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На основу чланова 28., 29. и 30. Закона о буџетском систему Републике Српске ("Службени 

гласник Републике Српске" број 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и „Документа оквирног буџета Републике 

Српске за период 2019.-2021. године“, који је припремило  Министарство финансија Републике Српске, 

Одјељење за финансије доставља буџетским корисницима, одјељењима и одсјецима Градске управе 

града Бања Лука: 

 

 

У П У Т С Т В О 

ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

1.  ОПШТИ ДИО 

 

 Овим Упутством се, у складу са Законом о буџетском систему Републике Српске и „Документом 

оквирног буџета Републике Српске за период 2019.-2021. годинa“, утврђује оквир и дају инструкције за 

припрему захтјева за средствима у буџету Града у 2019. години. Упутство за припрему буџета Града 

Бања Лука за 2019. годину (у даљем тексту: Упутство) обавезно је за примјену од стране буџетских 

корисника, као и одјељења, самосталних одсјека и служби Градске управе Града Бања Лука.  

 

2. OСНОВНЕ ЕКОНОМСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ НАЦРТА 

БУЏЕТА ЗА НАРЕДНУ ФИСКАЛНУ ГОДИНУ1 

 

Законом о буџетском систему Републике Српске, у члану 16. утврђена је обавеза  израде 

„Документа оквирног буџета“ Републике Српске,  као основе за припрему и израду буџета јединица 

локалних самоуправа. "Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2019.-2021. године" (у 

даљем тексту: „ДОБ“) је документ средњорочног планирања буџета у који су укључене анализе и 

пројекције републичког буџета, буџета општина и градова и ванбуџетских фондова. Овај докумeнт је 

саставни је дио планирања буџета за сваку наредну годину. 

 

Намјена "ДОБ"-а је да постави стратешки оквир и горње границе ресурса, унутар којих би 

се требао припремати годишњи буџет. Припрема и израда буџета заснива се на "ДОБ"-у, у коме су 

дате пројекције прихода, расхода и финансирања за период 2019.-2021. година. Кључни циљ овог 

документа је да осигура бољу повезаност приоритетних политика Владе РС и алокације јавних 

ресурса, како на нивоу централне владе, тако и на нивоу локалне самуправе и фондова социјалне 

сигурности.  

 

Како је истакнуто у "ДОБ"-у, Влада Републике Српске је, кроз Програм економских реформи 

Републике Српске за период 2019 – 2021. година, дефинисала сљедеће реформске приоритете: 

-унапређење пореског оквира, 

-реформа сектора здравства, са реформама финансирања дјечије заштите и рефундације 

боловања, 

-смањење фискалних потреба јавног сектора, 

-подршка конкуретности привреде, те 

-унапређење повезаности образовања и тржишта рада, уз повећање његове ефикасности. 

 

У даљем тексту, на бази исказаних података у "ДОБ"-у, даје се преглед: 

                                                 
1 Извор: "Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2019.-2021. године" (документ објављен на сајту Владе 

РС/Министарство финансија, www.vladars.net, дана 05.07.2018. године) 

http://www.vladars.net/
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1) појединих макроекономских показатеља за период 2018.-2021. године, 

2) пројекција јавних финансија за период 2019.-2021.  године, 

3) пројекција јавних прихода и пројекције јавних прихода за јединице локалне самоуправе,  

4) пројекција јавне потрошње и 

5) ризика за фискалне пројекције. 

 

2.1. Макроекономска кретања у међународном окружењу 

 

 Према извјештају ММФ-а из априла 2018. године, World Economic Outlook (WEO), у којем се 

анализирају глобална економска кретања и дају краткорочне и средњорочне пројекције, пројектоване су 

реалне стопе раста свјетске економије, у текућој и наредној години, по стопи од 3,9%. Очекује се и раст 

свјетске трговине од 5,1% у 2018. години и 4,7% у 2018. години. 

 

Табела 1: Преглед пројекција ММФ-а, ажурирано у априлу 2018. године  
 ОПИС     Пројекције 

   2016 2017 2018 2019 

Реални раст БДП-а, %      

Свијет  3,2 3,8 3,9 3,9 
 Развијене економије 1,7 2,3 2,5 2,2 
 САД  1,5 2,3 2,9 2,7 
 Еврозона 1,8 2,3 2,4 2,0 
 Земље у развоју  4,4 4,8 4,9 5,1 
 Европска унија 2,0 2,7 2,5 2,1 
  Европске земље у развоју  3,2 5,8 4,3 3,7 
  БиХ  3,2 2,7 3,2 3,5 

Раст свјетске трговине (робе и услуге),% 2,3         4,9 5,1 4,7 

Раст цијене нафте, у доларима, годишње промјене, %     -15,7        23,3 18,0         -6,5 

Потрошачке цијене      

Развијене земље  0,8 1,7 2,0 1,9 

Земље у развоју 4,3  4,0 4,6 4,3 

БиХ       -1,1         1,3 1,5 1,6 

                           Извор: IMF, World Economic Outlook, Update Аpril 2018.   

 

Према овом Извјештају, економски раст европских земаља у развоју ће успорити са 5,8% 

колико је забиљежено у 2017. години на 4,3% колико се прогнозира за 2018. годину и 3,7% у 2019. 

години. У БиХ ће се наставити благи економки раст, иако ће у широј регији доћи до успоравања 

економског развоја. Очекује се да ће БиХ у текућој години остварити стопу раста од 3,2%, што је за 

0,5 п.п. више у односу на 2017. годину, док је за 2019. годину пројектована стопа раста од 3,5%. 

Хрватска економија ће расти спорије, као и македонска и албанска, док се Србији предвиђа раст од 3,5%.  

 

Према најновијем извјештају Европске комисије из маја 2018. године, European Economic 

Forecast, Spring 2018, европска економија је у 2017. години забиљежила најснажнији раст у 

протеклих десет година. Остварене стопе реалног раста БДП-а у Европској унији (свих 28 земаља 

чланица), као и у Еврозони износиле су 2,4%. Овај раст подстакло је велико повјерење потрошача и 

предузећа, већи глобални раст, ниски трошкови финансирања, јачање приватног сектора и бољи услови 

на тржишту рада. Ипак, за 2018. и 2019. годину предвиђа се смиривање активности, те се процјењује да 

ће стопа реалног БДП-а у Европској унији (свих 28 чланица и Еврозона) износити око 2,0% у 2019. 

години. 
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Земље које су најзначајнији спољнотрговински партнери Републике Српске биљеже позитивне 

стопе реалног раста привреде, што би се у одређеној мјери могло позитивно одразити и на 

привредна кретања у Републици Српској. 

 

2.2. Макроекономске процјене и пројекције за период 2018-2021. година 

 

На основу кретања макроекономских показатеља Републике Српске у претходном периоду и у 

периоду јануар-март 2018. године, расположивих информација о привредним активностима у Републици 

Српској и у земљама окружења, започетим активностима и планираним политикама, у оквиру „ДОБ-а“ 

израђене су пројекције кретања макроекономских показатеља Републике Српске за период 2018-2021. 

година. 

 

Табела 2: Преглед макроекономских показатеља за период 2014-2017. година, процјена за 2018. и 

пројекције за период 2019-2021. година- Република Српска  

ОПИС 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

                        БДП  

БДП номинални, у мил. КМ 8.887 9.205 9.631 10.038 10.500 10.990 11.515 12,075 

Број становника - у мил. 1,17 1,16 1,16 1,15 1,15 1,15 1,15 1,14 

БДП по становнику у КМ 7.615 7.921 8.320 8.694 9.569 9.569 10.052 10.568 

% раста БДП-а, номинално 1,1% 3,6% 4,6% 4,2% 4,7% 4,7% 4,8% 4,9% 

% раста БДП-а, реално 0,3% 2,8% 3,5% 3,5% 3,7% 3,8% 4,0% 4,0% 

Инфлација - годишња стопа -1,2% -1,4% -1,2% 0,5% 1,3% 1,1% 1,0% 1,2% 

                                                                 (реалне стопе раста %) 

           Реални раст БДП-а 0,3 2,8 3,5 3,5 3,7 3,8 4,0 4,0 

Увоз 5,7 -4,3 18,8 19,2 16,5 11,8 9,8 9,4 

Извоз 11,5 0,1 14,9 11,0 10,5 8,5 7,9 7,1 

Приватна потрошња 1,6 2,7 2,3 2,0 2,5 2,0 2,1 2,0 

Потрошња државе 2,5 -1,9 2,1 0,2 1,2 0,8 0,9 0,6 

Бруто инвестиције у стал. средства 4,9 -0,1 3,8 0,5 3,5 3,1 3,7 3,0 

 

              Претпоставке:  

Просјечне нето плате у КМ 825 831 836 831 840 846 854 861 

Увоз роба у мил. КМ 4.946 4.369 4.427 4.858 5.431 5.952 6.482 7.020 

Увоз роба, годишњи раст у % 8,5% -11,7% 1,3% 9,7% 11,8% 9,6% 8,9% 8,3% 

Извоз роба у мил. КМ 2.692 2.614 2.869 3.477 3.096 4.624 5.124 5.667 

Извоз роба, годишњи раст у % 3,4% -2,9% 9,8% 21,2% 17,8% 12,9% 10,8% 10,6% 

Покривеност увоза извозом у % 54,4% 59,8% 64,8% 71,6% 75,4% 77,7% 79,0% 80,7% 

Стопа незапослености % 25,7% 25,2% 24,8% 21,0% 20,0% 19,2% 18,6% 18,2% 
 
Извор: Републички завод за статистику Републике Српске (2014-2017. год.), осим подтака за БДП 2017. г. који су 
процјена Министарства финансија РС; процјена (2018. год.) и пројекција (2019-2021. год.) Министарства 
финансија Републике Српске. 
 

Према анализама из „ДОБ“-а а на основу расположивих података очекује се даљи раст 

потрошње, као резултат повећања броја запослених, уз благи раст личних примања и дознаке из 

иностранства. Наставља се тренд раста извоза и увоза, чему иду у прилог и очекивана позитивна 

економска кретања у земљама окружења.  

У посматраном периоду 2019-2021. године, очекује се благи раст нето плата и то са 840 КМ у 

2018. години на 861 КМ у 2021. години, те наставак тренда пада незапослености, тако да пројектована 

стопа незапослености опада са  20% у 2018. години на 18,2% у 2021. години. 

Током периода 2018-2021. година процјењује се да ће индустријска производња забиљежити 

просјечан годишњи раст од 5,0%. Ова процјена је у складу са пројекцијама раста БДП-а за наведени 
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период, као и претпоставкама о повољним екстерним приликама, које се односе на јачање економског 

раста у екстерном окружењу. 

Кретање цијена у 2018. години значајно ће зависити од кретања цијена на тржишту енергената 

(нарочито сирове нафте), као и повећање акциза на дуван и гориво. У складу са тим кретањима, у 

периоду 2018. – 2021. очекује се да инфлација неће прећи стопу од 1,3%. 

Пројектоване реалне стопе увоза ниже су у односу на пројектоване стопе извоза, што би у 

средњорочном периоду требало да резултира повећањем покривености увоза извозом, повећањем извоза 

у структури бруто домаћег производа и смањењу спољнотрговинског дефицита. 

Уз позитиван допринос свих наведених фактора, очекује се да ће Република Српска у 2018. 

години остварити реалан економски раст по стопи од 3,7%, затим у 2019. години од 3,8% и даље до 

2021. године од 4%. Ове процјене  се заснивају на очекиваном расту домаће тражње и инвестиција, уз 

позитиван допринос спољнотрговинско размјене, док би се потрошња државе требала одржати на 

приближно истом нивоу. Према пројекцијама међународних финансијских институција, у периоду 2019-

2021. године, очекује се наставак стабилних кретања у окружењу, што ће позитивно утицати на 

економски раст у РС, а имјаући у виду степен отворености наше економије. 

 

Основни ризици за остварење макроекономских пројекција, како је наведено у "ДОБ"-у, су у 

вези са спровођењем реформских процеса, економских индикатора из окружења, односно остваривања 

претпоставки које се тичу економског раста у окружењу, кретања цијена на међународном тржишту, 

временских прилика, изостанка планираних инвестиционих улагања и слично. Слабљење економског 

раста у земљама у окружењу, као и кашњење у имплементацији планираних реформских процеса и мјера 

имало би негативне посљедице на будућа кретања индустријске производње у Републици Српској 

 

2.3. Основе пројекција, одрживост и институционални оквир јавних финансија за период 2019-

2021. година 

 

 „ДОБ“ је документ средњорочног планирања, у који су укључене пројекције сектора опште 

владе, који обухавата: централну владу, јединице локалне самоуправе и фондове социјалне сигурности.  

 

Влада Републике Српске је кроз Програм економских реформи Републике Српске за период 

2018-2020. година јасно дефинисала кључне препреке за раст и конкурентност, које се прије свега 

огледају кроз фискална оптрећења на рад, велики број непореских давања, фискално неефикасан 

здравствени сектор, недовољно ефикасну јавну управу и локалну самоуправу, недовољно 

конкурентну привреду која се суочава са проблемима ликвидности, слабој повезаности система 

образовања и тржишта рада. 

 

Реформе које се спроводе на нивоу Републике Српске, и које треба да обезбиједе дугорочну 

одрживост система јавних финансија, а које на одређен начин могу да утичу на планиране политике 

Града у 2019. години су: 

 

 - реформа здравственог сектора, уз техничку подршку Свјетске банке, која се проводи у 

циљу стабилизације финансијског пословања јавних здравствених установа и Фонда здравственог 

осигурања, као и успостављање система пуне одговорности и фискалне дисциплине у свим јавним 

здравственим установама у Републици Српској, 

- усвојене измјене и допуне Закона о фискалној одговорности (јуни 2018. године), којим су 

отклоњени уочени проблеми у примјени, те додатно унапријеђена и ојачана фискална одговорност и 

фискална дисциплина у РС, 
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-реформа привредног система са циљем смањења обима сиве економије и укупне пореске 

евазије. У наредном периоду планирано је да се измјенама Закона о пореском поступку Републике 

Српске створи правни основ за провођење поступка е-регистрације привредних субјеката и јачање 

инспекцијских конрола, 

- усвојени Закон о регистру запослених код корисника буџетских средстава, из 2017. године. У 

наредном периоду ће се, са техничког аспекта, успоставити Регистар који ће садржавати податке о свим 

запосленима у органима и организацијама које су корисници буџетских средстава и на тај начин ће се 

боље контролисати кретање броја запослених, као и износ средстава потребних за плате запослених. 

 

У августу 2017. године Влада Републике Српске је усвојила документ Стратегија управљања 

дугом Републике Српске за период 2017-2020. година. Овом стратегијом дефинисан је главни циљ 

управљања дугом Републике Српске, циљеви задуживања у сврху испуњења главног циља управљања 

дугом, стратегија остварења наведених циљева, задаци Министарства финансија, те су идентификовани 

индикатори тј. смјернице у циљу остваривања структуре дуга са прихватљивим нивоом трошкова и 

ризика. 

 

Провођењем Закона о фискалној одговорности у Републици Српској, кроз успостављање 

Фискалног савјета Републике Српске, значајно је унапријеђена фискална одговорност и дисциплина за 

трошење јавних средстава у цијелом буџетском систему РС, како на републичком нивоу, тако и на нивоу 

јединица локалне самоуправе и ванбуџетских фондова. 

 

У јулу 2017. године Народна скупштина је усвојила Стратегију развоја локалне самоуправе у 

Републици Српској за период 2017-2021. година, којом су дефинисани  стратешки правци развоја 

локалне самоуправе и која представља основу за наставак реформе система локалне самоуправе. Визија 

развоја локалне смоуправе дефинисана је на начин да локална самоуправа са стабилним системом 

финансирања, кроз ефикасно извршавање надлежности, пружање јавних услуга, квалитетно управљање 

ресурсима и локалним развојем и активно учешће грађана у доношењу одлука, унапређује квалитет 

живота у јединицама локалне самоуправе и доприноси уравнотеженом развоју Републике Српске. 

 

Према „ДОБ“-у, у периоду од 2019-2021. година, циљеви фискалне политике су стварање 

повољне пореске политике и даљег очувања социјалне и фискалне стабилности, као и провођење 

реформи са циљем растерећења рада и повећања привредне активности у периоду 2019-2021. година.  

 

Консолидовано посматрајући сектор опште владе (централна влада- буџет РС, јединице локалне 

самоуправе и фондове социјалне сигурности), у периоду 2018-2021. година, већи дио укупних 

прихода чине порески приходи, односно индиректни порези (41,0%-42,5%) и директни порези 

(11,8%-12,0%). Значајан дио прихода чине доприноси за социјално осигурање (34,7%-35,3%), док се 

остали дио односи на непореске приходе (10,2%-10,7%) и грантове (0,4%-0,6%). 

 

У дијелу индиректног опорезивања доминантно мјесто заузима порез на додату вриједност. 

Расподјела укупних прихода од индиректних пореза прописана је на начин да се након издвајања 

средстава на рачун резерви, ради поврата индиректних прихода, прво врши издвајање унапријед 

утврђених средства за финансирање институција БиХ, а затим се од преосталог дијела издваја 

износ од 3,55% за финансирање Брчко Дистрикта. Остатак средстава се дијели између ентитета 

према учешћу у крајњој потрошњи сваког ентитета, која је приказана на ПДВ пријави. 

Коефицијенти за расподјелу прихода између ентитета су варијабилни, односно периодично се 

прилагођавају тако да одражавају промјене у крајњој потрошњи и званично их усваја Управни 

одбор Управе за индиректно опорезивање. Предвиђено је периодично поравнање како би се 
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уважиле промјене у подацима о крајњој потрошњи настале на основу коригованих ПДВ пријава. 

Сваки ентитет из свог припадајућег дијела индиректних прихода прво, на посебан подрачун 

Централне банке БиХ, издваја средства за сервисирање свог релевантног спољног дуга. Преостала 

средства у сваком ентитету се расподјељују по различитом принципу између ентитетских влада, 

јединица локалне управе, јавних предузећа за путеве, а у ФБиХ и на нивое кантона. У складу са Законом 

о буџетском систему Републике Српске, од средстава од индиректних пореза која 

преостају за Републику Српску, након издвајања средстава за сервисирање спољног дуга 

РепубликеСрпске, 72% припада буџету Републике Српске, 24% буџетима јединица локалне 

самоуправе, а 4% ЈП "Путеви Републике Српске". 

 

У оквиру планиране потрошње, у периоду 2018-2021. година, значајна су издвајања за дознаке на 

име социјалне заштите (46,2%-49,1%) и издвајање за лична примања запослених (22,5%-22,9%) који 

су дефинисани законским оквиром. Донекле условљено расположивим средствима је издвајање за 

расходе по основу коришћења роба и усуга (8,6%-8,9%), док се за нето издатке за нефинансијску 

имовину планира издвојити 8,1%-12,4% укупне потрошње. У структури планиране потрошње није 

занемариво ни издвајање за расходе камата и друге расходе финансирања (3,2-3,5%). 

 

У наставку се наводе основне карактеристике регулаторног оквира области опорезивања,  

у дијелу који може бити од значаја за израду пројекција буџета Града за наредни период. 

 

Порез на доходак 

У 2015. години донесен је Закон о порезу на доходак („Службени гласник  РС" број 60/15), са 

циљем смањења пореског оптерећења,  првенствено укидањем опорезивања прихода од удјела у 

капиталу правних лица, затим прецизнијим дефинисањем и одређивањем пореских олакшица, 

подстицањем улагања у премије животног осигурања у виду нове пореске олакшице, раздвајањем 

опорезивања личних примања (примања из радног односа) од других видова примања који се имају 

сматрати осталим дохотком (доходак из различитих уговорних односа, приходи од чланства у управним, 

надзорним одборима, одборима за ревизију, приходи од посланичких и одборничких функција, и сл.). У 

периоду за који се доноси ДОБ планирано је доношење Закона о измјенама и допунама Закона о порезу 

на доходак са циљем редефинисања опорезивања капиталних добитака, затим проширења 

опорезиве основице пореза на доходак редефинисањем опорезивања прихода из радног односа, 

прихода од капитала. Такође, овим измјенама Закона о порезу на доходак, поједноставиће се и 

редефинисати опорезивање и утврђивање пореске основице за доходак од самосталне дјелатности у 

складу са економском снагом пореских обвезника. У периоду од доношења „ДОБ“-а до израде овог 

Упутства, извршене су измјене и допуне Закона о порезу на доходак у смислу промјена 

неопорезивог дијела дохотка, што ће значајно утицати на приходе јединица локалне самоуправе.  

 

Порез на имовину/непокретности 

Закон о порезу на непокретности („Службени гласник РС", број 91/15), у примјени је од јануара 

2016. године. Циљ доношења овог закона је било увођење опорезивања непокретности према тржишној 

вриједности. Овим законом смањен је распон пореске стопе пореза на непокретности (0-0,20%) у односу 

на распон из претходног закона (0,05%-0,5%), и уведена посебна стопа за непокретности које се користе 

у производне сврхе (0-0,10%). Локалне заједнице, поред стопе, обавезне су утврђивати и почетну 

вриједност непокретности. Од опорезивања порезом на непокретности ослобођене су оне непокретности 

које се у пословним књигама воде као залихе. Овај Закон првенствено има за циљ стабилизацију 

буџета локалних заједница. У периоду за који се доноси „ДОБ“, није планирана измјена Закона о 

порезу на непокретности, већ интензивирање активности на бољој наплати од регистрованих 

обвезника и пријављивању непријављених непокретности у Републици Српској. 
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Концесионе накнаде 

У 2018. години донесен је Закон о измјенама и допунама Закона о концесијама („Службени 

гласник Републике Српске“, број 16/18) и Закон о престанку важења Закона о накнадама за 

коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије („Службени гласник 

Републике Српске“, број 17/18) са циљем законског нормирања концесионих накнада уз 

истовремено пребацивање накнаде за коришћење природних ресурса у сврху производње 

електричне енергије у Закон о концесијама, јер се по природи ствари и ради о концесионој накнади. Тим 

законом прецизирани су распони концесионих накнада док ће се тачни износи утврдити подзаконским 

актима. У периоду за који се доноси ДОБ, није планирана промјена регулативе којом се уређује 

област опорезивања концесија, али ће се прилагођавањем подзаконске регулативе из ове области 

настојати повећати користи које Република и локалне заједнице остварују од природних богатства, а 

тиме ће се допринијети одрживости буџета на републичком и локалном нивоу. 

 

Остали приходи 

 У зависности од резултата анализа Регистра пореских и непокреских давања, у периоду за који се 

доноси ДОБ планирана је измјена Закона о административним таксама, Закона о посебним 

републичким таксама и Закона о комуналним таксама са циљем мијењања тих непореских давања 

ради усклађивања са начелима из Закона о пореском систему Републике Српске. 

 

Закон о пореском поступку Републике Српске 

 У 2016. години донесен је Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике 

Српске, а у оквиру провођења реформе привредног система, односно, са циљем смањења обима сиве 

економије у Републици Српској. Предметни Закон садржи и измјене којима се омогућава контрола 

нерегистрованог пословања и контрола пријављивања радника у Јединствени систем 

регистрације, контроле и наплате доприноса од стране свих инспекцијских органа у Републици 

Српској било на републичком, било на локалном нивоу, као и измјене којима се онемогућава 

регистрација у Пореској управи оних пореских обвезника, чији оснивачи имају неизимирене пореске 

обавезе, као и оних пореских обвезника, чији су оснивачи истовремено и оснивачи пореских обвезника, 

који имају неизмирене пореске обавезе.  

У наредном периоду планирана је даља измјена регулативе ради стварања правног основа за 

провођење поступка е-регистрације привредних субјеката у дијелу који се односи на регистрацију 

пореских обвезника у Пореској управи Републике Српске. 

У наредном периоду планирано је јачање инспекцијских конрола у Пореској управи 

Републике Српске, са циљем смањења укупне пореске евазије и смањења обима „сиве економије". 

Законом о измјенама и допунама Закона о пореском поступку омогућено је подношење пореских пријава 

електронским путем, чиме ће се значајно унаприједити рад пореских органа и смањити трошкови 

администрирања. Планирано је интензивирање активности на успостаљању већег степена е-услуга и е-

комуникације пореских обвезника са Пореском управом, као и интензивирање пореских контрола 

физичких лица, власника предузетничких дјелатности или правних лица примјеном идиректних метода 

утврђивања пореске основице. 

 

Закон о пореском систему Републике Српске 

У јуну 2017. године донесен је Закон о пореском систему Републике Српске којим је 

успостављен правни основ за усвајање Регистра пореских и непокреских давања у Републици 

Српској, те општи пропис у односу на увођење, мијењање или укидање пореских и непокреских давања 

у Републици Српској. Одредбе тог закона представљају законску разраду уставних начела у односу на 

опорезивање, превасходно начела законитости и начела сразмјерности. Наиме, одредбама тог закона 
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прописана је обавеза свих обрађивача и предлагача свих општих прописа (закона, уредби, 

правилника или одлука) којима се уводе, мијењају или укидају поједина пореска или непореска 

давања, да израде анализу оправданости увођења или мијењања тих давања, на основу које 

Министарство финансија даје мишљење, а орган надлежан за доношење таквог акта коначно 

одлучује да ли је увођење или мијењање пореског или непореског давања оправдано или не. 

Такође, одредбама тог закона утврђен је Регистар пореских и непореских давања, те је након протека 

прелазних рокова, прописано да давања која нису садржана у Регистру не стварају обавезу плаћања, а 

обрађивач или предлагач тог акта у којем се такво давање налази има обавезу да покрене процедуру 

уклањања тог давања из правног система. Пореска и непореска давања која не могу бити садржана у 

Регистру су она која су донесена противно начелима из Закона о пореском систему Републике Српске. У 

наредном периоду планирана је израда анализе оправданости пореских и непореских давања из Регистра 

од стране Владе РС, на основу које ће бити предложено укидање или смањење појединог непореског 

давања у Републици Српској. 

 

Индиректни порези 

У области индиректног опорезивања, донесен је Закон о измјенама и допунама Закона о акцизам 

(„Службени гласник БиХ“, број 91/17), Закон о измјени Закона о систему индиректног опорезивања 

(„Службени гласник БиХ“, број 91/17) и Закон о измјенама и допуни Закона о уплатама на јединствени 

рачун и расподјели прихода („Службени гласник БиХ“, број 91/17), који се односе на повећање путарине 

за аутопутеве и изградњу путева за износ од 0,15 КМ/l, повећање акцизе на лож уље екстра лако и лако 

специјално EL и LS, уведена је путарина за течни нафтни плин за погон моторних возила и уведена је 

акциза и путарина за биогорива и биотечности.  

 

2.4. Пројекције јавних прихода  

 

У овом поглављу приказане су средњорочне пројекције прихода за сектор опште владе коју 

чине подсектори: централна влада, јединице локалне самоуправе (посебно образложење пројекција 

под тачком 2.4.1.) и фондови социјалне сигурности. Преглед реализације у 2017. години, план за 2018. 

годину и пројекције прихода опште владе дате су како слиједи. 

 

Табела 3: Реализација 2017, план 2018 и пројекција прихода опште владе у периоду 2019-2021. 

годинa (у мил. КМ) 

ОПИС 
Реализ. План  Пројекција 

2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

П Р И Х О Д И (I+II+III+IV) 3.998,7 4.203,9 4.303,6 4.431,4 4.570,9 

I Порески приходи 3.471,9 3.723,2 3.843,7 3.957,1 4.082,4 
1. Приходи од индиректних пореза 1.570,3 1.722,2 1.800,4 1.870,7 1.942,4 
2. Приходи од директних пореза 475 520,5 526 532,8 551,3 
3. Доприноси за социјално осигурање 1.426,3 1.480,5 1.517,3 1.553,4 1.588,5 
4. Остали порези 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 
II Непорески приходи 486,9 452,1 441,1 455,7 470,9 
III Грантови 39,4 26,3 16,9 16,5 16,3 
IV Трансфери између или унутар 
буџетских јединица 

0,4 2,2 1,9 2,1 1,4 

Извор: Документ оквирног буџета РС за период 2019-2021. година 

 

Очекивани укупни приходи за сектор опште владе у 2019. години су приближни нивоу плана за 

2018. годину (виши за 2,4 %), док су, у односу на реализацију 2017. године, пројектовани за 7,6% више. 

У 2020. и 2021. години пројектује се годишњи раст укупних прихода од 3%.  
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Посматрајући структуру буџетских прихода у наредној 2019. години,  у односу на план за 2018. 

годину, евидентно је да се  очекује раст реализације пореских прихода за 3%, док се за непореске 

приходе очекује нижа реализација за 2%. 

 

На основу пројекције прихода од индиректних пореза на нивоу БиХ, извршене од стране 

Министарстава финансија Републике Српске, и очекиваних коефицијената крајње потрошње, приходи 

од индиректних пореза за сектор опште владе у 2019. години процјењују се у износу око 1.800,4 

милиона КМ, што представља раст од 5% у односу на план 2018. године. За 2020. и 2021. годину очекује 

се такође пораст и то 4% годишње.  

 

Преглед реализације у 2017. години, план за 2018. годину и пројекције прихода подсектора 

централна владе дате су како слиједи. 

 

Табела 4: Реализација 2017,  план 2018. и пројекција прихода централне  владе у периоду 2019-

2021. годинa (у мил. КМ) 

ОПИС 
Реализ. План  Пројекција 

2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 

П Р И Х О Д И (I+II+III+IV) 2.804,2 2.962,1 3.001,9 3.080,0 3.181,2 

I Порески приходи 2.475,9 2.688,1 2.736,6 2.807,6 2.902,3 
1. Приходи од индиректних пореза 1.279,9 1.419,8 1.452,8 1.499,0 1.558,6 
2. Приходи од директних пореза 391,3 432,9 389,4 438,5 454,4 
3. Доприноси за социјално осигурање 804,5 835,4 894,4 870,1 889,3 
4. Остали порези 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 
II Непорески приходи 298,6 252,5 253,6 261 268,4 

III Грантови 27,1 20,1 10,6 10,2 10,0 

IV Трансфери између или унутар 
буџетских јединица 

2,7 1,4 1,1 1,3 0,6 

Извор: Документ оквирног буџета РС за период 2019-2021. година 

 

Подсектор централна влада обухвата институције које се финансирају из буџета РС.  У периоду 

2019.-2021. година очекује се благи, али континуиран раст прихода централне владе, са трендом раста  

пореских прихода у односу на 2018. годину. Прогнозе везане за непореске приходе су рестриктивне. 

Непорески приходи пројектовани су у 2019. години за 0,04% више у односу на план 2018 године и не 

очекује се да ће до 2021. године достићи ниво реализације из  2017. године.  

 

 Највећи дио буџетског оквира подсектора централна влада односи се на буџет Републике Српске 

у ужем смислу. Укупно очекивани буџетски приходи и примици за нефинансијску имовину буџета 

Републике Српске, износе 3.001,9 милиона КМ у 2019. години, односно 3.080,0 милиона КМ у 2020. 

години и 3.181,2 милиона КМ у 2021. години. 

 

 

2.4.1. Пројекције јавних прихода за јединице локалне самоуправе 

 

У наредној табели приказана је реализација 2017,  план 2018, као и пројекција прихода јединица 

локалне самоуправе у периоду 2019-2021. година. 
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Табела 5: Реализација 2017,  план 2018. и пројекција прихода јединица локалне самоуправе у 

периоду 2019-2021. годинa (у мил. КМ) 

ОПИС 

Реализ. План  Пројекција Пројекц. 

2019/План 

2018 

2017. 2018. 2019. 2020. 2021. Инд. 

П Р И Х О Д И (I+II+III+IV) 624,8 665,2 673,7 705,2 727,7 101,3 

I Порески приходи 374,2 390 439,2 466,2 480,9 112,6 

1. Приходи од индиректних пореза 290,4 302,4 347,2 371,7 383,9 114,8 

2. Порези на ЛП и приходе од 
самосталних дјелтности 

58,3 58,6 62,6 64,1 65,6 106,8 

3. Порези на имовину 25,1 27,7 28,8 30 31,2 104 

4. Остали директни порези 0,4 1,3 0,6 0,4 0,2 46,2 

II Непорески приходи 193,3 201,6 188,1 195,6 203,4 93,3 

III Грантови 11,4 5,9 6 6 6 101,7 

IV Трансфери између или унутар 
буџетских јединица 

45,9 67,8 40,4 37,4 37,4 59,6 

Извор: Докумeнт оквирног буџета РС за период 2019-2021. година 

 

Очекивани приходи јединица локалне самоуправе у 2019. години су за 1,3% виши у односу на 

план за 2018. годину. У структури прихода, пројектован је раст пореских (за 12,6%) и пад 

непореских прихода (за 6,7%). У 2020. и 2021. години очекује се раст укупних, пореских и непореских 

прихода, у односу на 2019. годину.  

 

Око половине прихода јединица локалне самоуправе чине приходи од индиректних пореза. 

Град Бања Лука одступа на ниже од овог просјека, јер је учешће прихода од индиректних пореза око 

35,5% (извршење за 2017. годину). Посматрано у претходних неколико година, усљед повећања отплате 

ино дуга на нивоу Републике Српске, те због примјене нижих коефицијената по „Одлуци о учешћу 

градова и општина у расподјели прихода од индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода“, 

приходи Града по овом основу су за око 50% мањи у односу на 2008. годину. У складу са Законом о 

буџетском систему Републике Српске, из прихода од индиректних пореза који припадају Републици 

Српској, буџетима општина и градова припада 24% средстава преосталих након сервисирања спољног 

дуга Републике Српске. У складу са пројекцијом прихода од индиректних пореза за период 2019-2021. 

година и Законом о буџетском систему Републике Српске, процјењује се да ће приходи општина и 

градова по основу индиректних пореза у 2019. години износити за око 14,8% више у односу на 

план за 2018. годину, и за 19,6% више од реализације у 2017. години.  

 

У оквиру прихода од директних пореза код јединица локалне самоуправе најважнији су 

приходи од пореза на доходак и приходи од пореза на имовину.  

 

На основу Закона о буџетском систему Републике Српске, буџетима јединица локалне 

самоуправе припада 25% прихода од пореза на лична примања и пореза на приходе од самосталне 

дјелатности. У “ДОБ“-у, приход од пореза на доходак који припада буџетима јединица локалне 

самоуправе, пројектован је на вишем нивоу у односу на 2018. години (више за 6,8%), док је у 2020. и 

2021. години пројектована нешто нижа стопа раста реализације ове врсте прихода (за 2,3% сваке 

године). Наведене пројекције усклађене су са пројекцијом раста плата и запослености у Републици 

Српској, али не обухватају последње измјене законске регулативе којим је повећан неопроезиви дио 

дохотка, што директно утиче на смањење ове вртсте прихода. 

 

Опорезивање непокретности у Републици Српској прописано је Законом о порезу на 

непокретности, који је у примјени од 01.01.2016. години. На основу Закона о буџетском систему 
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Републике Српске приход од пореза на имовину у потпуности припада буџетима јединица локалне 

самоуправе. Пројекција прихода по основу пореза на имовину за јединице локалне самоуправе је виша 

за 4% у 2019. години у односу на план за 2018. годину, док се, у 2020. и 2021. години пројектује очекује 

идентичан годишњи раст реализације (око 4% годишње).   

  

За цијели подсектор јединица локалне самоуправе у 2019. и 2020. години очекује се пад 

непореских прихода у односу на план за 2018. годину (за 6,7%, односно, 3%), док се одређен раст 

очекује у 2021. години. Највећи дио ових прихода чине накнаде по разним основама, које у просјеку 

чине око 56% непореских прихода овог подсектора. У буџету Града Бања Лука непорески приходи 

учествују у укупним приходима у проценту од 43,5% (извршење за 2017. годину).  

 

За разлику од општих пројекција из „ДОБ“-а, Град Бања Лука биљежи раст непореских прихода, 

у проценту од 2 до 6% годишње, што је резултат појачаног рада инспекцијских органа, повећања 

обухвата обвезника, без повећања стопа појединих такса и накнада, активности у наплати потраживања. 

Треба нагласити да на ову врсту прихода утиче и повећање обима изградње стамбених и пословних 

објеката, што доводи до раста накнаде за уређење грађевинског земљишта и ренте, као прихода који 

учествују са 42% у непореским приходима (извршење за 2017. годину). 

 

 У прилогу Упутства даје се табеларни „Преглед буџетског оквира за јединице локалне 

самоуправе у Републици Српској, за период 2017.-2021. године“, (на бази података наведених у 

оквиру „ДОБ“-а - „Преглед консолидованог оквира буџета Републике Српске за период 2017-2021. 

године“, у дијелу који се односи на ЈЛС у РС). 

 

2.5. Пројекције јавне потрошње 

 

У наредној табели приказана је реализација 2017,  план 2018, као и пројекција буџетске 

потрошње цектора општа влада у периоду 2019-2021. година. 

 

Табела 6: Извршење 2017, план 2018. и пројекција буџетске потрошње сектора опште владе у 

периоду 2019-2021. годинa (у мил. КМ) 

Екон. 

код ПОЗИЦИЈА 
Извршење 

2017. 
План 2018. 

Пројкеција   

2019. 

Пројекција 

2020. 

Пројекција 

2021. 

РАСХОДИ      

41 Текући расходи 3.508,9 3.704,4 3.815,5 3.855,5 3.890,2 

411000 Расходи за лична примања 

запослених 

943,1 973,3 

 

982,2 984,8 988,6 

412000 Расходи по основу коришћења 

роба и услуга 

272,0 292,3 298,2 297,5 298,2 

413000 Расходи финансирања и други 

финансијски трошкови 

120,4 125,9 132,6 133,7 132,3 

414000 Субвенције 132,7 157,7 165,7 165,9 166,1 

415000 Грантови 98,6 125,5 112,4 114,6 115,1 

416000 Дознаке на име социјалне заштите 

које се исплаћују из буџета 

Републике, општина и градова 

292,6 307,6 332,2 342,2 348,1 

417000 Дознаке на име социјалне заштите 

које исплаћују институције 

обавезног социјалног осигурања 

1.643,0 1.706,8 1.771,1 1.796,2 1.821,2 

418000 Расходи финансирања, др. фин. 

трош. и расходи транс. размјене 

између или унут. јед. власти 

0,0 0,3 0,3 0,3 0,3 
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Извор: Докумeнт оквирног буџета РС за период 2019-2021. година 

 

Према датим пројекцијама из претходне табеле, укупни расходи и издаци (без издатака за 

финансијску имовину и отплату дугова) за сектор опште владе у 2019. години приближни нивоу 

планираном за 2018. годину (0,1% мањи). У 2020. и 2021. години пројектован је благи раст укупних 

расхода и издатака у односу на 2019. годину (0,3 и 1,9%). Укупна јавна потрошња сектора опште владе у 

2019. години пројектује се до нивоа  од 5.054,7 милиона КМ, што је за 8% мање у односу на план 2018. 

године.  

 

Наведене пројекције су резултат раста текућих расхода, предвиђеног умањења издатака за 

нефинансијску имовину, издатака за финансијску имовину и осталих издатака, те умањења 

пројектованих годишњих износа за издатке за отплату дугова (умањење од 37% у 2019. у односу на 

2018. годину). Укупни текући расходи у 2019. години пројектовани су за 3% више у односу на план за 

2018. годину, док је за 2020. и 2021. годину пројектован благи годишњи раст од 1%. Највећи дио расхода 

(преко 50%) односи се на дознаке на име социјалне заштите, док се око 24% расхода односи се на лична 

примања запослених. Овако планирана потрошња има тенденцију пада у структури БДП-а, и креће се од 

38,9% у 2019. години до 36,1% у 20121. години. Највећи дио посматране потрошње (70%) односи се на 

сектор централна влада. 

 

Очекивана потрошња подсектора јединице локалне самоуправе приказана је у табели  

„Преглед буџетског оквира за јединице локалне самоуправе у Републици Српској, за период 2017.-2021. 

године“, која је садржана у прилогу Упутства.  

 

Према датим пројекцијама за период 2019-2021. година, потрошња јединица локалне самоуправе 

(расходи и издаци за нефинасијску имовину) у 2019. години су за 4% мањи у односу на план 2018. 

године, док је за 2020. и 2021. годину пројектован годишњи раст укупних расхода и издатака (4,9% и 

3%, респективно). Укупни текући расходи у 2019. години пројектовани су за 3% више у односу на план 

за 2018. годину. За 2020. и 2021. годину такође је пројектован годишњи раст, али нешто нижи него у 

2019. години (2% у 2020. и 1% у 2021. години). У структури расхода јединица локалне самоуправе 

најзначајнији су расходи за лична примања запослених, расходи по основу коришћења роба и услуга, 

али и дознаке на име социјалне заштите. 

 

Кроз планиране буџетске оквире на нивоу сектора опште владе, у периоду 2019-2021. година, 

евидентна је опредјељеност Владе да консолидује јавне финансије Републике Српске. Као резултат 

419000 Расходи по судским рјешењима 15,6 15,0 20,7 20,3 20,3 

48 Трансфери између или унутар 

јединица власти 

64,4 135,3 139,7 144,8 149,3 

  Буџетска резерва 0,0 9,3 22,4 33,0 48,2 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  

51 Издаци за нефинансијску 

имовину 

258,9 453,0 319,5 278,4 289,0 

58 Издаци за нефинансијску 

имовину имеђу или унутар 

јединица власти 

0,00 0,4 0,4 0,4 0,4 

УКУПНА ПОТРОШЊА (расходи и издаци 

за нефинан. имовину) 
3.832,2 4.302,4 4.297,5 4.312,1 4.377,1 

ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ, ОТПЛАТУ ДУГОВА И ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 

61 Издаци за финансијску имовину 128,7 182,9 127,9 122,3 10,5 

62 Издаци за отплату дугова 822,6 870,9 545,8 427,9 508,0 

63 Остали издаци 101,7 118,7 83,5 83,4 82,2 

УКУПНА ЈАВНА ПОТРОШЊА  4.885,2 5.474,9 5.054,7 4.945,7 4.977,8 
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пројектованих буџетских оквира, у периоду 2019-2021. година је планиран суфицит (бруто буџетски 

суфицит коригован за нето издатке за нефинансијску имовину) од 28,2 милиона КМ, 136,4 милиона КМ 

и 211,0 милиона КМ, респективно. У планираном буџетском оквиру за 2019. годину значајан суфицит 

планиран је за подсектор јединице локалне самоуправе, док подсектори централна влада и фондови 

социјалне сигурности планирају дефицит. Планирани буџетски оквири за 2020. и 2021. годину 

предвиђају суфиците у свим подсекторима сектора опште владе Републике Српске. 

 

2.6. Ризици за фискалне пројекције 

 

Према "ДОБ"-у, основни ризици за остварење наведених пројекција прихода и расхода могу 

бити: 

1) Одступање макроекономских показатеља од пројектованих вриједности, с обзиром на 

уску повезаност ових пројекција са пројекцијама прихода, односно на степен корелације појединих 

врста прихода са кретањем макроекономских агрегата; 

2) Промјене политике опорезивања у области директних пореза, доприноса и непореских 

прихода; 

3) Евентуална промјена политика опорезивања у области акцизних производа и путарине. 

При томе, очекивани ефекти измјењених политика опорезивања у области акцизних производа, уколико 

нису праћене адекватним администартивним и оперативним мјерама и радњама, могу бити умањени 

кроз нелегални увоз и продају, пореску евазију; 

4) Значајнија одступања у кретању коефицијента расподјеле прихода од индиректних пореза 

између Републике Српске и ФБиХ у односу на процијењени ниво; 

5) Неочекиване флуктуације на међународном девизном тржишту кроз промјене у 

сервисирању спољног дуга могу довести до одступања остварених у односу на пројектоване приходе од 

индиректних пореза; 

6) Рад пореске администрације има значајан утицај на кретање прихода. Порески приходи 

зависе од унапређења пореске дисциплине;  

7) Развој других догађаја (елементарне непогоде и др.). 

 

 

 3.  ПЛАНИРАНЕ ПОЛИТИКЕ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

Основ за дефинисање планираних политика Града Бања Лука у 2019. години, поред „ДОБ“-а, 

представљају и сљедећи стратешки документи:  

 

-Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),  

-Стратегија развоја локалне самоуправе  у РС у периоду 2017-2021. године („Службени гласник 

Републике Српске, број 73/17),  

-Нацрт нове Стратегије развоја Града Бања Лука у периоду 2018-2027. године, чија припрема и 

усвајање је у току,  

-План капиталних инвестиција Града Бања Лука у периоду од 2018 до 2020. године („Службени 

гласник Града Бања Лука“, број 19/18). 

 

Према Стратегији развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017–2021. 

године, основни стратешки циљеви су:  

1) Обезбиједити ефективно остваривање надлежности јединица локалне самоуправе,  

2) Остварити стабилност финансирања јединица локалне самоуправе, 

3) Обезбиједити доступност и квалитет јавних услуга свим грађанима, 

4) Обезбиједити ефикасност и одговорност јединица локалне самоуправе у управљању 
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локалним развојем, 

5) Унаприједити подстицајне мјере демографске политике и 

6) Јачати грађанско учешће и утицај у доношењу одлука на локалном нивоу. 

 

Према Нацрту нове Стратегије развоја Града Бања Лука у периоду од 2018.-2027. године, чије 

усвајање се очекује до краја текуће године, стратешки циљеви су:  

1) Град са повољним пословним окружењем, јаком и конкуретном привредом и 

пољопривредом, развијенијом  прерађивачком индустријом и сталним растом директних 

домаћих и страних инвестиција,  

2) Модерна, урбана средина, заснована на Smart City концепту, угодна за живот свих 

грађана, 

3) Еколошки одржива, комунално опремљена и енергетски ефикасна и безбједна средина – 

Green City, 

4) Препознатљив регионални, образовни, здравствени, културни, спортски и центар 

унапријеђене социјалне инклузије.  

 

Полазећи од овако дефинисаних стратешких циљева, утврђене су и основне политике у 

управљању буџетом  Града за 2019. годину. То прије свега, подразумијева ефикасно и правовремено 

извршавање законских надлежности, пружање квалитетних јавних услуга и обезбјеђење одрживог 

локалног развоја. Градска администрација треба унаприједити и модернизовати квалитет услуге које 

пружа.  

 

У 2019. години ће се наставити активности на повећању обухвата и ефикаснијој наплати 

припадајућих пореских и непореских прихода Града. У току је пројекат подржан од стране UNDP, 

који обухвата неколико јединица локалне самоуправе у РС, а који има за циљ израду апликације за 

обрачун и праћење комуналне накнаде, чиме би се обезбиједила нова база података обвезника и значајно 

унаприједило праћење наплате ове врсте прихода. Такође, потребно је унаприједити  механизме и 

предузети све мјере за повећање  властитих прихода  осталих  буџетских корисника 

 

У 2018. години успјешно је окончана емисија дугорочних обвезница, чиме се Град укључио на 

тржиште капитала,  а у складу са планираним политикама за ову годину. На овај начин је из спољних 

извора финансирања, под повољним условима, обезбијеђено 6,24 милиона КМ средстава за 

финансирање значајних инфраструктурних пројеката, чија ће се реализација одвијати у 2018. и 2019. 

години. У зависности од услова на тржишту капитала, овај извор финансирања ће се корисити и у 2019. 

години. Потребно је активније истражити могућности које пружа област јавног-приватног партнерства, 

како би се и овај модел финансирања искористио за реализацију капиталних пројеката. Аплицирање 

према међународним институцијама за суфинансирање пројеката од значаја за Град, јесте једна од 

активности која је предвиђена у 2019. години.  

 

За 2019. годину планирана је, након окончања међународног поступка јавне набавке у текућој 

години, израда новог Урбанистичког плана Града. Путем наведног документа, дефинисала би се 

дугорочна урбанистичка политика и изглед Града у наредне двије деценије. Биће успостављена боља 

координација свих актера у области просторног и урбаног планирања.  

 

У складу са намјером да се буџет све више развојно оријентише у неколико наредних година, 

усвојен је „План капиталних инвестиција за период од 2018. до 2020. године“. Поменути план је једна од 

основа за израду буџета Града за 2019. годину. У овом документу предвиђају се улагања у 

инфраструктурне пројекте:  
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-12,03 милиона КМ из редовних буџетских средстава, 

- 9,67 милиона КМ из кредитних средстава,  

- 7,90 милиона КМ средстава у неновчаном облику.  

 

Заједно са осталим изворима финансирања (14,4 милиона КМ) и приватним капиталом (22,1 

милион КМ), овај план предвиђа укупна улагања, у 2019. години, у износу од 66,1 милион КМ.  

 

Такође, наставиће се и политика континуираног унапређења привредног амбијента, с циљем 

повећања привредне активности и запошљавања, а кроз реализацију сљедећих  активности и мјера:    

1) поједностављено издавање свих дозвола и сагласности, са минималним бројем процедура и 

формалности,    

2) унапређење градских прописа,  

3) повећање транспарентности административних процедура које Град проводи,   

4) развијање транспарентних и ефикасних механизама за директну и индиректну подршку малим и 

средњим предузећим и предузетницима,  

5) успостављање нових облика сарадње са пословном заједницом.  

 

Задатак је Градске управе да обезбиједи да се алокација и кориштење буџетских средства врши 

на законит и одговоран начин. То поред осталог подразумијева да се даље развија системски уређено и 

уравнотежено распоређивање ресурса, између финансирања капиталних инвестиција, одржавања 

градске инфраструктуре, улагања у запошљавање и унапређење привредног амбијента с једне стране, и 

финансирања социјалних, културних и осталих друштвених  потреба, с друге стране. 

 

Економично, ефикасно и ефективно кориштење свих финансијских и других ресурса Града је 

један од приоритета и у 2019. години. Буџетски оквир за 2019. годину биће постављен на реалним 

основама, што захтијева да све потрошачке јединице, односно буџетски  корисници, морају извршити 

систематски преглед приоритета у потрошњи и, гдје то буде могуће, прерасподијелити ресурсе са нижих 

на више приоритете у потрошњи.    

 

Од свих потрошачких јединица, односно корисника буџета Града очекује се да поштују 

политике Града за наредну годину и придржавају се ограничења везаних за буџетску потрошњу у 

2019. години. У 2019. години ће се пратити запошљавање, плате и друга лична примања, код свих 

буџетских корисника који се финансирају из градског буџета. Потребно је да сви буџетски корисници 

своје планове расхода и издатака за наредну годину ускладе са пројектима из нове Стратегије развоја 

Града за период од 2018.-2027. године и Плана капиталних инвестиција за период од 2018. до 2020. 

године.  

 

У складу са доспјелим обавезама по ануитетима за одобрена кредитна задужења, у 2019. години 

предвиђено је  уредно сервисирање ових обавеза. За 2019. годину планирано је и покривање дијела 

преосталог кумулираног буџетског дефицита, према  Одлуци о  покрићу кумулираног дефицита Буџета 

Града са стањем на дан 31.12.2015. године. 

 

Искуства  из претходног периода показују релативно низак ниво мотивисаности грађана за 

активније учешће у питањима од значаја за локалну самоуправу, укључујући и планирање буџета.  Због 

тога је континуирани задатак Градске управе да повећава транспарентност у планирању и извршавању 

буџета. Циљ је да се кроз већу доступност различитих информација о планираним и реализованим  

пројектима,  који се односе на  локални развој, повећа грађанска инцијатива и учешће у одлучивању о 

развојним потребама и приоритетима. Због тога је унапријеђена званична интернет страница Града, 
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која сада сдржи већи број информација и докумената од значаја за функционисање града.  

Формирана је секција „Буџет“ у којој су смјештени подаци везани за планирање и извршење 

буџета по годинама, као и други документи који се односе на извршење буџета.  У ту сврху 

послужиће и тзв. „Буџет за грађане“ или грађански водич, који треба на једноставан начин да 

прикаже како ће се прикупљти и трошити новац из буџета Града Бања Лука. Израдом овог 

документа Градска управа жели да буде отворенија и одговорнија према грађанима у процесу доношења 

важних одлука на локалном нивоу.  

 

Из свега наведеног произилази да је основни циљ управљања буџетом за 2019. годину 

унаприједити фискалну одговорност и остварити  фискалну стабилност, обезбиједити алокацију 

ресурса у складу са стратешким циљевима и приоритетима, уз  ефикасно пружање услуга, односно 

извршавање свих законом прописаних обавеза и надлежности.  

 

Према томе, Буџет Града Бања Лука и у 2019. години заснива се на примјени основних начела:  

1) реалног планирања и уравнотежености,   

2) транспарентности и  

3) активног финансијског управљања. 

 

4. ПРОЦЈЕНА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И ИЗДАТАКА У 2019. ГОДИНИ ГРАДА БАЊА ЛУКА 

 

Ребалансом буџета Града за 2018. годину, приходи Града планирани су у износу од 118,9 

милиона КМ (укључујући 5 милиона КМ планираних по основу "Накнаде за уређење грађевинског 

земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског 

земљишта"). Реализација прихода за период 01.01.-30.06.2018. године износи 54,8 милиона КМ или 92% 

у односу на план за посматрани период текуће године. У оквиру Ребаланса буџета за 2018. годину, а на 

основу сагласности Скупштине Града и Министарства финансија РС, планирана су сљедећа кредитна 

задужења:  

1) по основу емисије хартија од вриједности-обвезница, у износу од 6,24 милиона КМ 

(користиће се за финансирање 5 капиталних инвестиција), 

2) краткорочно кредитно задужење, у износу од 2,5 милиона КМ, које ће се користити за 

евентуално финансирање дефицита готовинског тока у 2017. години,   

 

 Приходи од индиректних пореза 

Као што је већ наведено, у складу са пројекцијама из ДОБ за период 2019.-2021. година, 

општинама и градовима у Републици Српској у 2019. години припада износ од 347,2 милиона КМ, што 

је више за 14,8% више у односу на план за 2018. годину, када је за јединице локалне самоуправе 

планирано 302,4 милиона КМ. У складу са Одлуком о учешћу општина и градова у приходима од 

индиректних пореза и начину распоређивања тих прихода, за градове и општине се примјењује 

посљедњи коефицијент расподјеле (коефицијент за 2016. годину), који за Град Бања Луку износи 

0,141535. Потребно је у сарадњи са Савезом општина и градова РС, размотрити могућност доношења 

нових критерија расподјеле прихода од индиректних пореза.  

У складу са свим наведеним, процјена прихода од индиректних пореза за Град Бањалуку 

износи 49,1 милиона КМ.  

 

Приходи од пореза на лична примања и самосталне дјелатности 

Пројекција прихода од пореза на лична примања и приходе од самосталних дјелатности за 2019. 

годину, исказана у „ДОБ“-у, је за 6,8% већа у односу на план за 2018. годину. Због усвајања  сета закона 

из области  радних односа, плата и пореза у јулу текуће године, процјена је да ће доћи до одређеног пада 
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реализације прихода од пореза на лична примања. Наиме, у складу са Законом о буџетском систему РС, 

јединицама локалне самоуправе припада 25% укупно наплаћених прихода од пореза на лична примања 

на територији РС. Ова врста прихода значајно учествује у укупним пореским приходима планираним  у 

буџетима општина и градова (Град Бања Лука – план за 2018. годину - 15,25 мил. КМ, учешће у 

пореским приходима 22%). У 2018. години у буџету Града очекује се нижа реализација планираних 

прихода од пореза на лична примања, у износу од око 2 до 2,5 милиона КМ, односно, за 2019. годину 

очекује се нижа реализација за око 5  милиона КМ2. У вези са претходним, пројекција прихода од 

пореза на лична примања је у износу од 10,2 милиона КМ, односно, прихода од пореза на лична 

примања и прихода од самосталне дјелтности је у износу од 12,6 милиона КМ, за 2019. годину. 

 

Порез на непокретности 

На бази пројекција исказаних у периоду на који се доноси „ДОБ“, за јединице локалне 

самоуправе планирани су за 4% већи приходи од пореза на имовину у 2019. години, у односу на план 

2018. године (28,8 милиона КМ у односу на 27,7 милиона КМ). У вези са овим порезом треба имати у 

виду: одредбе новог Закона о порезу на непокретности („Службени гласник Републике Српске“, број 

91/15),  којим је јединицама локалне самоуправе  дата већа могућност администрирања у области овог 

пореза (сарадња са ПУ РС и РУГИПП-ом), Скупштинске одлуке у вези са порезом на непокретности за 

град Бању Луку, активности  које предузима  Пореска управа РС на повећању обухвата и утужењима 

обвезника који нису измирили своје обавезе, као и  извршење у периоду 01.01.-30.06.2018. године (126% 

у односу на план за прву половину 2018. године).   Због свега наведеног,   у 2019. години очекује се 

реализација овог пореза у износу од 9 милиона КМ, што је за 11,1% више од планираних прихода за 

2018. годину (без повећања пореских стопа). 

Дакле, пројекција укупних пореза на имовину у 2019. годину је износу од 9,09 милона КМ. 

 

Непорески приходи 

Пројекције „ДОБ“ за општине и градове у 2019. години код непореских прихода су мање у 

односу на план из 2018. године (пројекција за 2019. годину је за 6,7% мања у односу на план текуће 

године). Имајући  у виду реализацију непореских прихода за Град Бања Лука за првих шест мјесеци 

2018. године (20,3 милиона КМ, приближно исти проценат реализација као и у 2017. години, односно, за 

3,1% посматрано без прихода по основу накнаде за уређење грађевинског земљишта по уговорима са 

инвеститиорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта", који представљају 

обрачунску категорију прихода), очекивану реализацију непореских прихода до краја 2018. године, те 

процјене прихода појединих надлежних одјељења Градске управе за 2019. годину, непорески приходи 

за 2019. годину пројектовани су у износу од 47,9 милиона КМ (укључујући и 5 милиона КМ 

планираних по основу претходно поменуте накнаде по уговорима са инвеститорима). План прихода у 

2019. години  нижи је за 3,6% у односу на план за 2018. годину. У оквиру непореских прихода, истиче 

се: 

1) накнада за уређење грађевинског земљишта и ренте, које су планиране у износима од 8, 

односно, 7 милиона КМ (на бази процјене надлежног одјељења), 

2) накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса која је планирана за 

наредну годину у износу од 4,3 милиона КМ, 

3) комуналне таксе на фирму, планирана у износу од 4 милиона КМ, 

4) комунална такса за коришћење простора за паркирање, планирана у износу од 3,65 

милиона КМ 

5) властити приходи буџетских корисника, планирани у износу од 4,5 милиона КМ. 

 

                                                 
2 Исказане пројекције у „ДОБ“-у нису обухватиле измјене законских прописа из мјесеца јула 2018. године. 
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У складу са наведеним подацима из "ДОБ"-а за наведени период, те на бази анализе 

реализованих прихода у претходним годинама, постојећим и очекиваним измјенама законске и 

подзаконске регулативе, дефинисана је пројекција буџетских прихода и примитака од финансијске и 

нефинансијске имовине у буџету Града за 2019. годину: 

 

        

Табела 7:Пројекција буџетских средстава по главним групама за Град Бања Луку  

                                                                                                                                                         (у мил. КМ) 

Буџетска средства 

Изврш. 

2016. 

година 

Изврш. 

2017. 

година 

Ребал. 

2018. 

г. 

Изврш 

30.06. 

2018 

Пројек. 

2019. г. 

 

Инд. 

5/4 

 

Инд. 

6/4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Порески приходи 64,7 65,4 69,2 34,5 70,9 49,9 102,5 

2. Непорески приходи 47,4 50,4 49,7 20,3 47,9 41,6 96,4 

3. Укупни приходи (1+2) 112,12 115,8 118,9 54,8 118,8 46,4 99,9 

4. Грантови 0,12 0,05 0,32 0 0 - - 

5. Трансфери 3,5 5,9 4,8 2,19 4,07 39 84,8 

6. Укупни буџетски приходи 

(3+4+5) 
115,7 121,7 124 57 122,9 46 99 

7. Примици од нефинансијске 

имовине 
1,8 2,54 1,25 1,1 2,1 88 168 

8. Укупни буџетски приходи и 

примици 
117,5 124,3 125,3 58,1 125,1 46,4 99,8 

9. Примици од фин. имовине 0 1,9 1,5 0,02 0 0,7 0 

10. Примици од задуживања 5 100,3 8,74 6,24 3 71,4 34,3 

11. Остали примици 0 2,9 2,1 1,07 2 42,9 95,9 

12. Суфицит претх. периода 4,6 0,3 8,5 1,72 - - - 

Укупно (8+9+10+11+12): 127,12 229,9 146,2 67,2 130,1 44,7 89 

    

Напомена: У оквиру износа планираних непореских прихода по Ребалансу буџета за 2018. годину, 

пројектован је приход у износу од 5 милиона КМ по основу накнаде за уређење грађевинског земљишта 

по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања градског грађевинског земљишта, који 

представља књиговодствену категорију и чија реализација зависи од висине властитих средстава која 

ће инвеститори уложити у опремање неизграђеног градског грађевинског земљишта (за исти износ ће 

им се умањити накнада који су дужни уплатити у поступку изградње стамбено пословних објеката). 

По истом основу, у оквиру пројекције (непореских) прихода за 2019. г., пројектован је идентичан  износ 

(5 милиона КМ). 

 

Процјена укупних прихода и примитака за 2019. годину, као што је видљиво из табеларног 

прегледа, износи 130,1 милион КМ, што је за 11% мање у односу на 2018. годину (146,2 милиона  КМ). 

Разлог ниже планираних средстава јесте чињеница да је буџетски оквир у 2018. години укључивао и 

средства из емисије обвезница, у износу од 6,24 милиона КМ, као и средства неутрошеног суфицита у 

2017. години, у износу од 8,5 милиона КМ. У пројекцији за 2019. годину у овој фази планирања буџета 

нису укључена средства дугорочног дуга, а што ће се размотрити накнадно, али је укључен прилив од 

краткорочног крединтог задуживања у износу од 3 милиона КМ. 

 

Имајући у виду у горе наведено, а ради реалнијег поређења 2019. и 2018. године, из планираних 

средстава за текућу годину потребно је искључити средства емисије обвезница и средства суфицта, што 
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даје 131,4 милиона КМ буџетског оквира за 2018. годину. У том смислу, пројекција за 2019. годину (а 

који се односи на средства која ће служити за финансирање редовна потрошња потрошачких јединица) у 

износу од 130 милиона КМ је мања за 1%  у односу на кориговани план 2018. године).  

 

Потребно је напоменути да су у наведену процјену средстава за 2019. годину укључени износи 

накнаде за уређење грађевинског земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања 

градског грађевинског земљишта (планирање у складу са чланом 78. Закона о уређењу простора и 

грађењу („Службени гласник РС“, број 40/13) и Одлуком Скупштине Града о уређењу простора и 

грађевинском земљишту („Службени гласник Града Бања Лука“, број 15/14 и 8/15), у износу од 5 

милиона КМ.  

 

Пројекције у табели бр.  7. одређује износ процјене буџетске потрошње у буџету Града за 2019. 

годину. При дефинисању буџетске потрошње из пројектованих прихода и примитака за наредну годину, 

у обзир се мора узети и износ средстава потребан за отплату дугова и припадајуће трошкове задужења 

која доспијевају на наплату у 2019. години, укључујући и плаћање по основу гаранција датих „Топлани“ 

ад у претходном периоду, покриће кумулираног дефицита са стањем 2015. године, као и друге мање 

ставке из остале буџетске потрошње, у укупном износу од  21,2 милиона КМ.  Наиме,  у складу са 

Одлуком о покрићу кумулираног дефицита буџета Града Бања Лука са стањем на дан 31.12.2015, било 

би потребно за 2019. годину  планирати средства у износу од 1,3 милиона КМ за ту намјену. Како би се 

из ограничених буџетских средстава омогућило финансирање свих активности Градске управе и 

корисника буџета Града, Одјељење за финансије ће размотрити потребу измјене Одлуке о покрићу 

кумулираног дефицита буџета Града Бања Лука са стањем на дан 31.12.2015. године, у смислу 

евентуалног смањења годишњег износа покрића дефицита са планираних 1,3 милиона КМ у 2019. 

години за око 400.000 КМ.  При пројекцији буџетске потрошње за наредну фискалну годину, укључени 

су и доступни подаци о средствима за измирење уговорених обавеза и обавеза које произилазе из 

законских и подзаконских аката. 

 

5. ПРИЈЕДЛОГ ОКВИРНОГ ИЗНОСА БУЏЕТСКИХ ИЗДАТАКА ЗА ПОТРОШАЧКЕ 

ЈЕДИНИЦЕ БУЏЕТА ГРАДА У НАРЕДНОЈ ФИСКАЛНОЈ ГОДИНИ  

 

У прилогу Упутства дат је табеларни  преглед са оквирним износима расхода и издатака за 

потрошачке јединице Оперативне јединице 1 („Преглед ограничења 1“) и Оперативне јединице 2 

(„Преглед ограничења 2“). У овој фази планирања буџета за 2019. годину, оквирни износ расхода и 

издатака за потрошачке јединице не садржи евентуални пренос неутрошених средстава из емисије 

обвезница исредстава суфицита 2017. године, који су били планирани у оквиру Ребаланса буџета у 2018. 

години. 

 

Наиме, у оквиру Прегледа ограничења за оперативне јединице 1. и 2. у колони „Ребаланс 2018. 

године“ (колона бр. 6) приказани су код појединих потрошачких јединица одвојено износи са и без 

планираних средстава из емисије обвезница и средстава суфицта из 2017. године (осјенчени подаци су 

без додатних средстава). Наведено је потребно како би се добили упоредиви подаци планираних износа 

за 2018. годину и „Ограничења за 2019. годину“ (колона бр. 7), јер и ова колона, како је већ наведено, не 

садржи податке о евентуално пренесеним средствима из емисије обвезница и суфицита из 2017. године. 

Због тога, потрошачке јединице које троше средства из емисије обвезница и средства суфицита за 

2017. годину треба да процијене њихову реализацију до краја 2018. године, те уколико одређени 

износ ових средстава неће бити утрошен, иста би требало планирати и исказати у својим 

буџетским захтјевима за средствима за 2019. годину. Корекције у овом смислу могуће је извршити до 

момента израде Приједлога буџета Града за 2019. годину, уколико потрошачке јединице тренутно не 
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располажу адекватним информацијама о реализацији поменутих средстава до краја године. У сваком 

случају, о наведеном је потребно правовремено обавијестити Одјељење за финансије. 

 

Напомиње се  да ограничења дата у Прегледима 1. и  2. представљају полазну основу која 

ће се користити при изради Буџета Града за наредну годину, али иста могу бити измијењена током 

самог процеса израде буџета, због могућих одступања од макроекономских претпоставки и 

промјене пореских и других политика, као и других фактора до краја 2018. године, а које су биле 

полазна основа и које су коришћене за израду овог Упутства. У приједлогу ограничења која се 

достављају потрошачким јединицама у овој фази планирања нису укључена сва улагања 

планирана за 2019. годину у Плану капиталних инвестиција за 2018-2020. годину, због тренутне 

процјене прихода и примитака за наредну годину. Због тога је потребно да свака потрошачка 

јединица размотри све могућности уклапања у предложена ограничења, а потребна одступања на 

више да додатно образложи укључујући и кориштење додатних средстава пренесених из 2018. 

године (емисија обвезница и суфицит 2017. године). Треба имати у виду да посљедње измјене 

законских прописа у вези рада, личних примања и пореза на доходак, значајно утичу на буџетски 

оквир за 2019. годину, па тако и на План капиталних инвестиција за период 2018.-2020. године, 

који је усвојен прије наведених измјена. Због тога су очигледно потребна одређена прилагођавања 

и дефинисање приоритетних пројеката за реализцију у 2019. години, која ће услиједити до израде 

Приједлога буџета за наредну годину. 

 

Такође, Одјељење за финансије ће наставити са праћењем реализације изворних прихода у 

мјесецу августу, септембру и октобру 2018. године, те уколико дође до одступања у остварењу 

планираних прихода за 2018. годину (који представља једну од основа за пројекцију прихода и расхода 

за наредну годину) или измјене законских и подзаконских прописа у области опорезивања, исте ће бити 

укључене у коначан Приједлог буџета за 2019. годину, који Скупштина Града разматра и усваја у 

мјесецу децембру 2018. године. 

 

5.1. Садржај буџетског захтјева за ГРАДСКУ УПРАВУ који ће корисници доставити Одјељењу за 

финансије 

 

Форма буџетског захтјева за средствима за 2019. годину, који ће кабинети, службе, одјељења и одсјеци 

(у складу са активностима и надлежностима из своје области) доставити Одјељењу за финансије, 

дефинисан је чланом 25. Закона о буџетском систему и треба да се састоји од захтјева за буџетске 

издатке и посебног дијела захтјева са образложењем за додатна средства. 

 

 А) Захтјев за буџетске издатке садржи податке о планираним активностима и услугама 

буџетског корисника која се могу ускладити са ограничењима из Упутства (Прилог: Табела 1 до 

Табела 3): 

 

-Табела 1: Збирни преглед буџетког захтјева за 2019. годину, 

-Табела 2: Структура планираних средстава за 2019. годину по буџетским позицијама, 

-Табела 3: Предложени извори финансирања за 2019. годину. 

 

Како би како би се стекла цјеловита и потпуна слика тражених/планираних средстава за наредну 

буџетску годину, те како би свака потрошачка јединица имала исправно попуњену Табелу број 2, дају се  

сљедеће смјернице: 

1) У колони број 3 „Опис“, испод назива појединачних буџетских позиција (из ребаланса буџета за 

2018. годину) или назива нових позиција, у складу са Контним планом (Службени гласник 

Републике Српске, број 98/16 и 115/17), побројати, односно, навести сваки појединачни 
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расход/издатак/намјену/пројекат, који се планира реализовати у 2019. години. Такође, приликом 

планирања средстава за сваку појединачну позицију, поред финансирања редовних активности, 

потебно је придржавати се стратешких докумената (усвојених и оних чија израда је у току) као и 

у обзир узети (планирати) и средства по незавршеним уговорима из претходног периода, чија 

реализација се настваља (очекује) у наредној буџетској години, 

2) У колони број 7 „Буџетски захтјев за 2019. г.“ навести појединачне износе за сваки од 

расхода/издатака/пројеката/намјена/манифестација (у оквиру сваке позиције посебно, а који је 

наведен у колони бр. 3) који се планира реализовати у наредној буџетској години, 

3) У колони број 9 „Основ планирања“ навести законске и подзаконске акте, стратешке документе, 

редовне активности које су представљале основ за планирање средстава за 2019. годину, 

4) У колони број 10 „Образложење“, навести све релевантне податке и информације које 

представљају основ за обрачун тражених средстава/процјену расхода и издатака за наредну 

буџетску годину, 

5) Табелу проширити за потребан број редова, 

6) Табелу је потребно попунити за све буџетске ставке у оквиру потрошачке јединице. 

 

У буџетском захтјеву потребно је приказати информацију о процјени прихода, примитака, 

грантова или других прихода за 2019. годину, из своје активности/надлежности уз писмено 

образложење (Прилог: Табела 3). Коришћење прихода за одређене намјене дефинисаће се Одлуком о 

извршењу буџета Града за 2019. годину. 

 

 Б) Посебан дио захтјева садржи образложења за додатна средства за буџетске расходе и 

издатке, чије финансирање не може да се усклади са ограничењима садржаним у инструкцијама из овог 

Упутства, са приједлогом приоритета који треба да буду размотрени у поступку доношења буџета за 

наредну фискалну годину.  

 

Уз захтјев за буџетске издатке потребно је доставити образложење – законски основ, опис и 

разлоге за које се траже редовна и додатна средства. 

 

 Спољни буџетски корисници дужни су надлежном одјељењу Градске управе доставити буџетски 

захтјев за наредну годину, а надлежна Одјељења имају обавезу разматрања буџетског захтјева за 

ниже потрошачке јединице из своје надлежности и достављања мишљења на исте Одјељењу за 

финансије. 

 

5.2. Садржај буџетског захтјева за БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ који ће корисници доставити 

Одјељењу за финансије 

 

 Форма буџетског захтјева за средствима за 2019. годину, који ће буџетски корисници, (у складу 

са активностима и надлежностима из своје области) доставити Одјељењу за финансије, дефинисан је 

чланом 25. Закона о буџетском систему и треба да се састоји од захтјева за буџетске издатке и посебног 

дијела захтјева са образложењем за додатна средства. 

 

 А) Захтјев за буџетске издатке садржи податке о планираним активностима и услугама 

буџетског корисника која се могу ускладити са ограничењима из Упутства (Прилог: Табела 1 до 

Табела 8). 

 

Уз захтјев за буџетске издатке потребно је доставити податке о организационој структури 

буџетског корисника, његовим активностима и услугама, преглед средстава и запослених који су 
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неопходни за обављање активности и пружање услуга у оквиру буџетских издатака, као и образложење 

– законски основ, опис и разлоге за које се траже редовна и додатна средства. 

 

  Такође, у буџетском захтјеву потребно је приказати: 

 информацију о процјени прихода, примитака, грантова или других прихода за 2019. 

годину, за сваког буџетског корисника,  који остварује приходе и примитке из своје 

активности/надлежности уз писмено образложење (Прилог: Табела 3). Коришћење прихода за 

одређене намјене дефинисаће се Одлуком о извршењу буџета Града за 2019. годину; 

 захтјев буџетског корисника за финансирање расхода манифестација/програма/ 

пројеката/намјенских прихода за посматрани период (Табела бр. 4);   

 расходе за бруто плате и расходе за бруто накнаде, отпремнине, једнократне помоћи и остале 

накнаде (у складу са законском/подзаконском регулативом) за 2019. годину (Табела бр. 6 до 8).  

 

 Б) Посебан дио захтјева садржи образложења за додатна средства за буџетске издатке, чије 

финансирање не може да се усклади са ограничењима садржаним у инструкцијама из овог Упутства, са 

приједлогом приоритета који треба да буду размотрени у поступку доношења буџета за наредну 

фискалну годину. 

  

 Буџетски корисници су дужни да надлежном одјељењу Градске управе доставе буџетске 

захтјеве за наредну годину, које ће одјељења размотрити и доставити мишљења на исте Одјељењу 

за финансије. 

 

6. ОБАВЕЗНЕ АКТИВНОСТИ ЗА СВЕ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ И КОРИСНИКЕ БУЏЕТА У 

ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ БУЏЕТСКИХ ЗАХТЈЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

6.1. Градска управа   

 

 Обавезе при планирању потрошње 

 

Сва одјељења, одсјеци, службе и кабинети ГУБЛ имају обавезу да планирају средства за 

потрошњу у складу са својим надлежностима, тј. дјелокругом својих активности које су прописане 

законским одредбама из њихове надлежности. Сви буџетски корисници су дужни да се придржавају 

начела рационалности и штедње, те да потрошњу планирају у складу са датим ограничењима 

потрошње. 

 

Приликом планирања буџета, буџетски корисници требају да: 

 -као приоритет планирају законске и уговорене обавезе (плате, накнаде, закључене уговоре, 

преузете обавезе и сл.); 

-у мјери у којој је то могуће, планирају пројекте који су предвиђени Планом капиталних 

инвестиција Града Бања Лука (припадајући дио) и/или који ће бити дефинисани новом Стратегијом 

развоја Града (у складу са расположивим средствима); 

-уколико у оквиру својих потрошачких јединица имају планиране грантове (позиције 415), 

помоћи појединцима (позиције 416) и трансфере (позиције 48), у својим буџетским захтјевима наведу 

законску и другу регулативу на основу које планирају исте, те да образложе њихову намјену; 

-планирају износе дијела уговорених обавеза из 2018. године и претходних година, који ће се 

реализовати у 2019. години. Неопходно је да сви корисници буџета изврше анализу свих уговорених 

обавеза (на ставкама текућих и капиталних расхода), чији се наставак реализације очекује у наредној 

буџетској години, те планирају ова средства у окиру датих ограничења потошње;  
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-процијене средства из емисије обвезница и средства суфицита за 2017. годину која неће бити 

утрошена у 2018. години и иста планирају за потрошњу у 2019. години (потрошачке јединице које имају 

планирану потрошњу из емисије обвезница и суфицита); 

-сагледају могуће ефекте судских спорова који су у току, а чији исход може захтјевати одлив 

средстава у 2019. години;  

-уколико се усљед доношења нових прописа укаже потреба за активностима, односно услугама 

које нису постојале у буџетима претходних година, а изискују повећање финансијских средстава 

потребних за њихову реализацију, образложе да се ради о новим активностима, односно услугама за које 

је потребно обезбиједити средства изнад лимита утврђених овим Упутством. 

 

Трошење намјенских прихода  

 

Приликом планирања буџетских расхода и издатака за наредну годину који се финансирају из 

намјенских прихода (намјенско трошење средстава из прихода који се остварују по посебним 

прописима), корисиници би требало да искажу посебне буџетске ставке у циљу планирања намјенског 

трошења накнаде за противпожарну заштиту, накнаде за воде, накнаде за шуме, концесионе накнаде, 

накнаде за претварање пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште, накнаде за уређење 

грађевинског земљишта, у складу са законским одредбама које предвиђају посебне програме за трошење 

ових средстава. Расходи који се финансирају из сопствених и осталих намјенских  прихода морају бити 

у висини процјењених прихода, односно мора постојати равнотежа између планираних прихода и 

расхода. Надлежности трошења прихода остварених по посебним прописима су:  

 

-Одјељење за комуналне послове: накнада за коришћење шума и шумског земљишта, 

накнаде за воде, концесионе накнаде, 

-Одјељење за саобраћај и путеве: накнада за коришћење шума и шумског земљишта, 

концесионе накнаде, концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката,  

-Одјељење за привреду:концесиона накнада за коришћење електроенергетских објеката,  

-Одсјек за послове цивилне заштите и ПТВЈ: средства за финансирање посебних мјера 

заштите од пожара,  

те остали буџетски корисници уколико остварују приходе по посебним законским 

прописима и исте реализују по посебним програмима-прописима. 

 

 Остале обавезе 

  

Напомињемо сва одјељења, одсјеке, кабинете и службе ГУБЛ-а да је неопходно да се 

придржавају инструкција датих у овом Упутству.  

 

У формалном смислу, неопходно је да табеле које су у прилогу Упутства, буду тачно и 

прецизно попуњене, односно, да буџетски захтјеви достављени у форми предвиђеној овим Упутством. 

Уколико буџетски захтјеви не буду у складу са овом формом, исти ће бити враћени на дораду и 

исправку. Уколико буџетски корисник не изврши дораду и исправку буџетског захтјева, 

Одјељење за финансије ће израдити пројекцију расхода и издатака за 2019. годину за тог 

корисника.  

 

Нарочито скрећемо пажњу да је због реалног и суштински исправног планирања активности 

свих корисника буџета града Бања Лука потребно да се у буџетском захтјеву ставке расхода 

детаљно писмено образложе, како би буџет Града за 2019. годину био усклађен са „Правилником о 
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буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике“ 

("Службени гласник Републике Српске", бр. 98/16 и 115/17).  

 

Сва одјељења, одсјеци, кабинети и службе ГУБЛ-а дужни су доставити захтјеве за буџетским 

средствима за 2019. годину на начин предвиђен овим Упутством. За непоштовање буџетских 

ограничења и садржаја буџетског захтјева, као и рокова за израду и достављање захтјева, 

предвиђене су санкције у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему Републике Српске.  

  

Упутство можете преузети са интернет странице Града www.banjaluka.rs.ba, као и све 

табеле у Excel-u које је потребно попунити (секција „Буџет“), те попуњене доставити и у 

електронској форми на адресу finansije@banjaluka.rs.ba, а исте је потребно доставити и на 

протокол Градске управе.  

 

6.2. Буџетски корисници  

 

 Обавезе при планирању потрошње 

 

Сви буџетски корисници имају обавезу да планирају средства за потрошњу у складу са 

својим надлежностима, тј. дјелокругом својих активности које су прописане законским одредбама 

из њихове надлежности. Сви буџетски корисници су дужни да се придржавају начела рационалности 

и штедње, те да потрошњу планирају у складу са датим ограничењима потрошње. 

 

Приликом планирања буџета, буџетски корисници требају да: 

-као приоритет планирају законске и уговорене обавезе (плате, накнаде, закључене уговоре, 

преузете обавезе и сл.); 

-у мјери у којој је то могуће, планирају пројекте који су предвиђени Планом капиталних 

инвестиција Града Бања Лука (припадајући дио) и/или који ће бити дефинисани новом Стратегијом 

развоја Града (у складу са расположивим средствима); 

-уколико у оквиру својих потрошачких јединица имају планиране грантове (позиције 415), 

помоћи појединцима (позиције 416) и трансфере (позиције 48), у својим буџетским захтјевима наведу 

законску и другу регулативу на основу које планирају исте, те да образложе њихову намјену 

(Табела број 4); 

-планирају износе дијела уговорених обавеза из 2018. године и претходних година, који ће се 

реализовати у 2019. години. Неопходно је да сви корисници буџета изврше анализу свих уговорених 

обавеза (на ставкама текућих и капиталних расхода), чији се наставак реализације очекује у наредној 

буџетској години, те планирају ова средства у окиру датих ограничења потошње;  

-процијене средства суфицита из 2017. године која неће бити утрошена у 2018. години и иста 

планирају за потрошњу у 2019. години (потрошачке јединице које имају планирану потрошњу из 

суфицита); 

-сагледају могуће ефекте судских спорова који су у току, а чији исход може захтјевати одлив 

средстава у 2019. години и да то посебно наведу и образложе. Потребно је да сви сви корисници 

доставе преглед свих судских спорова, било као тужени или тужилац; 

-уколико се усљед доношења нових прописа укаже потреба за активностима, односно услугама 

које нису постојале у буџетима претходних година, а изискују повећање финансијских средстава 

потребних за њихову реализацију, образложе да се ради о новим активностима, односно услугама за које 

је потребно обезбиједити средства изнад лимита утврђених овим Упутством. 

-доставе прелиминарни нацрт Плана јавних набавки за 2019. годину, усклађен са планом 

расхода и издатака за 2019. годину, у оквирима одређеним смјерницама за израду Нацрта буџета за 
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наредну годину. Такође, обавеза свих корисника буџета је да у року од 30 дана од дана усвајања 

Буџета Града за 2019. годину, доставе усклађене коначне планове јавних набавки за 2019. годину. 

 

Намјенско трошење средстава 

 

Неопходно је да сви корисници, који ће у 2019. години имати финансирање посебних 

пројеката/програма/манифестација или који имају планирано трошење намјенских средстава, 

попуне табелу број 5. Табела се односи на планирање средстава потребних за реализацију посебних 

манифестација које се финансијрају из више извора (Град, буџетски корисници) као што су: Дан 

Града, Слава Града, Љето на Врбасу, прослава Нове године, избор најбољег спортисте и осталих 

манифестација. Ову табелу попуњавају и буџетски корисници, који финансирају посебне пројекте и 

програме потрошње и који реализују намјенске приходе (тврђава Кастел, ИБ матура, реализација 

боравишне таксе и сл.). 

 

Приликом планирања буџетских расхода и издатака за наредну годину који се финансирају из 

намјенских прихода (намјенско трошење средстава из прихода који се остварују по посебним 

прописима), корисиници би требало да планирају посебне буџетске ставке у циљу планирања намјенског 

трошења (Туристичка организација Града, за средства оставрена по основу боравишне таксе, Центар за 

развој и унапређење села, за средства остварена од накнаде за промјену намјене пољопривредног 

земљишта те остали буџетски корисници уколико остварују приходе по посебним законским прописима 

и исте реализују по посебним програмима-прописима). Расходи који се финансирају из сопствених и 

осталих намјенских прихода морају бити у висини процјењених прихода, односно мора постојати 

равнотежа између планираних прихода и расхода.  

 

У поступку израде буџета за наредну годину, извршиће се додатно сагледавање појединачних 

ефеката по врстама прихода и примитака, код оних буџетских корисника који остварују сопствене 

приходе  путем „Фонда 02“ , те, евентуално, њихово поновно укључивање у  буџетске приходе „Фонда 

01“, јер је исто умањило редовну буџетску потрошњу (о наведеном ће корисници буџета бити 

обавијештени у поступку израде Нацрта буџета Града за наредну годину).  

 

Остале обавезе 

 

Напомињемо све буџетске кориснике да је неопходно да се придржавају инструкција датих у 

овом Упутству.  

 

У формалном смислу, неопходно је да табеле које су у прилогу Упутства, буду тачно и 

прецизно попуњене, односно, да буџетски захтјеви свих буџетских корисника буду достављени у 

форми предвиђеној овим Упутством. Уколико буџетски захтјеви не буду у складу са овом формом, 

исти ће бити враћени на дораду и исправку. Уколико буџетски корисник не изврши дораду и 

исправку буџетског захтјева, Одјељење за финансије ће израдити пројекцију расхода и издатака за 

2019. годину за тог корисника (у складу са препорукама за умањење средстава из Упутства).  

 

Нарочито се скреће пажња да је због реалног и суштински исправног планирања активности 

свих корисника буџета града Бања Лука потребно да се у буџетском захтјеву ставке расхода 

детаљно писмено образложе. То такође обезбјеђује усклађеност буџета Града за 2019. годину са 

„Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске 

кориснике“ ("Службени гласник Републике Српске", бр. 98/16 и 115/17).  
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Сви буџетски корисници дужни су доставити захтјеве за буџетским средствима за 2019. годину 

на начин предвиђен овим Упутством. За непоштовање буџетских ограничења и садржаја буџетског 

захтјева у складу са овим Упутством, као и рокова за израду и достављање захтјева, предвиђене су 

санкције у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему Републике Српске.  

  

Упутство можете преузети са интернет странице Града www.banjaluka.rs.ba , као и све 

табеле у Excel-u које је потребно попунити (секција „Буџет“), те попуњене доставити и у 

електронској форми на адресу finansije@banjaluka.rs.ba (исте је потребно доставити и на протокол 

ГУБЛ-а). 

 

 

7.  ПОСТУПАК И ДИНАМИКА ПРИПРЕМЕ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 Припрема и доношење буџета општина и градова дефинисана је чланом 28. Закона о буџетском 

систему Републике Српске ("Сл. гласник РС", бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), и то како слиједи: 

 

 5. јул - општине и градови анализирају „ДОБ“ („ДОБ“ за период 2019.-2021. година, објављен 

дана 05.07.2018. године, на интернет сајту Владе Републике Српске),  

 20. јул - општински и градски орган управе надлежан за финансије буџетским корисницима 

доставља упутство за припрему нацрта буџета за наредну фискалну годину,  

 15. септембар - буџетски корисници општинском и градском органу управе надлежном за 

финансије достављају буџетске захтјеве за наредну фискалну годину. Потребно је да буџетски 

корисници Одјељењу за финансије буџетске захтјеве за наредну фискалну годину доставе до 

05.09.2018. године. Због неопходног додатног времена за анализу и усаглашавање са свим 

корисницима као и провођења јавне расправе на Нацрт буџета Града за 2019. годину, предложен 

је краћи рок за доставу буџетских захтјева. 

 15. октобар - општински и градски органи управе надлежни за финансије припремају нацрт 

буџета, водећи рачуна о смјерницама садржаним у ДОБ-у, 

 1. новембар - надлежни извршни општински и градски органи управе утврђују нацрт буџета и 

достављају га Министарству ради добијања препорука, 

 15. новембар - скупштине општина и градова се изјашњавају о нацрту буџета, 

 20. новембар - извршни општински и градски органи управе Министарству достављају 

приједлог буџета на сагласност, 

 5. децембар - приједлог буџета општине и града за наредну фискалну годину усаглашен са 

Министарством извршни орган општине и града доставља скупштини општине и града на усвајање, 

 15. децембар - скупштина општине и града доноси одлуку о усвајању буџета за наредну 

фискалну годину и 

 24. децембар - општински и градски органи управе Министарству достављају усвојени буџет, 

одлуку о усвајању и одлуку о извршењу буџета за наредну фискалну годину. 

 

 У вези са напријед наведеним Законом дефинисаним крајњим роковима буџетског календара, 

напомиње се да је, због Статутом града Бања Лука предвиђене обавезе провођења јавне расправе о 

Нацрту буџета и других ванредних разлога, могуће одређено одступање од наведених рокова. 

 

 

Број: 04-40-2184/18                                                                                                           НАЧЕЛНИК 

Бања Лука, 03.08.2018. године                                                                               Божана Шљивар, дипл. ек. 
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