Листа питања: за области из надлежности Одјељења за просторно план
За позицију : Виши стручни сарадник за финансије
Датум креирања листе:
1 Закон о извршењу буџета/прорачуна, заједно са буџетом/прорачуном за сваку годину усваја:
Одговор

1 Влада Брчко дистрикта БиХ
2 Скупштина Брчко дистрикта БиХ
3 Влада и Скупштина Брчко дистрикта БиХ
4 Буџетски/прорачунски корисници.
2 Приликом (с)провођења радњи поврата средстава у буџет/прорачун, уколико се накнадно утврди да је исплата из
буџета/прорачуна извршена без ваљаног правног основа/темеља, супсидијарно се примјењују одредбе?
Одговор

1 Закона о управном поступку Брчко дистрикта БиХ
2 Закона о Трезору Брчко дистрикта БиХ
3 Закона о извршењу буџета/прорачуна Брчко дистрикта БиХ
4 Закона о Дирекцији за финансије/финанције Брчко дистрикта БиХ.
3 Прерасподјела средстава на буџетским/прорачунским ставкама у оквиру износа одобреног за буџетског/прорачунаског
корисника може се извршити:
Одговор

1 више пута у току/тијеку фискалне године
2 два пута у току/тијеку фискалне године
3 једном квартално
4 једном квартално и може се вршити само у посљедња три квартала.
4 О кориштењу/коришћењу средстава резерве/причуве одлучује:
Одговор

1 Влада Брчко дистрикта БиХ
2 Скупштина на приједлог Владе, а на основу/темељу прибављене информације о расположивости средстава коју даје
Дирекција
3 Градоначелник
4 Буџетски/прорачунски корисник.
5 Буџетски/прорачунски корисници путем помоћне благајне могу вршити исплату:
Одговор

1 Материјалних трошкова
2 Трошкова службених путовања и осталих ситних материјалних трошкова
3 Ситних материјалних трошкова
4 Трошкова горива.
6 (Т)ко доноси одлуку о прерасподјели средстава на буџетским/прорачунским ставкама у оквиру износа одобреног за
буџетског/прорачунског корисника?
Одговор

1 Дирекција за финансије/финанције Брчко дистрикта БиХ на приједлог буџетског/прорачунског корисника
2 Дирекција за финансије/финанције Брчко дистрикта БиХ на захтјев буџетског/прорачунског корисника
3 Влада Брчко дистрикта БиХ
4 Градоначелник Брчко дистрикта БиХ.
7 Буџет/прорачун је:
Одговор

1 Акт Скупштине Брчко дистрикта БиХ којим се планирају јавни приходи и прими(т)ци као и расходи и изда(т)ци за
раздобље/период од једне фискалне године
2 Дугорочни план прихода и расхода Брчко дистрикта БиХ
3 План прихода и расхода Брчко дистрикта БиХ
4 Документ о процијењеним приходима и расходима за раздобље/период од једне године.
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8 Буџетски/прорачунски дефицит је:
Одговор

1 Негативна разлика између јавних прихода и примитака и јавних расхода и издатака у одређеном временском
периоду/раздобљу
2 Позитивна разлика између јавних прихода и примитака и јавних расхода и издатака у одређеном временском
периоду/раздобљу
3 Укупно остварени јавни расходи и изда(т)ци на крају фискалне године
4 Остварена разлика између прихода и расхода у једној години.
9 Документ оквирног буџета/прорачуна (ДОБ/ДОП) је акт који садржи макроекономске прогнозе, пројекције прихода,
политике потрошње и буџетске/прорачунске горње границе расхода за буџетске/прорачунске кориснике за:
Одговор

1 Двије године
2 Сљедећу и наредне двије године
3 Три године
4 Једну годину.
10 Дугорочни дуг је дефинисан/дефиниран:
Одговор

1 Законом о извршењу буџета/прорачуна
2 Законом о буџету/прорачуну Брчко дистрикта БиХ
3 Законом о унутрашњем/унутарњем дугу Брчко дистрикта БиХ
4 Законом о Трезору Брчко дистрикта БиХ.
11 Ако се у прописаном року не усвоји буџет/прорачун, привремено финансирање/финанцирање може трајати
најдуже/најдуље:
Одговор

1 један мјесец, односно до 31. јануара/сијечња године за коју буџет/прорачун није усвојен
2 три мјесеца, односно до 31. марта/ожујка године за коју буџет/прорачун није усвојен
3 шест мјесеци, односно до 30. јуна/липња године за коју буџет/прорачун није усвојен
4 два мјесеца, односно до краја фебруара/вељаче године за коју буџет/прорачун није усвојен.
12 Измјену буџета/прорачуна иницира:
Одговор

1 буџетски/прорачунски корисник
2 Скупштина Брчко дистрикта БиХ
3 Директор/равнатељ Дирекције за финансије/финанције Брчко дистрикта БиХ

4 Влада Брчко дистрикта БиХ.
13 Извршење буџета/прорачуна обухвата/обухваћа:
Одговор

1 прикупљање и уплату јавних прихода и примитака планираних буџетом/прорачуном, стварање и измиривање об(а)веза
по основу/основи расхода и издатака утврђених буџетом/прорачуном, финансирање/финанцирање недостајућих
буџетских/прорачунских средстава или употребу/упорабу вишка финансијских/финанцијских средстава, као И
контролу И извјештавање/извјешћивање о процесу извршења/извјешћа буџета/прорачуна
2 прикуплање јавних прихода и примитака планираних буџетом/прорачуном и измиривање об(а)веза по основу/основи
расхода и издатака утврђених буџетом/прорачуном.

3 измиривање об(а)веза по основу/основи расхода и издатака утврђених буџетом/прорачуном,
финансирање/финанцирање недостајућих буџетских/прорачунских средстава или употребу/упорабу вишка
финансијских/финанцијских средстава, као и контролу извршења буџета/прорачуна
4 стварање и измиривање об(а)веза по основу/основи расхода и издатака утврђених буџетом/прорачуном,
финансирање/финанцирање недостајућих буџетских/прорачунских средстава као и контролу и
извјештавање/извјешћивање о процесу извршења буџета/прорачуна.
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14 Годишњи извјештај/извјешће о извршењу буџета/прорачуна за претходну годину, Дирекција за финансије/финанције
доставља градоначелнику најкасније:
Одговор

1 до 31. марта/ожујка текуће године
2 до 28. фебруара/вељаче текуће године
3 до 31. јануара/сијечња текуће године
4 до 30. априла/травња текуће године.
15 Извјештај/извјешће о извршењу буџета/прорачуна за претходну фискалну годину, градоначелник је об(а)везан поднијети на
усвајање Скупштини у року:
Одговор

1 од четири мјесеца од завршетка фискалне године
2 од три мјесеца од завршетка фискалне године
3 до краја првог квартала наредне фискалне године
4 од два мјесеца од завршетка фискалне године.
16 Консолидација је:
Одговор

1 Израда финансијског/финанцијског извјештаја/извјешћа о извршењу буџета/прорачуна у складу/сукладно са
прописаним буџетским/прорачунским класификацијама
2 исказивање финансијских/финанцијских података више међусобно повезаних буџета/прорачуна, односно
финансијских/финанцијских планова, као да се ради о јединственом субјекту
3 исказивање финансијских/финанцијских података о извршењу свих прихода и примитака и свих расхода и издатака
буџета/прорачуна

4 финансијско/финанцијско извјештавање/извјешћивање о извршењу буџета/прорачуна у складу са прописаним
буџетским/прорачунским класификацијама.
17 Буџетски/прорачунски корисник је:
Одговор

1 орган/тијело управе и институција Дистрикта уписан у Регистар буџетских/прорачунских корисника Брчко дистрикта
БиХ, којем се средства додјељују директно из буџета/прорачуна на основу/темељу закона или акта заснованог на
закону, односно чији се расходи осигуравају/обезбјеђују у буџету/прорачуну
2 правно или физичко лице/особа које је носилац/носитељ пројекта који се финансира/финанцира или
суфинансира/суфинанцира из буџета/прорачуна
3 носилац/носитељ пројекта из области јавног интереса који се финансира/финанцира из буџета/прорачуна
4 носилац/носитељ пројекта из области јавног интереса који се суфинансира/суфинанцира из буџета/прорачуна.
18 Уравнотежење буџета/прорачуна (с)проводи се у току/тијеком фискалне године:
Одговор

1 усаглашавањем/усуглашавањем укупних прихода и расхода буџета/прорачуна
2 измјенама буџета/прорачуна
3 проналажењем нових прихода у току/тијеку године
4 умањењем расхода.
19 (Т)ко је одговоран за развој/развитак учинковитог/ефикасног и дјелотворног/ефективног система/сустава интерне
контроле?
Одговор

1 Скупштина Брчко дистрикта БиХ
2 Влада Брчко дистрикта БиХ
3 одговорно лице/особа буџетског/прорачунског корисника, ванбуџетског/ванпрорачунског фонда и
ванбуџетског/ванпрорачунског корисника који је об(а)везник примјене буџетског/прорачунског рачуноводства

4 Градоначелник.
20 (Т)ко успоставља Централну/Средишњу хармонизацијску/хармонизациону јединицу?
Одговор

1 Градоначелник Брчко дистрикта БиХ
2 Скупштина Брчко дистрикта БиХ
3 Буџетски/прорачунски корисници
4 Директор/равнатељ Дирекције за финансије/финанције Брчко дистрикта БиХ.
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21 Пројектни приједлози садржани у програму јавних инвестиција могу се финансирати/финанцирати из:
Одговор

1 буџета/прорачуна
2 кредита
3 донација
4 буџета/прорачуна, кредита, донација и других извора.
22 Прерасподјела средстава на буџетским/прорачунским ставкама у оквиру износа одобреног за буџетског/прорачунског
корисника може се извршити:
Одговор

1 на захтјев буџетског/прорачунског корисника
2 на захтјев Дирекције за финансије/финанције Брчко дистрикта БиХ
3 на захтјев буџетског/прорачунског корисника, на основу/темељу одлуке Дирекције за финансије/финанције Брчко
дистрикта БиХ

4 на основу/темељу одлуке градоначелника Брчко дистрикта БиХ.
23 Прерасподјела буџетских/прорачунских средстава може се вршити:
Одговор

1 сваки мјесец
2 једном квартално и може се вршити само у посљедња три квартала
3 квартално
4 два пута годишње.
24 Фискална година је?
Одговор

1 период/раздобље од дванаест мјесеци за које се планирају буџетски/прорачунски приходи и прими(т)ци, расходи и
изда(т)ци, а представља период/раздобље од 1. јануара/сијечња до 31. децембра/просинца
2 период/период од дванаест мјесеци за које се планирају буџетски/прорачунски приходи и прими(т)ци, расходи и
изда(т)ци, а представља период/раздобље од 15. јануара/сијечња текуће године до 15. јануара/сијечња наредне године
3 период/раздобље од дванаест мјесеци за које се планирају буџетски/прорачунски приходи и прими(т)ци, расходи и
изда(т)ци, а представља период/раздобље од 1. јануара/сијечња до 31. децембра/просинца, по потреби до 31.
марта/ожујка наредне године

4 период/раздобље од дванаест мјесеци за које се планирају буџетски/прорачунски приходи и прими(т)ци, расходи и
изда(т)ци, а представља период/раздобље од 1. јануара/сијечња до 31. децембра/просинца, по потреби до 1.
априла/травња наредне године.
25 Намјенски приходи и прими(т)ци који су уплаћени у текућој години, а који нису утрошени:
Одговор

1 расположиви су за исте намјене у буџету/прорачуну за наредну фискалну годину
2 исказују се као вишак прихода
3 нису на располагању у наредној фискалној години
4 расположиви су у наредној фискалној години.
26 Дирекција је дужна извјештавати градоначелника о стању и кориштењу/коришћењу средстава резерви/причуве:
Одговор

1 мјесечно
2 тромјесечно
3 континуирано
4 годишње.
27 Према Закону о буџету/прорачуну Брчко дистрикта БиХ, буџетски/прорачунски корисник, ванбуџетски/ванпрорачунски
фонд и ванбуџетски/ванпрорачунски корисник који је обвезник примјене буџетског/прорачунског рачуноводства дужан је
доставити квартални извјештај
Одговор

1 10 дана по истеку извјештајног периода/раздобља
2 15 дана по истеку извјештајног периода/раздобља
3 20 дана по истеку извјештајног периода/раздобља

4 30 дана по истеку извјештајног периода/раздобља.
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28 Надзор над примјеном Закона о буџету/прорачуну Брчко дистрикта БиХ врши:
Одговор

1 Дирекција за финансије/финанције Брчко дистрикта БиХ
2 Влада Брчко дистрикта БиХ
3 Скупштина Брчко дистрикта БиХ
4 Буџетски/прорачунски корисници.
29 Буџет/прорачун се састоји од:
Одговор

1 општег/опћег и посебног дијела, капиталног буџета/прорачуна и плана развојних програма
2 општег/опћег и посебног дијела
3 општег/опћег и посебног дијела, текућег и капиталног буџета/прорачуна
4 општег/опћег и посебног дијела и плана развојних програма.
30 Уговорни орган/тијело може започети поступак јавне набавке/набаве:
Одговор

1 ако је набавка/набава предвиђена у плану набавки/набава
2 ако набавка/набава није предвиђена у плану набавки/набава
3 ако је набавка/набаав предвиђена у плану набавки/набава или када уговорни орган/тијело донесе посебну одлуку о
покретању поступка јавне набавке/набаве
4 на основу/основи указане потребе уговорног органа/тијела.
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