) задужења за реализацију одлуке Владе,
6) ступање на снагу одлуке.
6. Генерални секретаријат Владе потписану одлуку
Владе доставља Министарству које је задужено за реализацију одлуке Владе, у складу са Законом о извршењу буџета.
7. Након добијања потписане одлуке Владе и њеног
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”
Министарство писменим путем обавјештава носиоце
пројеката о одобравању његовог финансирања.
8. Реализација пројеката заснива се на примјени домаћег законодавства и правилима добре праксе.
9. Поступке јавних набавки по пројектима одобреним
за финансирање из буџетских средстава за јавне инвестиције спроводе носиоци пројеката.
10. Реализација одлуке из тачке 4. овог упутства врши
се:
1) преносом средстава на банковни рачун носиоца пројекта или
2) плаћањем директно добављачима.
11. Ако се одлука реализује у складу са тачком 10.
подтачка 1) овог упутства, Министарство, у складу са одлуком из тачке 4. овог упутства, врши пренос финансијских
средстава на рачун носиоца пројекта.
12. Носилац пројекта дужан је поднијети извјештаје о
пројекту у складу са Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама
за буџетске кориснике (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 115/17 и 118/18) и Правилником о финансијском
извјештавању буџетских корисника (“Службени гласник
Републике Српске”, број 115/17), те правилима добре праксе.
13. Ако се пројекат реализује у складу са тачком 10.
подтачка 2) овог упутства, примјењује се сљедећа процедура.
1) Носилац пројекта доставља Министарству за
плаћање сљедећу документацију:
- захтјев за плаћање у којем се обавезно наводи извор
финансирања и начин рачуноводственог евидентирања
(врста имовине, нова или постојећа имовина и у чијем билансу се имовина евидентира),
- оригинални примјерак или овјерену копију уговора
закљученог у вези са реализацијом одобреног пројекта,
- оригинални документ за плаћање (ситуација, рачун)
потписан и овјерен од носиоца пројекта, надзорног органа
и извођача радова ако се ради о извођењу радова,
- предмјер и предрачун изведених радова (прилог, ситуација, односно рачун) потписан и овјерен од извођача,
надзорног органа и носиоца пројекта, те свака страница
предмјера и предрачуна радова парафирана од извођача и
надзорног органа,
- уговор, односно рјешење о вршењу надзора и важећу
лиценцу изабраног надзорног органа за обављање надзора
над извођењем радова (оригинал или копија овјерена од надлежног органа),
- овјерен записник о примопредаји (ако се ради о опреми или извршеним услугама),
- носилац пројекта у договору са изабраним извођачем
обезбјеђује да почетна страна сваке ситуације, коју доставља на плаћање Министарству по одобреном пројекту,
садржи формулацију која потврђује да су радови обухваћени ситуацијом извршени, те да су количине и јединичне цијене идентичне цијенама из понуде и количинама из
грађевинске књиге, а да уграђени грађевински материјали
одговарају уговореним, као и нормативима и стандардима
у грађевинарству.
2) Носилац пројекта треба да обезбиједи, како суштинску, тако и формалну исправност ситуације, односно рачуна
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и припадајућу документацију која се доставља на плаћање
Министарству.
3) Финансијске трансакције у вези са пројектом евидентирају се у складу са Правилником о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама
за буџетске кориснике.
4) Министарство - Ресор за управљање инвестицијама,
у сарадњи са Ресором за трезор и Ресором за рачуноводство
и ревизију, одређује начин реализације пројекта, односно
конта преко којих се пројекат реализује примјењујући Правилник о рачуноводству, рачуноводственим политикама и
рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
5) Министарство врши плаћања добављачима по
пројекту у текућој буџетској години само по основу ситуације, односно рачуна испостављених у текућој години до
затварања рачуна Главне књиге трезора.
6) Ако је Министарство извршило плаћање авансне
ситуације, односно рачуна добављачу, носилац пројекта
дужан је у текућој години обезбиједити документацију за
затварање авансног плаћања (ситуације, односно рачуна).
7) Ако се реализација пројекта спроводи преко конта
класе 4, те ако је реализација пројекта почела у текућој години али је извјесно да се пројекат неће моћи у цијелости
реализовати у текућој години, или ако реализација пројекта
није почела и извјесно је да неће почети у текућој години,
на писмени захтјев носиоца пројекта може се извршити
пренос средстава на рачун носиоца пројекта за наставак
реализације пројекта.
8) Пренос преосталих средстава може се извршити до
вриједности по закљученим уговорима или до висине одобреног износа у складу са одлуком из тачке 4. овог упутства
ако су уговорене вриједности по пројекту мање од износа
одобрених средстава.
9) Министарство - Ресор за управљање инвестицијама
врши пренос средстава на рачун носиоца пројекта и доставља извјештај о извршеном преносу средстава носиоцу
пројекта који врши плаћања добављачима из пренесених
средстава.
10) Ако се реализација пројекта спроводи преко конта
класе 5, те ако је извјесно да се пројекат неће моћи у цијелости реализовати у текућој години, или ако реализација
пројекта није почела и извјесно је да неће почети у текућој
години, по захтјеву носиоца пројекта може се извршити резервисање средстава у складу са Правилником о буџетским
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног
плана за буџетске кориснике (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 98/16, 115/17 и 118/18) и Правилником о
рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике.
11) Захтјев за резервисање средстава носилац пројекта
писменим путем доставља Министарству.
12) Средства се могу резервисати до вриједности по
закљученим уговорима или до висине одобреног износа за
финансирање пројекта, у складу са одлуком из тачке 4. овог
упутства, ако су укупно уговорене вриједности по пројекту
мање од износа одобрених средстава.
13) Из резервисаних средстава по пројекту одобреном
за финансирање у текућој години могу се плаћати ситуације, односно рачуни испостављени у наредној години, а
не може се вршити плаћање из резервисаних средстава по
документима за плаћање који су испостављени у текућој
години.
14. Министарство се стара да на синтетичким контима
обезбиједи потребне износе средстава за реализацију одобрених пројеката.
15. Надлежна министарства, односно институције редовно прате и контролишу утрошак средстава и реализацију пројеката.
16. Реализација пројеката одобрених за финансирање
из буџетских средстава за јавне инвестиције прати се кроз
извјештај о извршењу буџета Републике Српске за текућу
годину.
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17. Носилац пројекта обавезује се да предузме адекватне мјере у односу на пројекат с циљем спречавања нерегуларности, проневјера или било које друге нелегалне активности у току имплементације пројекта.
18. Носилац пројекта обавезан је да обавијести Министарство ако сазна информације које упућује на постојање
било које од активности из тачке 17. овог упутства.
19. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 06.10/020-4113/19
28. новембра 2019. године
Бањалука

Министар,
Зора Видовић, с.р.

