Petak, 20. 2. 2015.

SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH

реинтеграције повратника по основу споразума о
реадмисији, те пројекти сарадње са дијаспором, број: 05-363-2078/13 од 23.12.2013. године и број: 05-36-3-2078-1/13 од
16.05.2014. године, а Програм 5. "Подршка обиљежавању
годишњица и укопа невиних жртава рата, као и изградња
спомен обиљежја на простору Босне и Херцеговине" у
складу са Процедурама за организовање укопа,
обиљежавање годишњица и изградњу спомен обиљежја на
простору БиХ, број: 01-36-402-2/11 од 15.4.2011. године.
СВРХА ПРОГРАМА
Сврха Програма је стварање услова за успјешну
реализацију различитих видова помоћи из "Плана повратка,
обнове, градње и развоја одрживог повратка за период јануар
- март 2015. године", односно пружање помоћи расељеним
особама, повратницима и избјеглицама кроз:
стварање услова за повратак кроз обнову и
реконструкцију стамбених објеката;
стварање услова за стамбено збрињавање корисника колективних и алтернативних смјештаја,
укључујући и моделе непрофитног-социјалног
становања;
обезбјеђење услова за одрживост повратка и
побољшање квалитета живљења;
побољшање животних услова кроз пројекте
хуманитарне помоћи, пројекте развојне помоћи
ЕУ фондова и сарадња са дијаспором;
стварање услова за реинтеграцију повратника у
локалну заједницу, у циљу економске самоодрживости повратника;
стварање услова за реинтеграцију повратника по
основу споразума о реадмисији;
подршку организовања укопа и годишњица
страдања, те изградња спомен обиљежја и
меморијалних центара;
пружање интервентне помоћи подручјима и
угроженом становништву погођеним природном
несрећом кроз обнову стамбених објеката, обнову
инфраструктурних објеката и осталих видова
помоћи горе наведеним подручјима.
III
Средства из тачке I ове одлуке ће се распоређивати
према критеријима утврђеним у Програму из тачке I ове
одлуке, у складу са "Планом повратка, обнове, градње и
развоја одрживог повратка за период јануар - март 2015.
године".
IV
За сваки издатак средстава, према Програму утрошка
средстава из тачке I ове одлуке, федерални министар
расељених особа и избјеглица доноси посебну одлуку.
V
Одобравање и додјела средстава из тачке I од редног
броја 1. - 5. ове одлуке, ће се вршити на основу пројеката,
протокола, споразума, уговора и одлука Федералног
министарства расељених особа и избјеглица, те у складу са
Правилником о висини улагања за реконструкцију објеката,
хуманитарну помоћ и одрживост повратка корисника
средстава Федералног министарства расељених особа и
избјеглица, број: 01-02-36-531/11 од 19.4.2011. године и
Процедурама донесених од стране истог.
VI
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално
министарство расељених особа и избјеглица и Федерално
министарство финансија - Федерално министарство финанција, свако у оквиру своје надлежности.
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VII
Федерално министарство расељених особа и избјеглица
ће достављати извјештаје о утрошеним средствима Федералном министарству финансија - Федералном министарству
финанција и Влади Федерације Босне и Херцеговине у
складу са Законом о буџетима у Федерацији Босне и
Херцеговине.
VIII
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 168/2015
19. фебруара 2015. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.

FEDERALNO MINISTARSTVO
FINANSIJ A/FINANCIJ A
230
Na osnovu člana 78. i člana 98. stav 2. Zakona o budžetima
u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14), federalni ministar finansija
donosi

PRAVILNIK
O IZMJ ENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
FINANSIJ SKOM IZVJ EŠTAVANJ U I GODIŠNJEM
OBRAČUNU BUDŽETA U FEDERACIJ I
BOSNE I HERCEGOVINE
Član 1.
U Pravilniku o finansijskom izvještavanju i godišnjem
obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 69/14), u članu 2. stav (2) riječi:
"tačka 10." zamjenjuju se riječima: "tač.10. i 48.".
Član 2.
U članu 14. alineja 2. riječi: "iz prethodnog kvartala",
zamjenjuju se riječima: "na početku godine".
Član 3.
U članu 18. stav (6) riječ "Federalni", briše se.
Član 4.
Obrazac 3. - Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih,
obrazac 8. - Pregled prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po
ekonomskim kategorijama i obrazac JP - Izvještaj o izvršenju
poslovnog plana javnog preduzeća, zamjenjuju se novim
obrascima koji se nalaze u prilogu ovog Pravilnika i čine njegov
sastavni dio.
Član 5.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 06-02-549/15
12. februara 2015. godine
Ministar
Sarajevo
Ante Krajina, s. r.

Na temelju članka 78. i članka 98. stavak 2. Zakona o
proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14), federalni ministar
financija donosi

