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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 2022.-2024. године“, који је припремило Министарство финансија Републике Српске, 

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

управе града Бања Лука: 

 

У П У Т С Т В О 

ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

1.  ОПШТИ ДИО 

 

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

оквирног буџета Републике Српске за период 2022.-2024. годинa“, утврђује оквир и дају инструкције за 

припрему захтјева за средствима у буџету Града за 2022. годину. Упутство за припрему буџета Града 

Бања Лука за 2022. 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 2022.-2024. 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 2022.-2024. 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.  

 

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

1) појединих макроекономских показатеља за период 2020.-2024. године, 

2) пројекција јавних финансија за период 2021.-2024. 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 

 

 Због продуженог трајања глобалне пандемије COVID-19, а према прогнозама међународних 

финансијских институција, пројекције већине макроекономских показатеља су још увијек под високим 

степеном незивјесности и није могуће, у потпуности, прогнозирати излаз из здравствене и економске 

                                                 
1 Извор: "Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2022.-2024. године" (документ објављен на сајту Владе РС/ 

Министарство финансија, www.vladars.net, дана 14.07.2021. године). 

http://www.vladars.net/
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кризе. Ипак, може се очеквати одређени опоравак у овој, али и у наредним годинама. У наставку текста  

приказане су пројекције макроекономских кретања међународних институција (ММФ, Европска 

комисија, Свејетска банка, Свјетска трговинска организација,) за 2021. годину и наредни период.  

 

Према Извјештају Међународног монетарног фонда (ММФ) из априла 2021. године (World 

Economic Outlook, Update April 2021), очекује се да ће свјетска привреда подстакнута снажним растом 

америчке привреде забиљежити раст од 6% у 2021. години. Прогноза глобалног раста за 2022. годину 

износи 4,4%. Према извјештају, изгледи за глобални привредни раст постали су реалнији захваљујући 

америчком пакету помоћи од 1.900 милијарди долара намијењених америчкој привреди. Прогноза раста 

за развијене економије се креће од 5,1% у 2021. години до 3,6% у 2022. години. 

Земље у развоју и земље са ниским приходима имају ограничене снаге у борби против кризе и 

веома су погођене падом туризма и других сектора привреде усљед пандемије. ММФ процјењује да ће 

привредни раст европских земаља у развоју, еврозоне и Европске уније износити 4,4% у 2021. години, док 

се за сљедећу годину очекују стопе раста од 3,8% и 3,9% респективно. Када је у питању Босна и 

Херцеговина, очекује се привредни опоравак и наставак економске активности уз пројектоване 

стопе раста од 3,5% и 3,2% у 2021. и 2022. години. За земље у окружењу, Србију и Хрватску, 

процијењује се раст од 5,0% и 4,7% у 2021. години, односно 4,5% и 5,0% у 2022. години. 

Према предвиђању ММФ-а, фискални дефицити у већини земаља ће се благо смањити у 2021. 

години, због истека или укидања програма подршке везаних за пандемију, опадања броја захтјева за 

накнадама за незапосленост и опоравка буџетских прихода са поновним отварањем фирми. Неуједначен 

напредак у сузбијању пандемије могао би угрозити економске добитке с обзиром да се економије у свијету 

опорављају различитом брзином. 

Након историјског пада привредне активности у првом дијелу 2020. године и опоравка у љетном 

периоду, економија ЕУ се суочила са још једним застојем крајем 2020. године, када је поновно 

оживљавање пандемије подстакло нови круг мјера „затварања". Пад производње у посљедњем кварталу 

2020. и првом 2021. године, за кумулативних 0,9%, иако блажи од пада у првој половини 2020. године, 

поново је гурнуо ЕУ у рецесију. 

 

Табела 1: Преглед пројекција ММФ-а, ажурирано у априлу 2021. године  
 ОПИС    ПРОЈЕКЦИЈЕ 

   2019 2020 2021 2022 

Реални раст БДП-а, %      

Свијет  2,8 -3,3 6,0 4,4 

 Развијене економије 1,6 -4,7 5,1 3,6 

 САД  2,2 -3,5 6,4 3,5 

 Еврозона 1,3 -6,6 4,4 3,8 

 Земље у развоју  3,6 -2,2 6,7 5,0 

 Европска унија 1,7 -6,1 4,4 3,9 

  Европске земље у развоју  2,4 -2,0 4,4 3,9 

  БиХ  2,8 -5,5 3,5 3,2 

 Извор: IMF, World Economic Outlook, Update April 2021.    

 

У ДОБ-у су дате и процјене Европске комисије. Према Прољетним економским прогнозама 

Европске комисије из маја 2021. године (European Economic Forecast, Spring 2021) предвиђа се раст 

економије ЕУ за 4,2% у 2021. години и 4,4% наредне године (4,3% и 4,4%, респективно, у еврозони). 

Иако ће стопа раста наставити да варира широм ЕУ, све земље чланице треба да настоје да се њихове 

економије врате на ниво прије кризе, до краја 2022. године.  

Након почетног утицаја пандемије, услови на тржишту рада полако се побољшавају. Запосленост 

је порасла у другој половини 2020. године, а стопе незапослености се смањиле у већини држава чланица. 
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Како се ублажавањем мјера „затварања" отварају могућности потрошње и смањује неизвјесност у погледу 

изгледа за посао и доходак, очекује се опоравак приватне потрошње, али и постепено опадање стопа 

штедње домаћинстава у ЕУ. Инфлација је нагло порасла почетком ове године како у ЕУ, тако и у еврозони, 

усљед пораста цијена енергената. Јавна подршка домаћинствима и предузећима играла је виталну улогу у 

ублажавању утицаја пандемије на економију, али је резултовала тиме да су државе чланице повећале ниво 

дуга. 

Економски развој у 2021. и 2022. години у великој мери ће зависити од тога колико ће процес 

вакцинације укротити пандемију и колико ће брзо владе укинути ограничења. За ЕУ се претпоставља да 

ће након, благог ублажавања ограничења током другог квартала, напредак у вакцинацијама омогућити 

израженије ублажавање ограничења у другој половини године. 

 

Графикон 1: Реалне стопе раста БДП квартално (q/q-4) - поређење Републике Српске, ЕУ, ЕА и најзначајнијих 

спољнотрговинских партнера Републике Српске 

 

 
        Извор: РЗС РС, РЗС Републике Србије, Еуростат 

 

Подаци на графикону 12 показују да земље најзначајнији спољнотрговински партнери Републике 

Српске, у периоду други квартал 2020. - први квартал 2021. године, биљеже негативне стопе привредног 

раста. Овакво кретање у претходном периоду, потврђује осјетљивост индустријске производње Републике 

Српске у односу на дешавања на тржиштима главних трговинских партнера, те се може очекивати да ће 

и у наредном периоду привредна кретања у земљама са којима се остварује највећи дио спољнотрговинске 

размјене имати значајан утицај на кретања физичког обима призводње и број запослених у сектору 

индустрије Републике Српске. 

 

Према извјештају Свјетске банке3, процјењује се да је економија Босне и Херцеговине остварила 

пад од 4,3 процента у 2020. години. Како се свијет опоравља од кризе COVID-19, а уз напредак на 

Економском програму реформи БиХ, очекује се да се привреда постепено опоравља, са пројектованим 

растом од 2,8% у 2021. години. Раст, нарочито раст увоза, биће и даље вођен потрошњом. Очекује се да 

ће се дознаке опоравити у средњорочном периоду, те да ће уз напредак на реформама, помоћи постепеном 

повећавању потрошње и финансирати највећи дио трговинског дефицита. Капиталне инвестиције би 

требале и даље бити висок приоритет за владу. Кад криза прође, планиране инвестиције у енергетику, 

инфратструктуру и туризам ће подржати отварање нових радних мјеста. 

                                                 
2 Извор: EUROSTAT, саопштење 18.05.2021. године. 
3 WESTERN BALKANS REGULAR ECONOMIC REPORT No.19, Spring 2021 
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Криза је нагласила потребу земље за дуго одложеним структурним реформама, како би се убрзао 

опоравак. Економски изгледи су позитивни, али укључују ризике, како домаће, тако и спољне. Спољни 

ризици повезани су са споријим опоравком од очекиваног у ЕУ, што би  могло утицати на изгледе БиХ за 

приступање, те са заоштравањем финансијских услова на међународним тржиштима. У земљи, општи 

избори 2022. вјероватно ће створити политичка превирања, те је убрзање структурних реформи неопходно 

за ублажавање ових ризика.  

 

Према Свјетској трговинској организацији (World Trade Organization - WTO) глобална 

економија је спремна за опоравак, иако неравномјеран након шока изазваног пандемијом. У својој 

трговинској статистици и прогнози трговине за 2021. годину, WTO процјењује да ће се свјетска трговина 

робом повећати за 8% у 2021. години, након пада од 5,3% у 2020. години.  

 

Такође, треба напоменути да је ЕУ усвојила инструмент за привремени опоравак 

NextGenerationEU вриједан 750 млрд. евра за рјешавање непосредне економске и социјалне штете 

изазване пандемијом корона вируса, који се односи на период 2021-2027. година. С обзиром да је привреда 

Републике Српске мала и транзициона економија са ограниченим ресурсима и ограниченим тржиштем, 

значајно је подложна утицајима из окружења. Посматрајући по групацијама земаља, Република Српска 

остварује са земљама ЕУ око 76% извоза, односно око 60% увоза роба, што земље ЕУ сврстава у наше 

најзначајније спољнотрговинске партнере. Може се очекивати да ће се економска кретања односно брзина 

опоравка привреде у земљама ЕУ одразити на кретања у привреди Републике Српске. 

 

2.2. Макроекономска кретања у Репбулици Српској у 2020. години 

 
На основу података и анализа макроекономских показатеља из ДОБ-а (који су дати за Републику 

Српску), у наставку текста су прво приказане основне информације које се односе на 2020. годину, како 

би се направио увод у анализу макрокеономских показатеља, који су предмет овог Упутства. Након 

података за 2020. годину, слиједи анализа за период 2021. – 2024. године. 

Највећи утицај на привредна кретања у 2020. години, свакако је имала криза изазвана појавом 

корона вируса која је проузроковала многобројне мјере „закључавања" и ограничења на глобалном нивоу, 

те имала веома негативне импликације на привредне активности у свијету, региону, па тако и у Републици 

Српској, као малој и отвореној економији. Током 2020. године, усљед пада привредне активности у 

земљама главним спољнотрговинским партнерима Републике Српске, дошло је до пада спољне тражње и 

смањења спољнотрговинске размјене Републике Српске, што је резултовало смањењем активности код 

извозно оријентисаних грана прерађивачке индустрије. Надаље, негативни ефекти на домаћу привреду 

евидентни су били кроз смањење крајње потрошње односно домаће тражње, што се одразило и на кретање 

цијена и највећим дијелом утицало на појаву дефлације. 

Истовремено, у циљу ублажавања негативних ефеката рестриктивних мјера „затварања", Влада 

Републике Српске је спровела мјере подршке привреди и мјере заштите здравља становништва, што је 

кроз повећање јавних расхода и смањења буџетских прихода утицало на фискалну позицију земље и као 

посљедицу имало повећање фискалног дефицита на 5,1% БДП-а и раст јавног дуга за 5,3 п.п. на 

42,9% БДП-а.  

Према процјени Републичког завода за статистику Републике Српске4  (РЗС РС), просјечна стопа 

пада БДП-а за четири квартала 2020. године у Републици Српској је износила 2,8%. 

Иако у вријеме припреме ДОБ-а нису доступни званични подаци о БДП-у за 2020. годину по 

расходовном приступу, имајући у виду његову структуру, претпоставља се да је паду БДП-а допринио пад 

приватне потрошње усљед смањене куповине потрошних добара и смањења издатака за неке услуге због 

                                                 
4 Процјена РЗС РС, Саопштење 96/21, од 31.03.2021. 
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продуженог трајања пандемије. Томе у прилог говоре и подаци о паду прихода од индиректних пореза. С 

друге стране, дошло је до повећане потрошње државе усљед значајних издатака за набавку роба и услуга 

потребних у борби против корона вируса. Смањење обима свјетске трговине, мања спољна тражња, те 

ограничења на страни понуде негативно су се одразили на кретања у спољнотрговинској размјени. 

Наведени показатељи уз ефекат потрошачких цијена, указују на смањење привредне активности у 

Републици Српској у 2020. години. 

Индустријска производња5  чије учешће у БДП-у Републике Српске се процјењује на 19,0%, након 

неколико узастопних година раста, на крају 2019. године је забиљежила пад. Погоршање економских 

прилика на извозним тржиштима усљед ширења пандемије корона вируса, у 2020. години додатно је 

негативно утицало на кретање инустријске производње у Републици Српској која биљежи просјечно 

годишње смањење од 6,7%. Због отворености привреде, опоравак индустрије Републике Српске у многоме 

зависи и од опоравка у земљама окружења.   

У 2020. години, Република Српска биљежи пад просјечних годишњих цијена од 1,2%. Као и у 

другим земљама, COVID-19 је имао дефлаторни утицај и на Републику Српску. Иако је на глобалном 

тржишту дошло до повећања понуде нафте, због значајног пада потражње за истом, цијене су се смањиле. 

У 2020. години забиљежене су ниже цијене и због различитих уредби које је усвојила Влада Републике 

Српске којима се прописују мјере за непосредну контролу цијена у Републици Српској (Службени гласник 

Републике, бр. 25/20, 30/20 и 36/20).  

  Ситуацију на тржишту рада карактеришу релативно повољна кретања и поред негативних ефеката 

пандемије вируса COVID-19. Позитивна кретања односе се на повећање броја запослених и смањења броја 

незапослених лица. Просјечан број запослених лица повећан је за 0,7% на годишњем нивоу и износи 

274.227 лица. Према подацима из Анкете о радној снази у 2020. години6 стопа незапослености на 

годишњем нивоу повећана је за 1,2 п.п. и износи 12,9%. Истовремено, стопа запослености је повећана за 

3,3 п.п, са 42,2% у 2019. годинина 45,5% у 2020. години. 

Када је ријеч о платама, тренд раста плата настављен је и у 2020. години упркос негативним 

ефектима пандемије. Просјечна плата након опорезивања (нето плата) у 2020. години износила је 956 КМ 

и у односу на 2019. имала је номинални раст од 5,5%, а уз допринос инфлације реални раст од 6,8%.  

Остварени обим спољнотрговинске размјене робе у Републици Српској у 2020. години износио је 

7,9 млрд. КМ, што представља номинално смањење од 6,3% у односу на претходну годину. Покривеност 

увоза извозом у 2020. години износила 75,7% и највиша је периоду од 2017-2020 године. 

Према прелиминарним подацима Централне банке БиХ, који су тренутно доступни, за период 

јануар-септембар 2020. године страна улагања у Републику Српску су износила 42,7 милиона КМ, што је 

знатно мање у односу на исти период 2019. године, када су страна улагања износила 209,1 милиона КМ. 

У овом износу нису садржане задржане зараде, с обзиром на то да се оне укључују у износ страних улагања 

за период од једне године, а не по кварталима. За очекивати је да ће ревидирани подаци за 2020. годину, 

који ће укључивати и задржане зараде, износити више. 

 

2.3. Макроекономске процјене и пројекције у Републици Српској за период 2021-2024. година 

 

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

периоду јануар–април 2021. године, привредних активности у Републици Српској и земљама окружења, 

започетих активности и планираних политика Владе Републике Српске, у оквиру ДОБ-а израђене су 

                                                 
5 Области Б, Ц, Д и Е (Вађење руда и камена, Прерађивачка индустрија, Производња и снабдијевање електричном енергијом, 

гасом, паром и климатизација и Снабдијевање водом, канализација, управљање отпадом и дјелатности санације (ремедијације) 

животне средине) 
6 РЗС РС, Саопштење број/1Чо. 419/21 од 20.05.2021. 
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процјене и пројекције кретања макроекономских показатеља Републике Српске за период 2021–2024. 

година. У наставку се дају поменуте анализе и пројекције (преузете из ДОБ-а). 

 

Табела 2. Преглед макроекономских показатеља за период 2017-2020. године, процјена за 2021. и пројекције за 

период 2022-2024. године. 

О П И С 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

БДП 

БДП номинални, у мил. КМ 10.077 10.680 11.251 11.020 11.600 12.199 12.785 13.462 

Број становника - у мил. 1,15 1,15 1,14 1,13 1,13 1,12 1,12 1,11 

БДП по становнику у КМ 8.740 9.304 9.848 9.710 10.270 10.854 11.432 12.100 

% раста БДП-а, номинално 4,6% 6,0% 5,4% -2,1% 5,3% 5,2% 4,8% 5,3% 

% раста БДП-а, реално 3,1% 3,9% 2,5% -2,8% 4,5% 4,5% 4,0% 4,3% 

Инфлација - просјечна годишња стопа 0,5% 1,2% 0,5% -1,2% 0,6% 0,9% 1,0% 1,2% 

Реални раст БДП-а 3,1 3,9 2,5 -2,8 4,5 4,5 4 4,3 

Приватна потрошња 2,6 2,5 2,8 -3,7 3,1 3 3,2 3,1 

Потрошња државе -0,8 1,8 1,5 3 -0,5 1,3 0,8 1,1 

Бруто инвестиције у стална средства -0,7 11 -2,1 -6,2 6,5 6,7 5,8 7,1 

Претпоставке: 

Просјечне нето плате у КМ 831 857 906 956 1.002 1.032 1.058 1.079 

Стопа незапослености % 21,0% 17,2% 11,7% 12,9% 12,2% 11,4% 10,6% 9,8% 

Извор: Републички завод за статистику Републике Српске (2017-2020. год.); процјена (2021. год.) и пројекција (2022-

2024. год.) Министарства финансија Републике Српске; НАПОМЕНА: Приватна потрошња обухвата потрошњу 

домаћинстава и потрошњу НПИСД (непрофитне институције које служе домаћинствима). 

 

Расположиви макроекономски показатељи за прва четири мјесеца 2021. године на глобалном 

нивоу указују на стабилизацију привреде. Приликом представљања ММФ-ових пројекција из априла 2021. 

године, истакнут је став да се упркос великим неизвјесностима око развоја пандемије јасније види 

излазак из ове здравствене и економске кризе. Према прогнозама ове међународне финансијске 

институције, привреда САД ће ове године достићи предпандемијски ниво због брзине процеса 

вакцинације и пакета помоћи привреди, док се за Европу и Велику Британију очекује да ће економска 

активност остати испод нивоа на којем је била крајем 2019. године, односно да ће предпандемијски ниво 

достићи тек 2022. године. Европска комисија у свом извјештају из фебруара 2021. године наговјештава 

да би до постепене стабилизације економских прилика у земљама ЕУ могло доћи у другој половини 2021. 

године, док се повратак на ниво прије кризе очекује у 2022. години, иако ће опоравак по земљама 

вјероватно бити неуједначен и зависиће од борбе са посљедицама пандемије, као и структуре економије 

сваке земље. Пројектоване стопе раста у земљама чланицама ЕУ које су значајни спољнотрговински 

партнери Републике Српске износе: Аустрија 3,4%, Њемачка 3,4%, Италија 4,2%, Словенија 4,9% и 

Хрватска 5,0%. 

 

Полазећи од пројекција које претпостављају стабилизацију привреде у поменутим земљама ЕУ, 

може се очекивати позитиван утицај на економију Републике Српске кроз опоравак и јачање 

извозне тражње, те раст извоза. Ово ће се даље одразити на остале сегменте привреде кроз повећање 

производње, потрошње, инвестиција, а тиме и увоза. Наиме, опоравак производње и измјене пореских 

закона и закона о платама у јавном сектору довешће до повећања зарада запослених, који ће уз опоравак 

прилива из иностранства омогућити повећање приватне потрошње. С друге стране, наставак борбе са 

пандемијом корона вируса и процеса вакцинације захтијеваће даљу подршку здравственом сектору, али и 

привреди, што ће бити притисак на јавну потрошњу и повећање јавног дуга. Ипак, очекује се нешто мања 

потрошња државе него претходне године. Претпоставка је да ће опоравак спољнотрговинске размјене 
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имати значајан допринос расту БДП-а због бржег раста извоза у односу на увоз. Најављене јавне 

инвестиције, такође ће се позитивно одразити на повећање производње и потрошње, те допринијети расту 

БДП-а.  

У складу са наведеним, очекује се да ће Република Српска у 2021. години остварити раст од 

4,5%. Посматрајући структуру БДП-а према групама дијеланости, а полазећи од ниске основице у 

претходној години, у 2021. години се очекује раст у готово свим групама дјелатности.  

Пројектоване стопе привредног раста у периоду 2022-2024. година износе 4,5%, 4,0% и 4,3% 

респективно, а остварење пројекција у условима неизвјесности, подложно је углавном спољним ризицима. 

Ипак, очекује се даљи опоравак привредне активности, уз позитиван допринос потрошње и инвестиција. 

Све три компоненте домаће потрошње позитивно ће се одразити на повећање привредне активности. 

Према пројекцијама, стабилност на тржишту рада и повећање плата допринијеће опоравку домаће 

потрошње, чији ће раст ипак бити мањи од укупног раста БДП-а. Такође, реализација најављених 

инвестиција у енергетске пројекте и путну инфраструктуру позитивно ће утицати на раст. Очекивани раст 

спољне тражње и извозно оријентисане производње резултираће растом извоза (просјечно 6,0%). С друге 

стране, раст приватне потрошње и инвестиција посљедично ће утицати на повећање увоза (просјечно 

5,1%). 

На кретање цијена углавном утичу изгледи за економски раст и очекивано кретање цијена 

примарних производа на свјетском тржишту. Основна инфлација у Републици Српској остаће ниска и 

стабилна у 2021. години. Уз процијењени раст цијена сирове нафте на свјетском тржишту од око 35%  у 

2021. години и раст цијена хране на свјетском тржишту, те могућег раста цијена одређених производа 

усљед ограничених могућности испоруке, процјењује се да ће цијене у Републици Српској просјечно 

порасти за 0,6%. 

Након пораста стопе незапослености у 2020. години, у 2021. години се предвиђа опоравак и 

поновно успостављање тренда пада незапослености. Просјечан број незапослених за прва четири мјесеца 

2021. године износи 81.516 лица, што је за 5,9% мање у односу на исти период претходне године када је 

било 87.017 незапослених. Број лица брисаних са евиденције Завода за запошљавање ради запослења 

износи 9.260 лица и већи је за 1,3% у односу на исти период 2020. године. Када је у питању стопа 

незапослености, пројектоване стопе се крећу од 12,2% за 2021. годину до 10,6% у 2023. години и 9,8% у 

2024. години. У вријеме израде документа није објављен податак о броју запослених  закључно са мартом 

2021. године. Уз наставак тренда смањења броја незапослених, очекује се и наставак тренда раста 

запослених. 

За период јануар - април 2021. године, просјечна плата након опорезивања износи 975 КМ што 

представља номинални раст од 3,4% на годишњем нивоу. За наредни период очекује се благи раст плата, 

тако да ће се плата након опорезивања износити: 1.002 КМ у 2021, 1.032 КМ у 2022, 1.058 КМ у 2023. и 

1.079 КМ у 2024. години. 

У периоду јануар-април 2021. године дошло је до позитивних кретања у спољнотрговинској 

размјени Републике Српске, при чему је обим спољнотрговинске размјене повећан за 19,1% у односу на 

исти период 2020. године. Значајнији раст извоза (24,9%) у односу на раст увоза (14,8%), резултирао је 

већом покривености увоза извозом, који износи 81,9%. Истовремено, спољнотрговински дефицит износи 

288,3 мил. КМ. Требамо имати у виду да је један од разлога који су довели до значајног раста спољне 

трговине у посматраном периоду, ниска базна основа из истог периода 2020. године када су се већ осјетили 

први утицаји пандемије COVID-19. 

 

Главни ризици за остварење пројекција према основном сценарију, свакако су везани за развој 

епидемиолошке ситуације у свијету и код нас, те дјелимично или потпуно затварања појединих земаља, 

тако да је неизвјесност остварења пројекција и даље већа од уобичајене. Пројекције се заснивају на 

низу претпоставки о развоју околности у вези са пандемијом и мјерама ограничења, те очекивању да ће 

ограничења постепено бити укинута.  
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Присутни су ризици који се односе на реални сектор, у вези са остварењем претпоставки о кретању 

економских индикатора из окружења, кретање цијена на међународном тржишту и даља дешавања на 

међународном финансијском тржишту, смањење иностране и домаће тражње, пад броја запослених 

посебно у областима које су највише погођене ковид кризом; агрометеоролошке услове који утичу на 

пољопривредну производњу; хидрометеоролошке прилике које имају утицај на количину производене и 

извезене електричне енергије, изостанак планираних инвестиционих улагања, изостанак имплементације 

планираних реформских процеса, мјера и слично. 

 

2.4. Основе пројекција, одрживост и институционални оквир јавних финансија за период 2022-

2024. година 

 

 Како је наведено у ДОБ-у, у наредном периоду активности Владе Републике Српске остају 

усмјерене на фискалну консолидацију и одрживост, те подршку економском опоравку. С обзиром на 

обавезу утврђену Законом о фискланој одговорности, у току је израда Програма фискалне 

консолидације у којем ће бити приказане мјере Владе за наредном периоду како би с једне стране дошло 

до раста прихода, а с друге стране смањење расхода, као и рокови у којима се планира постепено 

успостављање поштовања фискалног правила везаног за консолидовани буџетски дефицит. 

 

Као новина у оквиру јавних финансија, Уредбом са законском снагом о Компензационом фонду 

Републике Српске7 основан је Компензациони фонд Републике Српске с циљем санирања посљедица и 

потешкоћа насталих усљед ширења заразне болести изазване вирусом корона. Према Уредби, 

Компензациони фонд циљ остварује пружањем директне подршке: 1) предузетницима и пословним 

субјектима у Републици Српској који су претрпјели или трпе штету, 2) Заводу за запошљавање Републике 

Српске субвенционисањем доприноса за незапосленост, 3) здравственом сектору Републике Српске и 4) 

запосленим у јавном сектору у Републици Српској који су обављали послове под посебно отежаним 

условима рада. 

Такође, у одговору на економске поремећаје изазване пандемијом COVID-19, као једну од 

интервентних мјера с циљем опоравка привреде путем стабилизације пословања привредних субјеката и 

очувања радних мјеста, те спречавања веће економске штете, Влада Републике Српске је организовала 

Гарантни програм подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије болести COVID-19 

изазване вирусом SARS-CoV-28. Циљ организовања Гарантног програма је олакшавање приступа 

финансијским средствима малим и средњим предузећима, као и предузетницима, издавањем гаранције за 

обезбјеђење потраживања по кредиту одобреном од финансијске организације.  

У ДОБ-у је наведено да управљање јавним финансијама у Републици Српској представља 

приоритет Владе Републике Српске. Успостављање свеобухватних и добро организованих јавних 

финансија представља предуслов за успјешне процесе реформи и даљи развој свих сектора друштва. 

Влада Републике Српске усвојила је Стратегију управљања јавним финансијама Републике Српске 

за период 2021- 2025. година, којом су дефинисани правци реформи у области јавних финансија и 

заокружен систем унапређивања фискалне одговорности и дугорочне фискалне стабилности Републике 

Српске, у складу са захтјевима ЕУ и међународним стандардима. 

 

Изазови за наредни период посебно су везани за потпуну реализацију реформе здравственог 

                                                 
7 „Службени гласник Републике Српске“, број 46/20. 
8 Одлука о Гарантном програму подршке привреди за ублажавање посљедица пандемије болести COVID 19 изазване вирусом 

SARS-CoV-2 („Службени гласник Републике Српске“, број 64/20 и 72/20). 
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система, при чему посебну пажњу треба посветити убрзању динамике реализације реформе, нарочито у 

фази заустављања повећања неизмирених обавеза и изналажењу модела за њихово измирење. Све 

наведено је само предуслов за увођење свих здравствених установа и Фонда здравственог система у 

трезорски систем пословања, чиме ће се очувати њихова фискална дисциплина, те створити претпоставке 

за структурну реформу система. 

 

Једна од структурних реформских мјера односи се на побољшање циљаних социјалних давања, 

која има за циљ да социјалне накнаде заснује на потребама, а не на статусу и припадности појединој 

категорији друштва. У току су активности свеобухватног мапирања свих социјалних давања у Републици 

Српској, која се додјељују на свим нивоима власти. 

 

Проводе се и активности које се односе на формирање регистра подстицаја привреди с циљем 

ефикасније и ефективније употребе јавних средстава, који обухвата подстицаје на свим нивоима власти у 

Републици Српској. У току 2020. године завршено је стварање правног оквира за израду овог регистра, 

мапирани су сви доступни подстицаји са републичког и локалног нивоа власти, осигурана су донаторска 

средства за израду софтверског рјешења и израђен информациони систем за регистар, те извршене обуке 

за кориснике регистра. 

 

Нагласак у ДОБ-у је и на реформи јавних предузећа, која би се могла посматрати кроз три 

сегмента: јавна предузећа која оптерећују или траже додатна средства из Буџета Републике, комунална 

јавна предузећа у власништву јединица локалне самоуправе, чије реформисање је потребно хитно 

започети, те стратешка јавна предузећа од којих се очекује да буду изузетно профитабилна и буду један 

од извора прихода буџета Републике, чија реформа мора да буде пажљиво спроведена ради ефикаснијег 

и продуктивнијег пословања, а све са циљем остваривања значајније добити. Влада Републике Српске је 

формирала Радну групу за реформу јавних предузећа у септембру 2020. године, која је припремила 

Акциони план за реформу јавних предузећа Републике Српске, а Влада га је усвојила у јуну 2021. године. 

Планирано је и формирање Централне јединице за финансијски надзор ЈП за праћење ЈП помоћу 

финансијских и нефинансијских показатеља учинка. 

 

Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2022-2024. година је документ 

средњорочног планирања у који су укључене анализе и пројекције за сектор опште владе  Републике 

Српске. Сектор опште владе обухвата консолидоване буџете подсектора: централна влада, јединице 

локалне самоуправе и фондови социјалне сигурности. 

Консолидовано посматрајући сектор опште владе, у периоду 2022-2024. година, већи дио укупних 

прихода чине порески приходи, односно индиректни порези (39,9%-40,6%) и директни порези (10,1%). 

Значајан дио прихода чине доприноси за социјално осигурање (39,3%-38,9%), док се остали дио односи 

на непореске приходе (10,2%-10,3%) и грантове (0,3%-0,5%). 

 

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 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. Сваки ентитет из свог припадајућег дијела 

прихода од индиректних пореза прво 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 
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за Републику Српску, након издвајања средстава за сервисирање спољног дуга Републике Српске, 

72% припада буџету Републике Српске, 24% буџетима јединица локалне самоуправе, а 4% ЈП 

"Путеви РС". 

У оквиру планиране укупне потрошње, у периоду 2022-2024. година, значајна су издвајања за 

дознаке на име социјалне заштите (49,1%-49,7%) и издвајање за лична примања запослених (24,5%- 

24,9%) који су дефинисани законским оквиром. Донекле условљено расположивим средствима је 

издвајање за расходе по основу коришћења роба и усуга (5,9%-6,3%), док се за нето издатке за 

нефинансијску имовину планира издвојити 6,1%-6,9% укупне потрошње. У структури планиране 

потрошње није занемариво ни издвајање за расходе камата и друге расходе финансирања (2,8%- 3,2%). 

 

У наставку се наводе основне карактеристике регулаторног оквира и приоритета у области 

фискалне политике, 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 Републике Српске", 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. 

У 2018. години донесен је Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак („Службени 

гласник Републике Српске", број 66/18) на основу којег је у одређеном дијелу смањено пореско 

оптерећење рада у Републици Српској, повећањем основног личног одбитка са 2.400 КМ на 6.000 КМ на 

годишњем нивоу и на тај начин повећане су плате свим радницима у Републици Српској. Прешло се на 

нови обрачун плата, те је било потребно извршити измјену и Закона о раду и свих закона о платама у 

јавном сектору, у којима се сада под појмом плате подразумијева плата у којој је укључен порез на 

доходак.  

У 2019. години донесен је Закон о измјенама и допуни Закона о порезу на доходак („Службени 

гласник Републике Српске", број 105/19) којим се кроз пореске подстицаје подстиче развој дугорочне 

намјенске штедње за пензијску доб, чиме се допринеси подизању свијести појединаца о потреби и значају 

штедње, ради обезбјеђења додатне сигурности у старости. 

У 2020. години донесен је Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак (,,Службени 

гласник Републике Српске" број 123/20) којим су утврђене категорије лица које се ослобађају плаћања  

пореза на доходак на насљеђе, као и да се капиталним добитком, односно губитком не сматра разлика 

настала на имовини стеченој насљеђем, преносом права на имовини који се врши између одређених 

прописаних категорија лица. 

Због пандемије COVID-19, донесена је уредба са законском снагом9, којом је обавеза плаћања по 

основу пореза на доходак по годишњој пореској пријави која доспијева за плаћање 31. марта 2020. године, 

одгођена до 30. јуна 2020.  

У 2021. години донесен је Закон о измјенама закона о порезу на доходак (,,Службени гласник 

Републике Српске" број 49/21) којим је од 01.07.2021. године основни лични одбитак повећан са 6.000 КМ 

на 8.400 КМ на годишњем нивоу, а лични одбитак за издржаване чланове уже породице са 900 КМ на 

1.800 КМ на годишњем нивоу што је довело до додатног смањења пореског оптерећења и повећања плата 

радницима. 

У ДОБ-у се наводи да су у наредном периоду планиране измјене у оквиру опорезивања 

дохотка физичких лица, како би се извршила прерасподјела и дошло до додатног повећања плата, 

а уз проширење пореске основице пореза на доходак. Посебан акценат се ставља на опорезивање 

                                                 
9 Уредба са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање економских посљедица насталих услијед болести 

COVID-19 изазвнае вирусом Sars-CoV-2 (“Сл. гл. РС“, бр. 35/20 и 46/20) 
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прихода од удјела у капиталу. 

 

Порез на имовину/непокретности 

У 2015. години донесен је Закон о порезу на непокретности („Службени гласник Републике 

Српске", број 91/15), који је ступио на снагу 1. јануара 2016. године, и то са циљем даљег унапређивања 

опорезивања непокретности према тржишној вриједности. Овим законом смањен је распон пореске стопе 

пореза на непокретности (0% до 0,20%) и уведена посебна стопа за непокретности које се користе у 

производне сврхе (0% до 0,10%). Локалне заједнице, поред стопе, обавезне су да утврђују и почетну 

вриједност непокретности. Овај закон првенствено имао је за циљ стабилизацију буџета локалних 

заједница. Као мјера помоћи привреди и становништву услијед пандемије вируса корона, рок за плаћање 

прве рате пореза на непокретност продужен је са 30. јуна најкасније до 30. септембра 2020. године, док је 

рок за плаћање друге рате продужен са 30. септембра најкасније до 31. децембра 2020. године. У периоду 

2022-2024. година није планирана измјена Закона о порезу на непокретности, већ интензивирање 

активности на пријављивању непријављених непокретности у Републици Српској. Акценат треба 

бити, према ДОБ-у, на активнију улогу ЈЛС у употпуњавању Фискалног регистра непокретности. 

 

Закон о пореском поступку Републике Српске 

Нови Закон о пореском поступку (,,Службени гласник Републике Српске", број 78/20) ступио је на 

снагу 13. августа 2020. године. Закон уређује у потпуности поступке које води Пореска управа Републике 

Српске приликом регистрације, утврђивања, контроле и наплате пореских обавеза прописаних пореским 

законима, као поступак вршења инспекцијског надзора у виду пореских контрола, као и због стварања 

правног оквира за спровођење пројекта е-регистрација привредних субјеката у Републици Српској и 

прецизирања одредаба о поступку примјене процјене пореске основице код физичких лица. 

Овим законом су промјењени и одређени дијелови пореског поступка у Републици Српској, 

односно поједностављене одређене процедуре, како за пореског обвезника, тако и за Пореску управу 

Републике Српске у чијој је надлежности примјена овог закона. 

 

Закон о одгођеном плаћању пореског дуга 

Закон о одгођеном плаћању пореског дуга („Службени гласник Републике Српске", број 94/15) 

имао је за циљ олакшање финансијског положаја привредних субјеката, одржања текуће ликвидности, 

подстицања запошљавања у привреди и боље наплативости пореског дуга. Законом о измјенама и 

допунама Закона о одгођеном плаћању пореског дуга (,,Службени гласник Републике Српске" број 28/21) 

плаћање пореског дуга по основу пореза на добит за 2020. годину, пореза на доходак од самосталне 

дјелатности за 2020. годину, накнаде за унапређење општекорисних функција шума за 2020. годину и 

противпожарне накнаде за 2020. годину одгађа се једнократно до 30. јуна 2021. године уколико су уредно 

поднесене пореске пријаве за ту врсту пореза. Плаћање наведеног дуга послије 30. јуна 2021. године може 

се додатно одгодити на начин да се плати у шест једнаких мјесечних ануитета, с тим да први мјесечни 

ануитет доспјева 31. јула 2021. године, а посљедњи 31. децембра 2021. године. 

 

Закон о пореском систему Републике Српске 

У јуну 2017. године донесен је Закон о пореском систему Републике Српске  ("Службени гласник 

Републике Српске", број 62/17). Законом се уређује порески систем Републике Српске и успостављање и 

вођење Регистра пореских и непореских давања Републике Српске. Циљ успостављања Регистра пореских 

и непореских давања Републике Српске је јачање транспарентности увођења и наплате јавних прихода, 

успостављање јавне контроле над фискалним оптерећењем привреде и грађана, те сарадња власти, грађана 

и привреде у креирању повољнијег привредног амбијента који ће доприносити повећању конкурентности 

домаће привреде и расту животног стандардa становништва. 



 
14 

 

 

У складу са Законом о пореском систему Републике Српске, донесен је Правилник о успостављању 

и вођењу Регистра пореских и непореских давања Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске", број 24/18) и Правилник о методама и начину вршења анализа оправданости пореских и 

непореских давања („Службени гласник Републике Српске", број 68/18). 

У складу са Законом о пореском систему Републике Српске и правилницима, Министарство 

финансија је израдило Регистар пореских и непореских давања Републике Српске који је објављен на сајту 

Министарства финансија у марту 2020. године. У Регистру пореских и непореских давања Републике 

Српске, који је објављен, евидентирано је 610 пореских и непореских давања која су правна и физичка 

лица у обавези платити, у складу са законима Републике Српске. Након објаве Регистра пореских и 

непореских давања Републике Српске, Министарство финансија ће исти допунити и са давањима чије је 

прописивање у надлежности јединица локалних самоуправа у Републици Српској. 

Влада Републике Српске, на основу анализе Министарства финансија РС, врши оцјену 

основаности сваког појединачног пореског и непореског давања у Републици Српској и у оквиру 

Програма економских реформи Републике Српске даје смјернице и динамику усклађивања тих давања са 

начелима из члана 8. Закона о пореском систему Републике Српске (начело законитости, начело 

сразмјерности/еквивалентности и начело рационалности). 

 

Индиректни порези 

Како је истакнуто у ДОБ-у, у наредном периоду планирано је доношење новог Закона о порезу на 

додату вриједност и Закона о акцизама ради његовог усклађивања са прописима Европске уније и 

прецизирања појединих института. 

На сједници Управног одбора Управе за индиректно опорезивање у марту 2021. години усвојене 

су измјене Закона о акцизама у области опорезивања дуванских прерађевина. Тренутно је овај закон у 

процедури у Парламентарној скупштини БиХ. Измјене се односе на рокове обрачуна обавезе за акцизе и 

рокове плаћања акциза. Измјене Закона имају значајне негативне посљедице на динамику уплате акциза 

на увезене дуванске прерађевине. Помјерање момента плаћања акциза на увозне дуванске прерађевине на 

моменат плаћања увозних дажбина производи „празан" интервал у динамици наплате акциза на дуванске 

прерађевине од најмање два мјесеца од момента примјене измјена Закона, што ће проузрковати 

једнократне губитке прихода од акциза. Губици се могу само очекивати у години у којој започне примјена 

нових правила, а у наредним годинама се успоставља нова динамика уплате акциза према новим 

правилима. 

У области индиректног опорезивања донесен је сет закона, који су ступили на снагу фебруара 

2018. године, са циљем повећања путарине за изградњу аутопутева и изградњу и реконструкцију других 

путева за 0,15 КМ/1, а који представља приход јавних предузећа за путеве и аутопутеве у Републици 

Српској и ФБиХ. 

 

Непорески приходи 

Влада Републике Српске је у новембру 2019. године формирала Радну групу за реформу пореских 

и непореских давања и процедура приликом уплате истих, коју чине представници Министарства 

привреде и предузетништва, Министарства финансија, Уније удружења послодаваца Републике Српске, 

Привредне коморе Републике Српске и Савеза синдиката Републике Српске. Радна група је своје 

активности реализовала у планираном року и припремила Информацију о активностима Радне групе за 

реформу пореских и непореских давања и процедура приликом уплате истих, са приједлогом препорука, 

коју је Влада Републике Српске разматрала и усвојила у марту 2020. године. Из Регистра пореских и 

непореских давања издвојена су одређена непореска давања са приједлозима њиховог смањења, укидања 

или другачијег обрачуна, а за која је пословна заједница исказала потребу за смањењем или укидањем, 

ресорна министарства процијенила да су непотребна или их је потребно смањити, не постоји оправданост 

даљег постојања, јер су приходи по основу убирања самог давања веома мали и не задовољавају принцип 
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рационалности или постоји задужење Владе Републике Српске из претходног периода да се посебно 

анализирају. 

Законом о измјенама и допунама Закона о комуналним таксама („Службени гласник Републике 

Српске", број 123/20) укидају се поједине комуналне таксе чије постојање представља оптерећење 

привреди, не толико у финансијском смислу колико у процедурама, а финансијски ефекат власника 

прихода није значајан. Такође, овим законом укидају се и комуналне таксе које су дупло утврђене, односно 

садржане су већ у комуналној такси која се плаћа за коришћење простора на јавним површинама. Даље, с 

циљем даљег растерећења привреде предложеним Законом ослобађају се од обавезе комуналне таксе мали 

предузетници. Такође, обвезници који се први пут региструју ослобађају се обавезе плаћања комуналне 

таксе на истицање пословног имена. 

Законом о измјенама и допунама Закона о административним таксама („Службени гласник 

Републике Српске", број 123/20) ослобађају се таксени обвезници плаћања административне таксе 

(републичке, градске или општинске) за захтјеве, молбе, приједлоге, пријаве, увјерења или потврде, чији 

су у пракси појединачни износи били до 10 КМ. Појединачно, то није оптерећујући износ, међутим то за 

одређене грађане представља оптерећење било финансијско, било административно (процедура плаћања 

таксе). 

 

2.5. Пројекције јавних прихода  

 
У овом поглављу преузете су, из ДОБ-а, средњорочне пројекције прихода за сектор опште владе 

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

пројекција под тачком 2.5.1.) и фондови социјалне сигурности. Очекивани приходи износе 4.801,6 

милиона КМ у 2022. години, 4.996,1 милиона КМ у 2023. години, односно 5.202,1 милиона КМ у 2024. 

години. Преглед реализације у 2020. години, план за 2021. годину и пројекције прихода опште владе дате 

су како слиједи. 

 

Табела 3: Реализација 2020, план 2021 и пројекција прихода опште владе у периоду 2022-2024. годинa  

(у мил. КМ) 

ОПИС 
Реализ. План  Пројекција 

2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 

П Р И Х О Д И (I+II+III+IV) 4.353,9 4.444,4 4.801,6 4.996,1 5.202,1 

I Порески приходи 3.862,8 3.888,0 4.286,4 4.469,0 4.658,2 

1. Приходи од индиректних пореза 1.714,6 1.723,5 1.917,3 2.008,0 2.112,1 

2. Приходи од директних пореза 464,2 471,6 474,9 495,5 515,5 

3. Доприноси за социјално осигурање 1.678,6 1.687,5 1.886,7 1.957,8 2.022,5 

4. Остали порези 5,4 5,4 7,6 7,8 8,1 

II Непорески приходи 410,1 493,2 492,9 508,9 529,3 

III Грантови 80,5 63,0 22,2 17,9 14,5 

IV Трансфери између или унутар 

буџетских јединица 
0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 

Извор: Документ оквирног буџета РС за период 2022-2024. година 

 

Према пројекцијама из ДОБ-а, очекивани укупни приходи за сектор опште владе у 2022. години 

су пројектовани више за 8% у односу на план за 2021. годину, односно, више за 10% у односу на 

реализацију 2020. године. У 2023. и 2024. години пројектује се годишњи раст укупних прихода од око 

4,1%.  

Посматрајући структуру буџетских прихода у наредној 2022. години, у односу на план за 2021. 

годину, евидентно је да се очекује раст реализације пореских прихода за 10,2%, док се за непореске 

приходе очекује готово исти ниво реализације. 
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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 2022. години процјењују се у износу око 1.917,3 милиона 

КМ, што представља раст од 11,2% у односу на план 2021. године. За 2023. и 2024. годину очекује се 

такође пораст и то 4,7%, односно, 5,2% годишње. Битно за нагласити је да је за систем расподјеле прихода 

од индиректних пореза унутар Републике Српске, тј. између подсектора централне  владе,  јединица  

локалне  самоуправе  и  ЈП  „Путеви  Републике  Српске“ од  посебне важности пројекција сервиса спољног 

дуга. 

 

Преглед реализације у 2020. години, план за 2021. годину и пројекције прихода подсектора 

централна владе дате су како слиједи. 

 

Табела 4: Реализација 2020,  план 2021. и пројекција прихода централне владе у периоду 2022-2024. годинa 

 (у мил. КМ) 

ОПИС 
Реализ. План  Пројекција 

2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 

П Р И Х О Д И (I+II+III+IV) 3.004,5 3.046,8 3.300,0 3.459,7 3.606,9 

I Порески приходи 2.713,5 2.732,3 3.005,9 3.162,9 3.302,8 

1. Приходи од индиректних пореза 1.377,5 1.384,6 1.544,3 1.642,2 1.726,1 

2. Приходи од директних пореза 394,4 393,2 408,3 427,0 445,2 

3. Доприноси за социјално осигурање 941,0 953,90 1.053,3 1.093,7 1.131,5 

4. Остали директни порези 0,5 0,6 0,2 0,1 0,1 

II Непорески приходи 226,5 258,4 278,3 285,5 296,3 

III Грантови 61,0 53,9 15,1 10,9 7,5 

IV Трансфери између или унутар 

буџетских јединица 
3,5 2,2 0,6 0,3 0,3 

Извор: Документ оквирног буџета РС за период 2022-2024. година 

 

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

периоду 2022.-2024. година очекује се раст прихода централне владе (годишње за 8,3%, 4,8%, 4,3% 

респективно), са трендом раста прихода од индиректних пореза у односу на 2021. годину (11,5% у 2022. 

години). Прогнозе везане за непореске приходе су оптимистичне, посматрано од 2022. године. Непорески 

приходи пројектовани су у 2022. години за 7,7% више у односу на план 2021 године. Очекује се да ће до 

2024. године ови приходи имати већи ниво реализације, за 14,7%, у односу на план 2021. године.  

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

у ужем смислу, односно на рачуноводствени фонд 01.  

 
2.5.1. Пројекције јавних прихода за јединице локалне самоуправе 

 

У наредној табели приказана је реализација 2020, план 2021, као и пројекција прихода јединица 

локалне самоуправе у периоду 2022-2024. година (подаци преузети из ДОБ-а). 
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Табела 5: Реализација 2020, план 2021. и пројекција прихода јединица локалне самоуправе у периоду 2022-

2024. годинa                                                                                                                                                             (у мил. КМ) 

ОПИС 
Реализ. План  Пројекција Инд. 

4/2 

Инд. 

4/3 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П Р И Х О Д И (I+II+III+IV) 711,3 716,0 723,0 724,9 756,2 101,6 101,0 

I Порески приходи 411,7 422,1 447,0 442,0 464,3 108,6 105,9 

1. Приходи од индиректних 

пореза 
337,1 338,9 373,0 365,8 386,0 110,6 110,1 

2. Порези на ЛП и приходе од 

самосталних дјелтности 
45,6 49,7 41,2 42,8 44,3 90,4 82,9 

3. Порези на имовину 24,2 28,7 25,4 25,7 26,0 105,0 88,5 

4. Остали директни порези 4,8 4,9 7,4 7,7 8,0 154,2 151,0 

II Непорески приходи 183,1 227,0 210,0 218,4 227,8 114,7 92,5 

III Грантови 19,4 9,0 7,0 7,0 7,0 36,1 77,8 

IV Трансфери између или 

унутар буџетских јединица 
97,0 57,9 58,9 57,5 57,1 60,7 101,7 

Извор: Докумeнт оквирног буџета РС за период 2022-2024. година 

 

Очекивани приходи јединица локалне самоуправе су 723,0 милиона КМ у 2022. години, 724,9 

милиона КМ у 2023. години и 756,2 милиона КМ у 2024. години. Очекивани приходи јединица локалне 

самоуправе у 2022. години су за 1% виши у односу на план за 2021. годину. У структури прихода, 

пројектован је раст пореских (за 5,9%) и пад непореских прихода (за 7,5%). У 2023. години очекује 

се приближан ниво реализације укупних, пореских и непореских прихода, у односу на 2022. годину (више 

за 0,3%).  

 

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 40% 

до 45% (према извршењу за 2020. годину - 44%; реализација у односу на укупне буџетске приходе). 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 2022-2024. година и Законом о 

буџетском систему Републике Српске, процјењује се да ће приходи општина и градова по основу 

индиректних пореза у 2022. години износити око 373,0 милиона КМ, у 2023. око 365,8 милиона КМ и у 

2024. години око 386,0 милиона КМ. Приходи општина и градова по основу индиректних пореза у 2023. 

години су мањи за 7,2 милиона КМ или 1,9% у односу на 2022. годину због раста сервиса спољног дуга за 

116,0 милиона КМ или 41,4%, односно сервис спољног дуга је повећан са 280,3 милиона КМ у 2022. 

години на износ од 396,3 милиона КМ у 2023. 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. Према пројекцији, приход од пореза на доходак који 

припада буџетима јединица локалне самоуправе износи 41,2 милиона КМ у 2022. години, 42,8 милиона 

КМ у 2023. години и 44,3 милиона КМ у 2024. години. Наведене пројекције усклађене су са пројекцијом 

раста плата и запослености у Републици Српској као и са напријед наведеним законским измјенама који 

се односе на повећање основног личног одбитка. 
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Опорезивање непокретности у Републици Српској прописано је Законом о порезу на 

непокретности, а на основу Закона о буџетском систему Републике Српске приход од пореза на имовину 

у потпуности припада буџетима јединица локалне самоуправе. Пројекција прихода по основу пореза на 

имовину износи 25,4 милиона КМ у 2022. години, 25,7 милиона КМ у 2023. години и 26,0 милиона КМ у 

2024. години. Очекивани износ реализације за 2022. годину, нижи је за 11,5% у односу на план за 2021. 

годину, док се, у 2023. и 2024. години очекује годишњи благи раст реализације од 1,2%. У Граду Бања 

Лука учешће ових прихода у укупним приходима је 6,5% (извршење 2020. г.; реализација у односу на 

укупне буџетске приходе).  

 

Очекивани укупни износ непореских прихода у буџетима јединица локалних самоуправа је 210,0 

милиона КМ у 2022. години, 218,4 милиона КМ у 2023. години, односно 227,8 милиона КМ у 2024. години. 

Пројекција непореских прихода у 2022. години нижа је за 7,5% у односу на план за 2021. годину, док се у 

наредне двије буџетске године очекује годишњи раст од око 4%. У буџету Града Бања Лука непорески 

приходи учествују у укупним приходима у проценту од око 33% (извршење 2020. г.; реализација у 

односу на укупне буџетске приходе). 

 

Град Бања Лука биљежи раст појединих врста непореских прихода из године у годину, што је 

резултат појачаног рада инспекцијских органа, повећања обухвата обвезника, без повећања стопа 

појединих такса и накнада, активности у наплати потраживања. Овакав тренд забиљежен је до момента 

избијања кризе изазване пандемијом COVID-19. У наредном периоду на ову врсту прихода, у значајној 

мјери, утициће динамика и структура изградње стамбених и пословних објеката, по основу чега се 

остварују приходи од накнаде за уређење грађевинског земљишта и земљишне ренте. Поменуте двије 

врсте прихода учествују са око 17% у укупним приходима Града (извршење за 2020. годину). 

 

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

самоуправе у Републици Српској, за период 2020.-2024. године“, (на бази података наведених у оквиру 

ДОБ-а - „Преглед консолидованог оквира буџета Републике Српске за период 2020-2024. године“, у дијелу 

који се односи на ЈЛС у РС). 

 

2.6. Пројекције јавне потрошње 

 

У наредној табели приказана је, према информацијама из ДОБ-а, реализација 2020, план 2021, као 

и пројекција буџетске потрошње сектора општа влада у периоду 2022-2024. година. 

 

Табела 6: Извршење 2020, план 2021. и пројекција буџетске потрошње сектора опште владе у периоду 2022-

2024. годинa                                                                                                                                                          (у мил. КМ) 

Ек. 

код 
ПОЗИЦИЈА 

Извршење 

2020. 

План 

2021. 

Пројекц.   

2022. 

Пројекц.  

2023. 

Пројекц. 

2024. 

РАСХОДИ           

41 Текући расходи 4.256,0 4.284,2 4.339,5 4.366,9 4.405,2 

411 Расходи за лична примања запослених 1.120,60 1.150,50 1.197,10 1.203,30 1.205,70 

412 Расходи по основу коришћења роба и услуга 308,8 296,3 296,2 305,6 292,4 

413 
Расходи финансирања и други финансијски 

трошкови 
130,9 145,2 151,9 133,3 155,3 

414 Субвенције 263,4 207,5 159,9 159,6 159,8 

415 Грантови 212,1 153,9 145,4 143,9 143,3 

416 
Дознаке на име соц. заштите које се исплаћују 

из буџета Републике, општина и градова 
320,4 339,5 341 346,5 350,4 

417 
Дознаке на име соц. заштите које исплаћују 

институције обавезног социјалног осигурања 
1.886,7 1.980,0 2.032,3 2.059,1 2.082,7 
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418 
Расходи финансирања, др. фин. трош. и расходи 

транс. размјене између или унут. јед. власти 
0 0,2 0,3 0,3 0,3 

419 Расходи по судским рјешењима 13,1 11,1 15,4 15,3 15,3 

48 
Трансфери између или унутар јединица 

власти 
129,3 140 144,6 149,3 154,7 

  Буџетска резерва 0 11,4 24,7 24,1 24,6 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  

51 Издаци за нефинансијску имовину 553,2 443,9 342,4 312,4 354,7 

58 
Издаци за нефинансијску имовину имеђу или 

унутар јединица власти 
0 0,5 0,5 0,5 0,5 

УКУПНА ПОТРОШЊА (расходи и издаци за нефинан. 

имовину) 
4.809,2 4.728,6 4.682,4 4.679,8 4.760,4 

ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ, ОТПЛАТУ ДУГОВА И ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 

61 Издаци за финансијску имовину 89,5 119,1 141,7 189,9 24,6 

62 Издаци за отплату дугова 460,8 657,4 582,4 1026,2 689,10 

63 Остали издаци 143,7 112,5 119,2 106,5 100,4 

УКУПНА ЈАВНА ПОТРОШЊА  5.503,20 5.617,60 5.525,70 6.002,40 5.574,50 

Извор: Докумeнт оквирног буџета РС за период 2022-2024. година 

 

Према датим пројекцијама из претходне табеле, укупна потрошња (расходи и издаци за 

нефинансијску имовину), за сектор опште владе у 2022. години, нижи су за 1% у односу на план за 2021. 

годину. У 2023. години пројектован је благи годишњи пад расхода и издатака за нефинансијску имовину, 

док је за 2024. годину пројектован благи раст од 1,7% у односу на 2023. годину. Укупна јавна потрошња 

сектора опште владе у 2022. години пројектује се до нивоа од 5.525,7 милиона КМ, што је за 1,6% мање у 

односу на план 2021. године.  

 

Наведене пројекције за 2022. годину резултат су предвиђеног умањења издатака за нефинансијску 

имовину (за 22,9%), као и издатака за отплату дугова (за 11,4%), али, са друге стране, и раста издатака за 

финансијску имовину (за 19%) и текућих расхода (за 1,3%).  Пројектовани годишњи износи издатака за 

отплату дугова нижи су у 2022. у односу на 2021. годину, али се у 2023. години очекује њихов значајан 

раст (76% у односу на 2022. годину). 

 

Највећи дио расхода (преко 50%) односи се на дознаке на име социјалне заштите, које се у 

посматраном периоду крећу од 2.373,3 милиона КМ до 2.433,2 милиона КМ. Око 26% расхода односи се 

на лична примања запослених, који су планирани на нивоу од 1.197,1 милиона КМ у 2022. до 1.205,7 

милиона КМ у 2024. години. Поред тога, планирани нето издаци за нефинансијску имовину износе 327,2 

милиона КМ у 2022. години, 297,2 милиона КМ у 2023. години и 339,3 милиона КМ у 2024. години и 

њихово учешће у укупној потрошњи креће се од 6,1% - 6,9%. Овако планирана потрошња има тенденцију 

пада у структури пројектованог БДП-а и креће се 39,6% у 2022. години до 36,6% у 2024. години. 

Најзначајнији дио посматране потрошње (око 71%) односи се на подсектор централна влада.  

 

Очекивана потрошња подсектора јединице локалне самоуправе детаљније је приказана у табели  

„Преглед буџетског оквира за јединице локалне самоуправе у Републици Српској, за период 2020.-2024. 

године“, која је садржана у прилогу Упутства. 

 

У наредној табели приказана је реализација 2020, план 2021, као и пројекција буџетске потрошње 

подсектора јединице локалне самоуправе по основним позицијама, у периоду 2022-2024. година. 
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Табела 6.1: Извршење 2020, план 2021. и пројекција буџетске потрошње подсектора јединице локалне 

самоуправе у периоду 2022-2024. годинa                                                                                                         (у мил. КМ) 

Ек. код ПОЗИЦИЈА 
Извршење 

2020. 

План 

2021. 

Пројекц.   

2022. 

Пројекц.  

2023. 

Пројекц. 

2024. 

РАСХОДИ           

41 Текући расходи 583,8 583,6 583,8 583,1 583 

48 
Трансфери између или унутар јединица 

власти 
5,5 8 6,9 6,6 6,6 

  Буџетска резерва 0 3,8 4 4 4 

ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  

51 Издаци за нефинансијску имовину 222,1 147,6 65,1 68,3 109,4 

УКУПНА ПОТРОШЊА (расходи и издаци за 

нефинан. имовину) 
811,4 743 659,8 662 703 

ИЗДАЦИ ЗА ФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ, ОТПЛАТУ ДУГОВА И ОСТАЛИ ИЗДАЦИ 

61 Издаци за финансијску имовину 3,1 0,2 0,3 0,3 0,3 

62 Издаци за отплату дугова 70,7 52 55,8 58,5 53,9 

63 Остали издаци 25,6 39,5 33,5 30,6 25,6 

УКУПНА ЈАВНА ПОТРОШЊА  910,8 834,7 749,4 751,4 782,8 

Извор: Докумeнт оквирног буџета РС за период 2022-2024. година 

 

Очекивана укупна јавна потрошња подсектора јединице локалне самоупаве износи 749,4 

милиона КМ у 2022. години, 751,4 милиона КМ у 2023. години и 782,8 милиона КМ у 2024. години, од 

чега расходи износе 594,7 милиона КМ, 593,7 милиона КМ и 593,6 милиона КМ. У структури расхода 

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

услуга, издаци за нефинансијску имовину, али и дознаке на име социјалне заштите, што је видљиво из 

горе наведене табеле, која је дата у прилогу Упутства. 

 

Према датим пројекцијама за период 2022-2024. година,укупна јавна потрошња јединица локалне 

самоуправе (расходи и издаци за нефинасијску имовину) у 2022. години је за 11,2% мања у односу на план 

2021. године, за 2023. годину пројектован је приближан ниво потрошње (виши за 0,3%), док је за 2024. 

годину пројектовани годишњи раст од 6,2%. Укупни текући расходи у наредном трогодишњем периоду 

планирани су на нивоу приближном плану за 2021. годину. Пројектовани издаци за инвестиције јединца 

локалних самоуправа (издаци за нефинансијску имовину) у 2022. годину су на значајно нижем нивоу у 

односу на 2021. годину (за око 56% мање), док се у 2023. години очекује благи опоравак (раст од око 5%), 

те наставак раста у 2024. години (за око 60%), који ипак неће достићи ниво плана у 2021. години. 

 

**** 
Појавом корона вируса, те дјеловањем свих институција Републике Српске на санирању 

посљедица пандемије, дошло је до значајног повећања јавне потрошње, а тиме и дефицита буџетског 

оквира на нивоу сектора опште владе у 2020. и 2021. години. У складу са Законом о фискалној 

одговорности, припрема се Програм фискалне консолидације. 

У периоду 2022-2024. година, према планираним оквирима буџета за ниво опште владе планирано 

је смањење буџеског дефицита у 2022. године на ниво од 34,5 милиона КМ, док се у 2023. и 2024. години 

планира буџетски суфицит у износу од 158,7 милиона КМ и 278,2 милиона КМ, кроз године. 

У структури планираног буџетског оквира, дефицит у 2022. години резултат је дефицита 

подсектора централна влада (-162,0 милиона КМ) који је дјелимично неутралисан суфицитом подсектора 

фондови социјалне сигурности (52,7 милиона КМ) и подсектора јединице локалне самоуправе (74,9 

милиона КМ). У 2023. години и 2024. години сва три подсектора опште владе планирају остварити 

суфицит. Подсектор јединице локалне самоуправе кроз цијели посматрани период планира суфицит. 
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2.7. Ризици за фискалне пројекције 

 

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

1) Неизвјесност у погледу трајања пандемије вируса корона у наредном периоду; 

2) Примјеном мјера у сврху помоћи привреди и становништву усљед пандемије вируса корона 

нарушена је досадашња динамика наплате јавних прихода, а за очекивати је да ће све то имати и утицај 

на достигнути степен пореске дисциплине, што значајно може утицати на наплату прихода; 

3) 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; 

4) Промјене политике опорезивања у области индиректних пореза, директних пореза, доприноса и 

непореских прихода; 

5) Значајнија одступања у кретању коефицијента расподјеле прихода од индиректних пореза између 

Републике Српске и ФБиХ у односу на процијењени ниво; 

6) 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; 

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

 

Основни политички ризици, како је исказанао у ДОБ-у, за остварење наведене пројекције 

прихода од индиректних пореза су сљедећи: 

-Пројекције прихода од индиректних пореза су урађене под претпоставком да је издвајање 

индиректних прихода за финансирање институција БиХ у средњорочном периоду на нивоу од 780 

милиона КМ годишње, тако да постоји ризик у смислу евентуалне промјене наведеног износа у 

посматраном периоду; 

-Евентуално непоштовање законске обавезе у вези са правовременим и редовним усвајањем 

коефицијената расподјеле прихода од индиректних пореза између Републике Српске и ФБиХ на 

сједницама Управног одбора Управе за индиректно опорезивање; 

-Неусвајање или кашњење са усвајањем приједлога Закона о измјенама и допуни Закона о 

акцизама у БиХ у дијелу опорезивања дуванских прерађевина; 

-Увођење новог аутоматског система расподјеле прихода с рачуна Управе за индиректно 

опорезивање. 

 

 3.  ПЛАНИРАНЕ ПОЛИТИКЕ ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Основ за дефинисање планираних политика Града Бања Лука у 2022. години, поред ДОБ-а, 

представљају и сљедећи законски и стратешки документи:  

-Закон о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19),  

-Стратегија развоја локалне самоуправе  у РС у периоду 2017-2022. године („Службени гласник 

Републике Српске, број 73/17),  

-Стратегија развоја Града Бања Лука у периоду 2018-2027. године, која је усвојена у 2018. 

години10. 

 

                                                 
10 У припреми је План капиталних инвестиција за период 2021-2023. године. У 2020. г. усвојен је Акциони план за зелени Град 

Бања Лука („Green city“). У примјени су и друге, усвојене, секторске стратегије/плански документи Града. 
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Према Стратегији развоја локалне самоуправе у Републици Српској за период 2017–2022. 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 

локалним развојем, 

5) Унаприједити подстицајне мјере демографске политике и 

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

 

Према Стратегији развоја Града Бања Лука у периоду од 2018.-2027. године, стратешки циљеви 

развоја Града 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.  

 

Дефинисање политика Града за 2022. годину, базирано је, између осталог, на: 

-реалитивно позитивним процјенама у вези са даљим током епидемије у условима имунизације 

становништва, што потврђују и прогнозе релевантних међународних институција;  

-пројекцијама јавних прихода и јавне потрошње из ДОБ-а; 

-анализи реализације главних врста пореских и непореских прихода, те примитака од 

нефинансијске имовине у протеклим годинама, као и извршења ових прихода у првој половини 

2021. године; 

-процјени динамике повлачења одобрених кредитних задужења, те процјени реализације осталих 

примитака;  

-важећим законским и подзаконским актима из области наплате прихода; 

-опредјељењу градске администрације на подизању финансијске дисциплине и транспарентним 

градским финансијама, рационализацијом у расходима и издацима, с једне стране, те порастом 

прихода (повећани обухват обвезника, контрола закупа билборда, те друге мјере предузете од 

стране нове администрације) с друге стране, а све како би се обезбиједила средства за 

финансирање приоритетних пројеката и активности у будућем периоду. 

 

Имајући у виду све наведено, потребно је истаћи сљедеће политике, на којима ће се заснивати 

планирање и реализација буџета: 

-Континуирано праћење реализације свих врста прихода, те усклађивање потрошње са том 

реализацијом; 

-Интензивирање активности на побољшању наплате изворних прихода Града (без повећања 

пореског оптерећења); 

-Одржавање или повећање достигнутог нивоа годишњих капиталних улагања из претходног 

периода, те планирање значајних нових капиталних пројеката, а у складу са распложивим пројекцијама 

буџета. У зависности од услова на тржишту капитала и остварених буџетских прихода, у 2022. години 

размотриће се задуживање за капиталне пројекте; 
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-Реализација пројеката новог Плана капиталних инвестција за период 2021.-2023. године (чије 

усвајање се очекује у другој половини текуће године), те других постојећих секторских стратегија; 

-Генерална рационализација расхода и издатака са циљем остваривања значајних уштеда у буџету 

Града; 

-Повећање финансијске дисциплине кроз: детаљно финансијско планирање јавних набавки; 

подстицање конкуренције између понуђача путем унапређења спецификација јавних набавки  и 

унапређење надзора над извођачима радова; 

-Уредно сервисирање обавеза по ануитетима за одобрена задужења. Такође, према почетним 

пројекцијама буџетских средстава, за 2022. годину планирано је краткорочно задуживање, а за сада нису 

укључени приливи по основу дугорочног задуживања; 

-Наставак политике континуираног унапређења привредног амбијента, с циљем повећања 

привредне активности и запошљавања и успостављања нових облика сарадње са пословном заједницом; 

-Значајнија подршка привреди и појединцима, кроз субвенционисање, дознаке појединцима, те 

грантовска средства: 

 помоћ у превазилажењу кризе и подстицаји запошљавању, 

 набавка уџбеника за ученике основних школа, од 3 до 9 разреда,  

 субвенционисање јавног превоза (помоћ превозницима, субвецније мјесечних карата за  

пензионере),  

 субвенције услуга приватних предшколских установа са циљем повећања обухвата дјеце  

предшколског узраста која похађају предшколске установе; 

-Побољшање нивоа и унапређење механизама социјалне заштите становништва (израда социјалне 

карте и друге активности), те наставак одређеног обима санације и реконструкције објеката основних и 

средњих школа; 

-Обезбјеђење финансирања културних и туристичких активности и манифестација од значаја за 

Град; 

-Значајније улагање у спортску инфраструктуру, те финансирање спортских удружења и 

организација; 

-Улагање у градске зеленило и специфичне урбане пројекте (као што су: изградња дајак 

пристаништа, обнављање градских фонтана, изградња чесми и други пројекти урбане ревитализације);  

-Задржавање или повећање нивоа дознака за омладину и породицу, пронаталитетну политику, те 

подршка области здравства (између осталог, реализација текућих и капиталних грантова за ЈЗУ „Дом 

здравља“ у складу са законским и подзаконским актима); 

-Окончање израде новог Урбанистичког плана Града у 2022.години, чиме ће се дефинисати 

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

координација свих актера у области просторног и урбаног планирања;  

-Наставак активности везаних за аплицирање према домаћим и међународним институцијама, за 

суфинансирање пројеката од значаја за Град. Исто тако, као један од могућих модела финансирања, 

размотриће се област јавног-приватног партнерства; 

-Континуирано повећање транспарентности  рада Градске управе и  процеса реализације буџета. 

 

У 2022. години ће се наставити активности на повећању обухвата и ефикаснијој наплати 

припадајућих пореских и непореских прихода Града. Посебна пажња и додатне активности ће бити 

усмјерене на повећање обухвата обвезника пореза на непокретности и комуналне накнаде (без 

планираних повећања пореских стопа и висине накнаде).  

 Такође, потребно је унаприједити механизме и предузети све мјере за повећање властитих 

прихода нижих буџетских корисника. 
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Градска управа Града континуирано ради на повећању транспарентности  у процесу планирања и 

извршавања 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. У 2018., 2019. и 2020. години припремљена је 

брошура „Буџет за грађане“ или водич кроз буџет Града, који на једноставан начин приказује како се 

прикупља и троши новац из буџета Града Бања Лука. Континуираном израдом овог документа Градска 

управа постала је отворенија и одговорнија према грађанима у процесу доношења важних одлука на 

локалном нивоу, а у наредном периоду наставиће се са израдом ове брошуре. Наставиће се и са 

унапређењем званичне интернет страница Града, која сада садржи већи број информација и 

докумената од значаја за функционисање Града. Раније је формирана 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 сврху подизања финансијске дисциплине формиран је тим за контролу јавних набавки у 

Градској управи Града, који има задатак да преиспита потребу за сваком јавном набавком, процијењену 

вриједност набавке, као и врсте поступка, а све у циљу што бољег задовољавања инфраструктурних и 

друштвених потреба, са што мањим утрошком јавних, тј. буџетских средстава. Размотриће се и могућност 

централизовоња процеса јавних набавки свих корисника буџета (за потрошачке јединице Оперативне 

јединице 2). 

 

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

од приоритета и у 2022. години. Буџетски оквир за 2022. 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. Наставиће се са политиком одржавања ликвидности буџета, ажурним плаћањем 

доспјелих обавеза те постизањем позитивног годишњег буџетског резултата. 

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 2022. 

години. У 2022. 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 буџетске 

захтјеве и планиране расходе и издатке за наредну годину, у највећој мјери, ускладе са пројектима из 

Стратегије развоја Града за период од 2018.-2027. године. 

 

Из свега наведеног произилази да су основни циљеви управљања буџетом за 2022. 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. 

 

Приоритети при планирању буџета за 2022. годину су: 

-реализација капиталних улагања у складу са стратешким опредјељењем  Града, те наставак 

реализације започетих капиталних пројеката из претходног периода, 

-редуковање појединих категорија текућих расхода у складу са трендовима из претходног 

периода, водећи рачуна о приоритетима и законским обавезама, 

-повећањем финансијске дисциплине, обезбиједити средства за различите видове подршке 

привреди и грађанима, 

-задржавање или повећање нивоа планираних издвајања за социјалну заштиту, културу, 

образовање, здравство, омладину, спорт те друге области од значаја за становнике Града. 

Према томе, Буџет Града Бања Лука и у 2022. години заснива се на примјени основних начела:  
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1) реалног планирања и уравнотежености,   

2) транспарентности и  

3) активног финансијског управљања. 

 

4. ПРОЦЈЕНА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА У 2022. ГОДИНИ ГРАДА БАЊА ЛУКА 

 

У свијм јединицама локалне самоуправе у Републици Српској, у 2020. години, дошло је до 

смањеног прилива буџетских средстава, због економских посљедица пандемије COVID-19. У поменутој 

години, у буџету Града остварен је пад јавних прихода у укупном износу од 18 милиона КМ или 15% 

посматрано у односу на почетни план, односно, за око 13,8 милиона КМ или 11%, у односу на 2019. 

годину. Како би се избјегли проблеми са ликвидношћу, те извршило усклађивање плана прихода и расхода 

у буџету Града у 2020. години, усвојен је ребаланс буџета, али је била извршена и супституција извора 

финансирања кроз додатно задужење (емитоване су обвезнице у износу од 12 милиона КМ, са намјеном 

финансирања капиталних инвестиција). 

 

Дешавања у вези са пандемијом COVID-19 утицала су и на израду буџета Града за 2021. годину. 

Поред претходног, треба напоменути да Буџет Града за 2021. годину није усвојен у року прописаном 

буџетским календаром, с обзиром на помјерање рока одржавања локалних избора, због чега није било 

скупштинских засиједања. Имајући у виду чињеницу да буџет Града Бања Лука за 2021. годину није 

усвојен до 31.12.2020. године, у складу са одредбама члана 38. Закона о буџетском систему РС („Службени 

гласник РС“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), у првом кварталу 2021. године наступило је привремено 

финансирање буџета Града Бања Лука за 2021. годину11. 

 

Скупштина Града је на 3. ванредној сједници, одржаној 14. и 15.04.2021. године, донијела Одлуку 

о усвајању буџета Града Бања Лука за 2021. годину у износу од 149,77 милиона КМ. Усвојеним 

буџетом планирани су: 

-порески и непорески приходи у износу од 114,79 милиона КМ,  

-грантови у износу 1,33 милиона КМ,  

-трансфери у износу од 6,85 милиона КМ,  

-примици за нефинансијску имовине у износу од 2,15 милиона КМ,  

-примици од финансијске имовине  у износу од 0,72 милиона КМ,  

-примици од задуживања у износу од 15,56 милиона КМ,  

-остали примици у износу од 4,58 милиона КМ и 

-расподјела суфицита из ранијих периода у износу од 3,76 милиона КМ.  

 

У складу са пројекцијама прихода и примитака за 2021. годину, реализацији из претходног 

периода, подацима из ДОБ-а за 2022. годину, те на бази постојећих и очекиваних измјена законске и 

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

нефинансијске имовине у буџету Града за 2022. годину: 

 

 

 

                                                 
11 С обзиром да није усвојена посебна одлука о привременом финансирању од стране Скупштине Града, наступило је аутоматско 

привремено финансирање првог квартала 2021. године, о чему је Градоначелник донио Закључак број 12-Г-4409/20, од 31.12.2020. 

године („Службени гласник Града Бањалука“, број 01/21). Усвајање наведеног закључка имало је за циљ утврђивање начина 

трошења средстава у периоду привременог финансирања (01.01.-31.03.2021. године). Привремено финансирање буџета Града у 

наведеном периоду, престало је Закључком Градоначелника, бр. 12-Г-742/21 од 31.03.2021. године („Сл. гласник Града Бања 

Лука“, број 17/21). 
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Табела 7: Извршење и пројекција буџетских средстава за Град Бања Лука (2019-2022. г.)                      (мил. КМ)                                                                                                           

Буџетска средства 

Извр. 

2019. 

година 

Извр. 

2020. 

година 

План 

2021. 

година 

Извршење 

30.06.2021. 

гoдине 

Пројекција 

2022. г. 

Инд. Инд. Инд.  

5/4 6/3 6/4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Порески приходи 73,5 69,5 70,4 36,1 74,1 51,3 106,6 105,3 

2. Непорески приходи 51,4 39,3 44,4 23,2 47,6 52,3 121,1 107,2 

3. Укупни приходи 

(1+2) 
124,9 108,8 114,812 59,3 121,7 51,7 111,9 106,0 

4. Грантови 0,06 0,4 1,3 0,02 0,9 1,5 225,0 69,2 

5. Трансфери 5,2 10,1 6,9 3 6,7 43,5 66,3 97,1 

6. Укупни буџетски 

приходи (3+4+5) 
130,16 119,3 123 62,32 129,3 50,7 108,4 105,1 

7. Примици од 

нефинансијске имовине 
0,6 0,6 2,2 0,3 2,5 12,3 416,7 113,6 

8. Укупни буџетски 

 приходи и примици 

(6+7) 
130,76 119,9 125,2 62,62 131,8 50,0 109,9 105,3 

9. Примици од 

 финанасијске имовине 
0,2 1 0,7 0,6 0,01 85,7 1,0 1,4 

10. Примици од 

задуживања 
61,8 17,5 15,6 1,3 2,5 8,3 14,3 16,0 

11. Остали примици 5 5 4,6 1,9 3,8 34,8 76,0 82,6 

12. Суфицит претх. 

периода 
9,3 6 3,7 0,7 0 8,1 0,0 0,0 

Укупно 

(8+9+10+11+12): 
207,1 149,4 149,77 67,1 138,1 44,3 92,4 92,2 

 

Процјена укупних прихода и примитака за 2022. годину, као што је видљиво из табеларног 

прегледа, износи 138,1 милион КМ, што је за 7,8% мање у односу на 2021. годину (149,77 милиона КМ). 

Међутим, ради реалног поређења 2021. и 2022. године, из планираних средстава за 2021. годину треба 

искључити планирана дугорочна задужења и средства суфицита претходног периода. Наиме, буџетски 

оквир за 2021. годину, у износу од 149,77 милиона КМ, приказан у претходној табели, обухвата и средства:  

дугорочног кредита по пројекту EBRD за изградњу водоводне и канализационе мреже (13,6 милиона КМ), 

као и средства неутрошеног суфицита из претходних година (3,7 милиона КМ). Када се искључе ова 

средства, добије се 132,4 милиона КМ коригованог буџетског оквира за 2021. годину. У том случају, 

оквир за 2022. годину је већи у односу на текућу годину за око 4%. 

 

У пројекцији за 2022. годину, у овој фази планирања буџета, укључена су средства краткорочног 

задужења у износу од 2,5 милиона КМ, а нису укључена средства расподјеле суфицита из претходног 

периода, нити је планирано дугорочно задужење.  

 

Пројекције у табели бр. 6. одређује износ процјене буџетске потрошње у буџету Града за 2022. 

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

                                                 
12 У оквиру износа планираних прихода буџета за 2021. годину, пројектован је приход у износу од 3,65 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 прихода за 2022. 

г., пројектован је износ од 4 милиона КМ, који надлежно Одјељење за комуналне послове треба размортити и дати коначну 

пројекцију до израде Приједлога буџета за 2022. г. 
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у обзир се мора узети и износ средстава потребан за отплату дугова и припадајуће трошкове задужења 

која доспијевају на наплату у 2022. години, укључујући и плаћање по основу гаранција датих „Топлани“ 

доо у претходном периоду, у укупном износу од око 21,2 милиона 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. 

 

Основни ризик за остварење пројекција буџетских средстава, представља велика неизвјесност 

у погледу наставка пандемије вируса корона, што се може, евентуално, очекивати у наредном периоду. 

Одступања макроекономских показатеља од пројектованих вриједности могу утицати на одступања 

пројекција прихода, с обзиром на њихову директну корелацију.  

 

У наставку се даје кратко образложење пројектованих прихода за 2022. годину, у коме се 

пошло од параметара датих у ДОБ-у, али и остварења из 2020. године, остварења са 30.06.2021. 

године, а што је приказано у табели „Пројекције прихода и примитака буџета Града Б. Лука за 

период 2021 – 2023. година“, која се корисницима доставља уз Упутство.  

 

 Приходи од индиректних пореза 

Приходи од индиректних пореза су најзначајнији приходи, како за ентитетски ниво власти, тако и 

за локалне самоуправе у РС. Учешће прихода од индиркетних пореза у укупним текућим приходима Града 

Бања Луке креће се у проценту од око 40% до 45% сваке године (учешће у извршеном буџету Града за 

2020. годину је око 44%). Усљед дјеловања кризе изазване пандемијом COVID-19, дошло је до пада 

привредних активности и смањење потражње и промета роба и услуга у 2020. години. Међутим, у 

наредном периоду очекује се раст ових прихода, према подацима из ДОБ-а. 

Према томе, за период 2022.-2024. година, општинама и градовима у Републици Српској у 2022. 

години припада износ од 373 милиона КМ, што је за 10,1% више у односу на план за 2021. годину, када је 

за јединице локалне самоуправе било планирано 338,9 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 (закључно са 2016. годином), који за Град 

Бања Луку износи 0,141535. Потребно је у сарадњи са Савезом општина и градова РС, радити на 

доношењу нових критерија расподјеле прихода од индиректних пореза.  

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

износи 52,8 милиона КМ или око 13% више у односу на план за 2021. г.  

 

Приходи од пореза на лична примања и самосталне дјелатности 

Пројекција прихода од пореза на лична примања и приходе од самосталних дјелатности за 2022. 

годину, исказана у ДОБ-у, је за 17% нижа у односу на план за 2021. годину.  

 Порез на лични доходак је приход код кога се одмах осјетио утицај кризе изазване пандемијом 

COVID-19. У вријеме израде ДОБ-а, није објављен податак о броју запослених закључно са мартом 2021. 

године. Ипак, према ДОБ-у, очекује се смањење броја незапослених, и наставак тренда раста запослених.   

Као што је већ наведено, Законом о измјенама закона о порезу на доходак из 2021. године, 

посматрано на годишњем нивоу  основни лични одбитак повећан је са 6.000 КМ на 8.400 КМ, а лични 

одбитак за издржаване чланове уже породице са 900 КМ на 1.800 КМ, што ће довести до додатног 

смањења пореског оптерећења и повећања плата радницима. Међутим, наведено ће довести и до нижих 

прихода од пореза на лична примања за јединице локалне самопураве, које у расподјели учествују у омејру 

25% према 75%, колико припада РС. Прве процјене за Град Бања Луку за наредну годину су да ће смањење 

прихода на лична примања (који чини највећи дио структуре ових прихода), на годишњем нивоу, износити 

око 1,3 милиона КМ, посматрано у односу на извршење 2020. године, односно, за око 1,5 милиона КМ 

мање у односу на почетни план 2021. године.  
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Према томе, пројекција за 2022. годину за Град Бања Луку је 13,1 милион КМ што је 5% 

ниже у односу на план за 2021. годину. 

 

Порез на непокретности 

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

планирани су за 11,5% мањи приходи од пореза на имовину у 2022. години, у односу на план 2021. године 

(25,4 милиона КМ у односу на 28,7 милиона КМ).  

Након вишегодишњег континуираног раста, дошло је значајног смањења наплате пореза на 

непокретности  у 2020. години, што је очигледно посљедица пандемије COVID-19, али и пролонгирања 

плаћања пореза (први дио до 30. септембра умјесто до 30. јуна, други дио до 31. децембра умјесто до 30. 

септембра. Поред претходног, треба имати у виду да је Одлуком Скупштине Града о утврђивању стопе 

пореза на непокретности на подручју Града Бања Лука за 2021. годину, прописана 50% нижа стопа у 

односу на претходни период (од 2016.-2020. године), што ће имати за посљедицу значајно смањење овог 

прихода до краја текуће фискалне године, али и у будућем периоду (процјена за 2021. годину је око -2 

милиона КМ). Општа стопа пореза на непокретности за 2021. годину износи 0,10% (раније 0,20%), а за 

непокретности у којима се непосредно обавља производна дјелатност стопа износи 0,05% (раније 

0,10%)13.  

У складу са претходним, за 2022. годину очекује се реализација овог пореза у износу од 6 

милиона КМ, што је за 28% мање у односу на почетни план за 2021. години, али и нешто више у односу 

на очекивано извршење за посматрану годину. 

 

Непорески приходи 

Пројекције ДОБ за општине и градове у 2022. години код непореских прихода су ниже у односу 

на план из 2021. године (за 7,5% мања у односу на план текуће године). Имајући у виду реализацију 

непореских прихода за Град Бања Лука за првих шест мјесеци 2021. године (23,2 милиона КМ, што је 

више за 4,6% у односу на план 2021. године или 28% више у односу на 2020. г.), очекивану реализацију 

непореских прихода до краја 2021. године, те прелиминарне процјене прихода појединих надлежних 

одјељења Градске управе за 2022. годину, непорески приходи за наредну годину пројектовани су у 

износу од 47,6 милиона КМ или 7,2% више у односу на план текуће године (укључујући и 4 милиона 

КМ планираних по основу претходно поменуте накнаде по уговорима са инвеститорима). У оквиру 

непореских прихода, истиче се: 

1) накнада за уређење грађевинског земљишта и приходи од земљишне ренте, који су пројектовани 

у износима од 7, односно, 8 милиона КМ14, 

2) накнада за коришћење комуналних добара од општег интереса, која је предвиђена, за наредну 

годину, у износу од 4,6 милиона КМ, 

3) комуналне таксе на фирму, која се очекује у износу од 4 милиона КМ, 

4) комунална такса за коришћење простора за паркирање, пројектована у износу од 3,7 мил. КМ, и 

5) властити приходи буџетских корисника, са предвиђеним износом од 4,5 милиона КМ. 

 

 

 

                                                 
13 У пројекцији за 2022. годину пошло се од претпоставке да ће пореске стопе остати на истом ниво као што су, у скалду са 

Одлуком Скупштине Града, биле утврђене за 2021. годину. Међутим, треба имати на уму да је, у 2021. години, била припремљена 

и Скупштини Града достављена посебна информација (бр. 07-013-90/21 од 16.02.2021. године), по којој не постоји оправдање за 

увођење пореских стопа у наведеним процентима. Поред претходног, у наредној години се настављају пројекти који се проводе 

са Порском управом РС, као и РУГИПП-ом, а који се превенствено односе на повећање обухвата пореских обвезника на 

територији Града Бања Лука, те се може очекивати и нешто већи приход по наведеном основу. 
14 Ради се о почетним пројекцијама поменутих накнада/прихода, те ће исте бити измјењене/усклађене са пројекцијама надлежног 

Одјељења за просторно уређење, које ће бити достављене у оквиру буџетског захтјева за 2022. годину. 
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5. ПРИЈЕДЛОГ ОКВИРНОГ ИЗНОСА БУЏЕТСКИХ РАСХОДА И 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 Градске управе Града („Приједлог  ограничења за Oперативну јединицу 1 за 2022. 

годину“), као и за спољне буџетске кориснике/потрошачке јединице („Приједлог ограничења за 

Oперативну јединицу 2 за 2022. годину“). У овој фази планирања буџета за 2022. годину, оквирни 

износ расхода и издатака за потрошачке јединице не садржи посебна средства, која обухватају 

средства: емисије обвезница, трансфера, кредита, суфицита претходног периода, те других 

намјенских средстава.   

 

Наиме, у оквиру табеларног прегледа ограничења за Оперативне јединице 1. и 2. у колони 4. 

(Извршење 2019. г.), колони 5. (Извршење 2020. г.) и колони 6. (План 2021. годинa), приказани су, код 

појединих потрошачких јединица, посебно износи са и без планираних и извршених посебних средстава 

(осјенчени подаци у табели су без посебних средстава). Наведено је потребно како би се добили упоредиви 

подаци: извршења за 2019. и 2020. годину, планираних износа за 2021. годину и „Ограничења за 2022. 

годину“ (колона бр. 8). Дакле, износи наведени у  колони 8. - „Ограничења за 2022. годину“ не садрже 

посебна средства као додатне изворе финансирања.  

 

Пројекције прихода и примитака за 2022. годину су више у односу на претходни период, имајући 

у виду све факторе наведене у Поглављу 2. овог Упутства. Ипак, треба имати у виду да је значајан износ 

расхода и издатака у 2019., 2020. и 2021. години (по почетном буџету) био финансиран или планиран за 

финансирање из посебних средстава, што у ограничењима за 2022. годину, како је већ наведено, није 

садржано. Уколико се ограничења посматрају без посебних средстава, дате пројекције расхода и 

издатака су, код појединих потрошачких јединица, више у односу на претходни период. 

 

Напомињемо да износи дати у табеларним прегледима ограничења за 2022. годину, 

представљају полазну основу, која ће се користити при изради Буџета Града за наредну годину, али 

исти могу бити измијењени током самог процеса израде буџета. Наиме, могућа су одступања од 

макроекономских претпоставки, те промјене пореских и других политика, као и других фактора до краја 

2021. године, а које су биле основа за израду овог Упутства.  

 

У приједлогу ограничења која се достављају потрошачким јединицама/корисницима, у овој 

фази планирања нису укључена сва улагања која треба планирати за 2022. годину, а налазе се у 

усвојеним стратешким документима Града. 

 

Због тога је потребно да свака потрошачка јединица размотри све могућности поштовања 

предложених ограничења, а потребна одступања на више да посебно образложи, наводећи  могуће изворе 

финансирања, укључујући и кориштење додатних средстава пренесених из претходног периода15, 

као и приједлоге за нова задужења (ОБАВЕЗНО ПОГЛЕДАТИ ТЕКСТ ПОД ТАЧКОМ 5.1.Б И 

5.2.Б).  

                                                 
15 Информације о додатним средствима, пренесеним из претходног периода, биће познате након усвајања ребаланса буџета Града 

за 2021. годину (што се очекује у првој половини октобра 2021. г.). У вези са претходним, напомињемо да се овдје ради о 

средствима суфицита из претходних година, неутрошеним кредитима и неутрошеним намјенским приходима, који ће бити 

планирани ребалансом буџета за 2021. годину а која неће бити утрошена до краја 2021. године. Ова средства ће бити потребно 

планирати у буџету за 2022. годину, на основу података о реализацији, које ће потрошачке јединице имати у мјесецу новембру 

2021. године. У складу са претходним, Одјељењу за финансије потрошачке јединице ће доставити податке о овим средствима у 

мјесецу новембру 2021. године, како би се ова планирана потрошња (неутрошена посебна средства) могла укључити у Приједлог 

буџета Града за 2022. годину. 
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Такође, Одјељење за финансије ће наставити са праћењем реализације изворних прихода у мјесецу 

августу, септембру и октобру 2021. године, те уколико дође до одступања у остварењу планираних 

прихода за 2021. 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 2022. годину, који Скупштина Града треба да разматра и усвоји у 

мјесецу децембру 2021. године. 

 

5.1. Садржај буџетског захтјева за ГРАДСКУ УПРАВУ (Оперативна јединица 1) који ће 

корисници доставити Одјељењу за финансије 

 

 Форма буџетског захтјева за средствима за 2022. годину, који ће кабинети, службе, одјељења и 

самостални 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 расходе и 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 2022. годину, 

-Табела 2: Структура планираних средстава за 2022. годину по буџетским позицијама, 

-Табела 3: Предложени извори финансирања за 2022. годину. 

 

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 2, дају се сљедеће 

смјернице: 

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

2021. годину) или назива нових позиција, у складу са Правилником о буџетским класификацијама, 

садржини рачуна и примјени контног плана за буџетске кориснике ("Службени гласник Републике 

Српске", бр. 98/16, 115/17 и 118/18), побројати, односно, навести сваки појединачни 

расход/издатак/намјену/пројекат, који се планира реализовати у 2022. години. Такође, приликом 

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

потребно 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 

(што је приоритет у планирању!), чија реализација се настваља (очекује) у наредној буџетској 

години; 

2) у колони број 6 „Буџетски захтјев 2022. 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 8 и 8а „Основ планирања“ навести законске и подзаконске акте, стратешке и друге 

планске документе, редовне активности које су представљале основ за планирање средстава за 

2022. годину. За средства и намјене које се траже и планирају у складу са Стратегијом развоја 

Града за период 2018-2027. године, потребно је, у колони бр. 8а обавезно навести ознаку 

пројекта и мјере као и њен пун назив, која је наведена у „Таблицама кохерентности секторских 

циљева, програма, пројеката и мјера“, при чему је потребно водити рачуна о динамици реализације 

пројеката и мјера из стратегије развоја и планираним пројектима и мјерама за период 2021. – 2022. 

године, који ће бити дио Акционог плана пројеката Града за 2021. годину (у септембру се очекује 

усвајање од стране Скупштине Града), те очекиваним коначним исходима реализације пројеката 

и мјера из Стратегије развоја за први петогодишњи период 2018.-2022. године (што је видљиво у 
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таблицама за кохерентност). Такође, треба имати у виду повезивање предложених пројеката са 

припремом Плана капиталних инвестиција за период 2021-2023. година (чија израда је у току). У 

вези са свим питањима повезивања Стратегије развоја Града и Плана капиталних 

инвестиција, са буџетом за 2022. годину потребно је обратити се Одјељењу за локални 

економски развој и стратешко планирање; 

4) у колони број 9 „Образложење“, навести све релевантне податке и информације које представљају 

основ за обрачун тражених средстава/процјену расхода и издатака за наредну буџетску годину; 

5) организациони дјелови Градске управе који за наредну годину планирају позиције грантова и 

трансфера, у складу са својим надлежностима, требали би да одвојено планирају и искажу 

позције грантова који се односе на текуће и капиталне грантове и трансфере, у зависности од 

намјене реализације ових средстава. Као основ за раздвајање планираних грантова и трансфера на 

текуће и капиталне може послужути намјена реализованих грантова претходних година као и 

појашњење дато у члану 95. став 1. Правилника о буџетским класификацијама, садржини рачуна 

и примјени контног плана за буџетске кориснике („Сл. гл. Републик Српске“, бр. 98/16, 115/17 и 

118/18). Такође, Одјељење за финансије препоручује свим корисницима буџета да, приликом 

планирања средстава за грантове, користе усвојену „Методологију управљања грантовима за 

програме и пројекте који се финансирају или суфинансирају средствима буџета Републике 

Српске“. Поменута методологија доступна је на интернет страници Министартсва финансија РС; 

6) у колони бр. 5 исказано је извршење буџета Града за 2021. годину до 30.06.2021. године;  

7) табеле проширити за потребан број редова; 

8) табеле 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 2022. годину, из своје активности/надлежности уз писмено 

образложење (Прилог: Табела 3). Коришћење прихода за одређене намјене и из посебних извора 

дефинисаће се Одлуком о извршењу буџета Града за 2022. годину. 

 

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

издатке (за овај дио буџетског захтјева није прецизирана посебна форма образложења, исти може бити 

додатно текстуално образложење које ће пратити табеле 1, 2 и 3), 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 и наводећи  

могуће изворе финансирања, укључујући и кориштење додатних средстава пренесених из 

претходног периода16, као и приједлоге за нова задужења.  

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

разлоге за које се траже додатна средства.  

 

Посебно се скреће пажња организационим дјеловима ГУБЛ-а (Оперативна јединица 1) да је 

приоритетно потребно планирати средства за пројекте који су у току (постоје уговори/споразуми за 

њихову реализацију), те је исте потребно исказати кроз буџетски захтјев у Табелама 1 и 2, а не у 

посебном захтјеву за додатна средства, који је појашњен у оквиру (претходне) тачке Б. 

 

 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. 

                                                 
16 Исто, фуснота бр. 15, стр. 29. 
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5.2. Садржај буџетског захтјева за БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ (Оперативна јединица 2) који ће 

корисници доставити Одјељењу за финансије 

 

 Форма буџетског захтјева за средствима за 2022. годину, који ће буџетски корисници Оперативне 

јединице 2 (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 расходе и издатке и посебног дијела захтјева са образложењем за додатна средства. 

 

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

буџетског корисника (Прилог: Табела 1 до Табела 8), која се могу ускладити са ограничењима из 

Упутства. 

 

Уз захтјев за буџетске расходе и издатке потребно је доставити податке о организационој 

структури буџетског корисника, његовим активностима и услугама, преглед средстава и запослених који 

су неопходни за обављање активности и пружање услуга у оквиру буџетских расхода и 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 (појединачних) прихода, примитака, грантова или других прихода 

за 2022. 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 2022. годину; 

 захтјев буџетског корисника за финансирање расхода манифестација/програма/ 

пројеката/намјенских прихода/пројеката из Стратегије развоја Града 2018.-2027. године, за 

посматрани период (Табела бр. 5). За средства и намјене које се траже и планирају у складу 

са Стратегијом развоја Града за период 2018-2027. године, потребно је обавезно навести 

ознаку пројекта и мјере као и њен пун назив, која је наведена у „Таблицама кохерентности 

секторских циљева, програма, пројеката и мјера“, при чему је потребно водити рачуна о динамици 

реализације пројеката и мјера из Стратегије разовја Града и планираним пројектима и мјерама за 

период 2021. – 2022. године, који ће бити дио Акционог плана пројеката Града за 2021. годину (у 

септембру се очекује усвајање од стране Скупштине Града), те очекиваним коначним исходима 

реализације пројеката и мјера из Стратегије разовја Града за први петогодишњи период 2018.-

2022. године (што је видљиво у таблицама за кохерентност). Такође, треба имати у виду 

повезивање предложених пројеката са припремом Плана капиталних инвестција за период 2021-

2023. година (чија израда је у току). У вези са свим питањима повезивања Стратегије развоја 

Града и Плана капиталних инвестиција са буџетом за 2022. годину потребно је обратити се 

Одјељењу за локални економски развој и стратешко планирање; 

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

накнаде (у складу са законском/подзаконском регулативом) за 2022. годину (Табеле бр. 6 до 8). 

 

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

издатке (за овај дио буџетског захтјева није прецизирана посебна форма образложења, исти може бити 

додатно текстуално образложење које ће пратити табеле 1 до 8), 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 и наводећи  могуће изворе 
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финансирања, укључујући и кориштење додатних средстава пренесених из претходног периода17, 

као и приједлоге за нова задужења.  

 

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. 

 

Упутство за 2022. годину можете преузети са интернет странице Града www.banjaluka.rs.ba, 

као и све табеле у Excel-у 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. ОБАВЕЗНЕ АКТИВНОСТИ ЗА СВЕ ПОТРОШАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ И КОРИСНИКЕ БУЏЕТА У 

ПОСТУПКУ ПРИПРЕМЕ БУЏЕТСКИХ ЗАХТЈЕВА ЗА 2022. 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, организациони дјелови ГУБЛ-а треба да: 

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

сл.); 

-у мјери у којој је то могуће, планирају пројекте који су предвиђени Стратегијом развоја Града 

Бања Лука (припадајући дио, у складу са расположивим средствима); 

- у својим буџетским захтјевима обавезно наведу законску и другу регулативу на основу које 

планирају грантове (позиције 415), помоћи појединцима (позиције 416) и трансфере (позиције 48), 

уколико их планирају у оквиру својих потрошачких јединица, те да образложе њихову намјену; 

-планирају износе дијела уговорених обавеза из 2021. и претходних година, који ће се реализовати 

у 2022. години. Неопходно је да сви корисници буџета изврше анализу свих уговорених обавеза (на 

ставкама текућих расхода и капиталних издатака), чији се наставак реализације очекује у наредној 

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

-организациони дијелови ГУБЛ-а, који ће реализовати расходе или издатке из опорезиве 

дјелатности, треба да планирају издатке за ПДВ  (позиција 6311) у висини очекиваних издатака по овом 

основу у 2021. години. Ради се о улазном ПДВ-у који се плаћа добаваљачима за који Град Бања Лука има 

право на поврат, а односи се на опорезиву дјелатност, тј. по основу закупа објеката (расходи везани за 

одржавање пословних простора и гаража, изградња, одржавање и санација вреловодне, водоводне и 

канализационе мреже, паркинга и осталих објеката које Град даје под закуп). Ове издатке приоритетно 

треба да планирају Одјељење за комуналне послове, Одјељење за саобраћај и путеве, Одјељење за ЛЕР и 

други;  

                                                 
17 Исто, фуснота бр. 15, страна 29. 
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-сагледају могуће ефекте судских спорова који су у току, а чији исход може захтјевати одлив 

средстава у 2022. 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 (тачка 5.1.Б.). 

 

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, 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 прихода18 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,  

-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 остале потрошачке јединице, 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 2022. 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 и 

издатака детаљно писмено образложе, како би буџет Града за 2022. годину био усклађен са 

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

кориснике ("Службени гласник Републике Српске", бр. 98/16, 115/17 и 118/18).  

 

                                                 
18 Почетне процјене намјеснких прихода дате су у прилогу Упутства, у оквиру табеларног прегледа: Пројекција прихода и 

примитака буџета Града Бања Лука за период 2021.-2023. г. 
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Сва одјељења, одсјеци, кабинети и службе ГУБЛ-а дужни су доставити захтјеве за буџетским 

средствима за 2022. 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.  

 

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 треба 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 Стратегијом развоја Града 

Бања Лука (припадајући дио, у складу са расположивим средствима – Табела 5); 

- у својим буџетским захтјевима обавезно наведу законску и другу регулативу на основу које 

планирају грантове (позиције 415), помоћи појединцима (позиције 416) и трансфере (позиције 48), 

уколико их планирају оквиру својих потрошачких јединица, те да образложе њихову намјену (Табела 4); 

-планирају износе дијела уговорених обавеза из 2021. године и претходних година, који ће се 

реализовати у 2022. 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;  

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

средстава у 2022. години и да то посебно наведу и образложе. Потребно је да 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 (тачка 5.2.Б). 

 

Намјенско трошење средстава 

 

Неопходно је да сви корисници, који ће у 2022. години имати финансирање посебних 

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

попуне Табелу 5 (у исту се уносе и пројекти из Стратегије развоја града, како је претходно појашњено). 

Ова табела се односи на планирање средстава потребних за реализацију посебних манифестација 

које се финансирају из више извора (Град, буџетски корисници) као што су: „Прољеће у Бања Луци“, 

„Љето на Врбасу“, „Кочићев збор“,,„Избор најбољег спортисте Града“ и осталих манифестација које се 

планирају за наредну годину. Табелу19 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.), односно, буџетски корисници којима је годишњим Одлукама о 

                                                 
19 Табелу је потребно припремити на начин да се у сваком одвојеном „sheet”-у искаже план средстава за наредни период, уколико 

корисник финансира више пројеката из стратегије, већи број манифестација и других, посебних, програма потрошње. 
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извршењу буџета било дозвољено коришћење Фонда 02-фонда властитих прихода (потребно је 

исказати пројекцију расхода и издатака, који ће се финансирати из властитих прихода буџетских 

корисника). 

 

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 остварена по основу боравишне таксе, Центар за 

развој пољопривреде и 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-Фонд властитих прихода, те, евентуално, њихово поновно укључивање у 

буџетске приходе Фонда 01-Планирани буџет, 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 2022. 

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 и 

издатака детаљно писмено образложе. То такође обезбјеђује усклађеност буџета Града за 2022. годину 

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

кориснике ("Службени гласник Републике Српске", бр. 98/16, 115/17 и 118/18).  

 

Сви буџетски корисници дужни су доставити захтјеве за буџетским средствима за 2022. 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 за 2022. годину 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 са позивом на број 04-40-1414/21). 

 

http://www.banjaluka.rs.ba/
mailto:finansije@banjaluka.rs.ba



