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Упутство буџетским корисницима за припрему Буџета Општине Костајница за 2022. годину је 

сачињено у складу са одредбама члана 28. тачка б. Закона о буџетском систему Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) 
 
 
 
I ПЛАНСКА ПРЕДВИЂАЊА ИЗ ДОБ-а РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПЕРИОД 2022 -  
2024. ГОДИНЕ * 

 
 

Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2022-2024. годинe (ДОБ РС 2022-2024) је 
документ средњорочног планирања у који су укључене анализе и пројекције за сектор опште владе за 
ниво Републике Српске. Подаци исказани у ДОБ-у за 2022-2024, су прикупљени и представљени у 
складу са стандардима фискалне статистике, и као такви су основа фискалних анализа и имају улогу 
у развијању и надгледању економских и фискалних програма, али и у пословима праћења мјера 
економске политике. 

Законом о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 
121/12, 52/14,103/15 и 15/16) у члану 16. дефинисана је израда Документа оквирног буџета Републике 
Српске као основе за припрему и израду буџета. Намјена ДОБ-а РС 2022-2024 је да постави 
стратешки оквир и горње границе ресурса, унутар којих би се требао припремати годишњи буџет. У 
том контексту, припрема и израда буџета засниваће се на ДОБ-у. ДОБ РС 2022-2024 даје пројекције 
прихода, расхода и финансирања за период 2022-2024 година. Кључни циљ овог Документа је да 
осигура бољу повезаност између приоритетних политика Владе и начина на које она алоцира јавне 
ресурсе. 

Законом о фискалној одговорности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 
број94/15) уређују се фискална правила, мјере и процедуре на основу којих се успоставља фискални 
оквир, ограничава јавна потрошња, јача одговорност за ефикасно и ефективно коришћење буџетских 
средстава, оснива Фискални савјет Републике Српске и јача систем контрола и надзора. Циљ 
доношења овог закона је осигурање и одржавање фискалне одговорности, транспарентности и 
средњорочне и дугорочне фискалне одрживости Републике Српске. Законом о фискалној 
одговорности РС су дефинисана општа и посебна фискална правила. ( детаљније у Документ 
оквирног буџета Републике Српске 2022-2024. година на: www.vladars.net). 

На основу кретања макроекономских показатеља Републике Српске у претходном периоду и у 
периоду јануар-април 2021. године,привредних активности у Републици Српској и у земљама 
окружења, започетим активностима и планираним политикама израђене су пројекције кретања 
макроекономских показатеља Републике Српске за период 2021-2024. година. 
 
 
 
 
 
*Подаци преузети из Документа оквирног буџета Републике Српске за период 2022 – 2024. година ( www.vladars.net) 
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Преглед макроекономских показатеља за 2017 - 2019. година, процјена за 2020.  и пројекције за 
период 2021 – 2024 година 
 
 

  
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% 

      
  

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
 

2023 
 

2024 
      

Реални раст БДП-а 3,1 3,9 2,5 -2,8 4,5 4,5 4,0 4,3 
Приватна потрошња 2,6 2,5 2,8 -3,7 3,1 3,0 3,2 3,1 
Потрошња државе -0,8 1,8 1,5 3,0 -0,5 1,3 0,8 1,1 
Бруто инвестиције у стална 
сред. 

-0,7 11,0 -2,1 -6,2 6,5 6,7 5,8 7,1 
         

Претпоставке:      
Просјечна плата нето плата у 
КМ 

831 857 906 956 1002 1032 1058 1079 

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. година) Министатство финансија Републике Српске; Напомена: Приватна 
потрошња обухвата домаћинства и потрошњу 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%. 
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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 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. Највећи раст 
очекује се у групи (Б,С,0,Е) Индустрија (посебно прерађивачкој) и група (6, Н, I) Трговина на велико и 
трговина на мало, оправка моторних возила, мотоцикала; саобраћај и складиштење; дјелатности 
пружања смјештаја, припреме и послуживања хране, хотелијерство и угоститељство, које су биле 
највише погођене у претходној години. Изузетак је дјелатност (А) Пољопривреда, шумарство и 
риболов, гдје се због високе основице у претходној години и неповољних агрометереолошких 
прилика (мраз) у првом дијелу 2021. године, не очекује значајнији раст. 

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%). Иако се очекује приближно уједначен 
раст извоза и увоза, веће учешће увоза у БДП-у имаће за посљедицу да нето допринос 
спољнотрговинске размјене има неутралан до благо негативан допринос расту (просјечно -0,4 п.п. 
годишње). Потрошња државе ће, након значајног повећања у 2020. години, постепено смањити своје 
учешће у БДП-у и већ од 2022. године бити на нивоу прије пандемије.
У 2020. години, Република Српска биљежи пад просјечних годишњих цијена од 1,2%. Најзначајнији 
допринос паду цијена дао је одјељак Превоз (цијене су ниже за 9%) и одјељак Одјећа и обућа (цијене 
су ниже за 10%). Истовремено, највећи раст цијена забиљежен је у одјељцима Алкохолна пића и 
дуван (4,5%) и Рекреација и култура (2,1%). Као и у другим земљама, СО^^-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). Разлог ове мјере био је спрјечавање и сузбијање нереалних цијена и потенцијално 
неправедно понашање појединачних трговаца, како би се заштитили економски интереси грађана и 
омогућило редовно снабдијевање на тржишту. У истом периоду задржала се ниска и стабилна базна 
инфлација. 
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У периоду јануар - април 2021. године, у поређењу са истим периодом претходне године, цијене су 
просјечно ниже за 0,9%. У посматраном периоду цијене су највише пале у одјељку Одјећа и обућа 
(цијене су ниже за 11,9%), усљед сезонских снижења конфекције и обуће током године, затим у 
одјељку Превоз (цијене су ниже за 4,3%), због нижих цијена у групи Горива и мазива од 8,2%. У истом 
периоду цијене су највише порасле у одјељку Алкохолна пића и дуван (1,6%), усљед виших цијена у 
групи Дуван (2,1%) и у одјељку Здравство (0,4%) усљед виших цијена у групи Медицинске услуге 
(2,5%). Цијене роба наставиле су да се опорављају у првом кварталу 2021. године и очекује се да 
остану близу тренутних нивоа током цијеле године, подигнуте захваљујући економском опоравку и 
побољшаним изгледима за раст. 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. Полазећи од претпоставке да неће доћи 
до повећања цијена комуналних услуга и акциза пошто је достигнут праг акциза на дуванске 
прерађевине који је прописан Законом о акцизама у БиХ (усклађивања стопа акциза с релевантним 
европским директивама), благог раста цијена хране неизвјесност кретања цијена у текућој години 
повезана је са ефектима пандемије СО^^-19. Очекује се да ће ове године цијене енергената на 
свјетском тржишту бити више за једну трећину у поређењу са 2020. годином, а нафта ће у просјеку 
износити 56 $/барел. Очекује се да ће цијена метала порасти за 30%, а цијене пољопривредних 
производа за скоро 14%. Готово све цијене роба сада су изнад нивоа од прије пандемије, вођене 
порастом економских активности, као и неким специфичним факторима снабдијевања, посебно за 
нафтне производе, бакар и неке прехрамбене производе ОРЕС је оптимистичан и очекује да ће 
убрзавање програма вакцинације и пораст потражње за горивом повећати глобалну потражњу за 
нафтом. У еврозони, као значајном спољнотрговинском партнеру, инфлација ће порасти са 0,3% у 
2020. години на 1,4% у 2021. години, након чега се очекује стагнација у средњорочном посматраном 
периоду. Посматрајући локално, Влада Републике Српске донијела је Уредбу о одређивању марже 
која се примјењује приликом формирања цијена нафтних деривата која је ступила на снагу 
14.04.2021. године ("Службени гласник Републике Српске", број 30/21). Овом уредбом утврђује се 
постојање услова за прописивање мјера непосредне контроле цијена на територији Републике 
Српске одређивањем максималних износа маржи које се примјењују приликом формирања цијена 
нафтних деривата. Имајући у виду наведено, уз процијењени раст цијена сирове нафте на свјетском 
тржишту од око 35% и 2021. години и раста цијена хране на свјетском тржишту, те могућег раста 
цијена одређених производа усљед ограничених могућности испоруке, процјењујемо да ће цијене у 
Републици Српској просјечно порасти за 0,6%. На графиконима 2.2.11 и 2.2.12 може се видјети 
упоредни приказ кретања цијена у Републици Српској и еврозони, те кретање цијена сирове нафте и  
хране на свјетском тржишту. 
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*** 

 
Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2022-2024 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, 
једнинице локалне самоуправе и фондови социјалне сигурности. 

Подсектор централна влада обухвата институције које се финансирају из буџета Републике 
Српске и у Документу је представљен по рачуноводственим фондовима (у складу са 
класификацијом, дефинисаном Правилником о буџетским класификацијама, садржини рачуна 
и примјени контног плана за кориснике прихода буџета Републике, општина, градова и 
фондова): 

• општи фонд (01) представља буџет Републике Српске у ужем смислу ријечи и 
користи се за исказивање свих средстава и свих активности буџетских корисника, осим оних 
који се, према посебним захтјевима, исказују на другим фондовима; 

• фонд прихода по посебним прописима (02) користи се за исказивање средстава која 
се на основу прописа користе само у посебне сврхе и свих активности које се финансирају из 
тих средстава, уколико нису укључена у општи фонд (нпр. властити приходи институција); 

• фонд грантова (03) користи се за исказивање грантова буџетских корисника и свих 
активности које се финасирају из тих средстава, а који нису укључени у општи фонд; 

• фонд средстава приватизације и сукцесије (04) користи се за исказивање средстава 
приватизације и сукцесије и свих активности које се финансирају из тих средстава, уколико 
средства нису укључена у општи фонд (нпр. Развојни програм Републике Српске) и 

• фонд за посебне пројекте (05) користи се за исказивање средстава намијењених 
посебним пројектима и свих активности на реализацији односних пројеката који нису укључени 
у општи фонд (нпр. кориштење приступних фондова Европске уније). 
 

*  *  * 
 
Презентација консолидованих података о планираним приходима и расходима, примицима и 
издацима дата је у складу са правилима и формом утврђеним прописима у оквиру система 
финансијског извјештавања Републике Српске. Поред тога, у додатку Документа, подаци су 
презентовани кроз форму Обрасца ПИТ - Периодични извјештај о трансакцијама, који 
представља преглед прихода и расхода (осим прихода и расхода обрачунског карактера) и 
примитака и издатака разврстаних према 6Р5 кодовима. 6Г5 - СоуегптепГ Ппапсе ЗГаИзИсз 
је макроекономски статистички оквир дизајниран од стране ММФ-а за потребе праћења 
статистике владиних финансија и фискалне анализе. 

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 
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ПДВ пријави. Коефицијенти за расподјелу прихода између ентитета су варијабилни, односно 
периодично се прилагођавају тако да одражавају промјене у крајњој потрошњи и званично их 
усваја Управни одбор Управе за индиректно опорезивање. Предвиђено је периодично 
поравнање како би се уважиле промјене у подацима о крајњој потрошњи настале на основу 
коригованих ПДВ пријава. Сваки ентитет из свог припадајућег дијела прихода од индиректних 
пореза прво издваја средства за сервисирање свог релевантног спољног дуга на посебан 
подрачун Централне банке БиХ. Преостала средства у сваком ентитету се расподјељују по 
различитом принципу између ентитетских влада, јединица локалне управе, јавних предузећа за 
путеве, а у ФБиХ и на нивое кантона. У складу са Законом о буџетском систему Републике 
Српске, од средстава од индиректних пореза која преостају за Републику Српску, након 
издвајања средстава за сервисирање спољног дуга 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%). 

*  *  * 

Руковођени опредјељењем стварања повољне пореске политике и даљег очувања социјалне 
и фискалне стабилности, као и провођења реформи са циљем растерећења рада и повећања 
привредне активности у периоду 2022-2024. година, у области опорезивања планирано је 
сљедеће: 

Порез на добит 

Када је у питању опорезивање добити правних лица (привредних друштава), у Републици 
Српској је у примјени Закон о порезу на добит („Службени гласник Републике Српске", број 94/15 
и 1/17), од 2016, односно 2017. године којим је опорезивање добити правних лица унапријеђено 
у великој мјери у односу на период прије новог закона. То се првенствено односи на принцип 
групне амортизације, прецизирање прихода и расхода који се прихватају у пореском билансу, 
примјеном правила спречавања злоупотребе тзв. „утањене капитализације" кроз правило 
ЕБИТА, детаљније и прецизније дефинисање правила трансферних цијена, те сужавања 
постојећих пореских олакшица за инвестиције и запошљавање, тако да је умјесто дотадашње 
олакшице умањења пореске основице пореза на добит за цјелокупни износ ивестиције та 
олакшица измијењена па је утврђено да се износ пореза на добит умањује за 30% привредном 
субјекту који изврши инвестиције у тој години у вриједности већој од 50% његове пореске 
основице. 

Иако је примјена новог закона резултовале ефикаснијим и ефективнијим системом опорезивања 
добити, у 2019. години донесен је Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на добит 
(„Службени гласник Републике Српске", број 58/19) којим је извршено проширење олакшице на 
инвестиције у производњу на начин да се привредним субјектима омогућава умањење основице 
пореза на добит за укупну инвестиције у опрему или постројења која се користе за производњу. 

У току 2020. године донесена је Уредба са законском снагом о пореским мјерама за ублажавање 
економских посљедица насталих усљед болести СОУИ-19 изазване вирусом 5агз-Со^-2 
(„Службени гласник Републике Српске", бр. 35/20 и 46/20). Правна лица и предузетници, који су 
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усљед мјера за спречавање ширења вируса корона имали потешкоће у пословању, остварили 
су право на продужење рока за подношење годишњих пријава (до 30. априла 2020. године) и 
право на одгођено плаћање (до 30. јуна 2020. године) обавеза по основу пореза на добит и свих 
обавеза по завршном рачуну за 2019. годину уз могућност плаћања у ратама до краја 2020. 
године. 

У периоду 2022-2024. година није планирано мијењање политика у оквиру опорезивања добити 
правних лица. 

 

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, подстицањем улагања у премије животног осигурања у виду нове пореске 
олакшице, раздвајањем опорезивања личних примања (примања из радног односа) од других 
видова примања који се сматрају осталим дохотком (доходак из различитих уговорних односа, 
приходи од чланства у управним, надзорним одборима, одборима за ревизију, приходи од 
посланичких и одборничких функција и сл.). 
У 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 плате свим радницима у Републици 
Српској. Да би се извршило повећање плата на овај начин било је потребно извршити измјену и 
Закона о раду и свих закона о платама у јавном сектору. Основна измјена била је измјена појма 
плате, па се сада под појмом плате подразумијева плата у којој је укључен порез на доходак. На 
овај начин прешло се и на нови обрачун плата што је омогућило да поваћање основног личног 
одбитка резултује повећањем свих плата у Републици Српској. 

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. Наведеним 
законом регулисано је да се порез на доходак не плаћа на износ уплаћеног пензијског доприноса 
за добровољно пензијско осигурање до 1.200 КМ годишње, у складу са законом којим се уређују 
добровољни пензијски фондови и пензијски планови у Републици Српској. 

У 2020. години донесен је Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак 
(,,Службени гласник Републике Српске" број 123/20) којим је уређено да се порез на доходак не 
плаћа на насљеђе, поклоне учињене између сродника по крви у правој линији, брачних и 
ванбрачних супружника, браће и сестара, усвојеника и усвојиоца и на поклоне укупне 
вриједности до 10.000 КМ на годишњем нивоу. Такође, прописано је да се капиталним добитком, 
односно губитком не сматра разлика настала на имовини стеченој насљеђем, преносом права 
на имовини који се врши између брачних и ванбрачних супружника и сродника по крви у првом 
насљедном реду, преносом права на имовини који се врши између разведених брачних 
супружника, а у непосредној је вези са разводом и на пренос права на имовини коју је порески 
обвезник имао у свом власништву непрекидно најмање седам година прије извршеног преноса. 

Према напријед поменутој Уредби са законском снагом, обавеза подношења годишњих пријава 
за порез на доходак за 2019. годину продужена је до 30. априла 2020. године, а плаћања по 
основу пореза на доходак по годишњој пореској пријави која су доспијевала за плаћање 31. 
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марта 2020. године за порез на доходак за 2019. годину одгађена су до 30. јуна 2020 уз 
могућност плаћања у ратама до краја 2020. године. Порески обвезници којима је за 2020. годину 
одобрен статус малог предузетника, годишњи порез малог предузетника не може бити мањи од 
240 КМ. 

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 наредном периоду планиране су 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 прихода од удјела у 
капиталу. 
 
Доприноси 

Законом о доприносима („Службени гласник Републике Српске" број 114/17), који је ступио на 
снагу 1. јануара 2018. године, извршено је смањење стопе доприноса за осигурање од 
незапослености уз истовремено повећање стопе за дјечију заштиту у истом износу ради 
финансирања додатног права из области дјечије заштите на матерински додатак за све 
незапослене мајке у износу од 405 КМ мјесечно. Такође, овим законом умањена је основица 
доприноса за лица која користе породиљско одсуство у 2018. години за 20% од основице прије 
отпочињања кориштења породиљског одсуства. Од 2019. године на снази је одредба Закона о 
дјечијој заштити према којој се послодавцима рефундира износ од 80% бруто плате за лица која 
користе породиљско одсуство, док тај износ од 2020. године износи цијелу бруто плату (100%), 
тако да се основица доприноса није наставила умањивати јер се исти ефекат на практичнији 
начин без утицаја на друга права постигао кроз измјене Закона о дјечијој заштити. Од 
01.01.2020. године стопа доприноса за осигурање од незапослености смањена је са 0,8% на 
0,6% што је резултовало смањењем укупне стопе обавезних доприноса са 33% на 32,8%. 

Претходно поменутом Уредбом са законском снагом предвиђена је мјера која се односи на 
подршку привредним субјектима с циљем очувања запослености, и то: 

- исплата обавеза за порезе и доприносе на плате за март и мај 2020. године 
послодавцима, правним лицима и предузетницима и обавеза по основу доприноса 
лицима која остварују доходак од самосталне дјелатности, којима је одлуком 
Републичког/градског/општинског штаба за ванредне ситуације забрањено обављање 
дјелатности у мјесецу марту и мјесецу мају, ако је забрана трајала најкасније до 11. маја 
2020. године, 

- исплата најниже плате са доприносима за април 2020. године запосленим код правних 
лица и предузетника којима је одлуком штаба за ванредне ситуације забрањено 
обављање дјелатности или који су престали са радом као посљедица дјеловања 
пандемије (изгубљено тржиште, недостатак сировина и слично), 

- исплата најниже плате са доприносима за мај 2020. године запосленим код правних 
лица и предузетника којима је одлуком штаба за ванредне ситуације забрањено 
обављање дјелатности у мају 2020. године, а забрана је трајала најмање до 12. маја 
2020. године. 

Такође, Законом о допуни Закона о доприносима (,,Службени гласник Републике Српске" број 
49/21) који се примјењује од 01.јула 2021. године уређена је основица доприноса за запослене у 
случају када је основица доприноса нижа од најниже бруто плате. 
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У посматраном периоду планирана је измјена Закона о доприносима с циљем смањења збирне 
стопе доприноса са тренутно важеће од 32,8% на ниво из 2008. године, односно 30,6%. Битно је 
нагласити да ће планирано умањење збирне стопе доприноса бити праћено повећањем прихода 
од пореза на доходак, односно проширивањем пореске основице дохотка на накнаде које 
тренутно нису предмет опорезивања. На овај начин ће се обезбиједити додатни приходи 
ванбуџетским фондовима за покриће губитака који ће настати због смањења стопе доприноса. 

 

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%) у односу на распон из 
претходног закона (0,05% до 0,5%), 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. 
Од опорезивања порезом на непокретности ослобођене су оне непокретности које се у 
пословним књигама воде као залихе, а омогућен је Пореској управи и јединицама локалне 
самоуправе приступ подацима Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове о 
непокретностима, за потребе употпуњавања фискалног катастра непокретности. Овај закон 
првенствено има за циљ стабилизацију буџета локалних заједница. 

Као мјера помоћи привреди и становништву усљед 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. С обзиром на то да је порез на непокретности приход буџета јединица локалне 
самоуправе, посебан акценат треба ставити на њихову активнију улогу у употпуњавању 
Фискалног регистра непокретности, односно достављање података у Фискални регистар 
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. Између осталог, у овом 
закону налазе се, први пут, начела пореског поступка, општа правила која су релевантна за 
пореске службенике и пореске обвезнике и која морају бити поштована у свакој фази вођења 
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пореског поступка, затим прецизирање метода за утврђивање пореске основице процјеном, 
продужење апсолутног рока за утврђивање застарјелости права на наплату пореских обавеза, 
прописивање правила информативне контроле, као и прецизирање рокова за подношење 
измијењене пријаве. Уједно, овим законом поступљено је по одлукама Уставног суда Републике 
Српске у вези са одредбама о ускраћивању ЈИБ- а и одредбама о повезаним лицима. Поред 
претходно наведеног , овај закон је искоришћен и да се изврше одређене техничке корекције, 
као и промјена одређених норми ради побољшања цјелокупног пореског поступка у Републици 
Српској. 

Закон о одгођеном плаћању пореског дуга 

Закон о одгођеном плаћању пореског дуга („Службени гласник Републике Српске" број 94/15) 
донесен је са циљем олакшања 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. На 
износ претходно наведеног пореског дуга за вријеме одгођеног плаћања не обрачунава се 
камата 

 

 

Закон о фискалним касама 

У 2019. години донесен је Закон о измјенама и допунама Закона о фискалним касама којим је 
прецизирано изрицање заштитне мјере забране обављања дјелатности и јасно су одређени 
услови у којима Пореска управа Републике Српске може, односно мора изрећи ту мјеру, те се 
јасно одређује њено трајање. Такође, као изузетак уводена се могућност да ако порески 
обвезник, у року од 72 сата од извршења прекршаја за који се изриче мјера забране обављања 
дјелатности, плати изречену прекршајну новчану казну, та мјера неће бити извршена. Са друге 
стране новчане казне за прекршаје евидентирања промета и издавања рачуна су повећане све 
са циљем сузбијања сиве економије. 

У наредном периоду планирано је доношење новог Закона о фискалним касама и измјена 
комплетног система фискализације у Републици Српској на начин да се омогући комуникација 
између фискалних каса и система Пореске управе Републике Српске у реалном времену, као и 
да та комуникација буде базирана на интернету, а не до сада на ГПС сигналу. 

С тим у вези, урађена је детаљна анализа која служи као основ за доношење новог законског 
рјешења, са циљем потпуне имплементације новог система фискализације у Републици Српској, 
чиме ће се сузити и елиминисати простор за спровођење активности у сивој зони које се односе 
на приказивање промета. 

Влада је крајем октобра 2019. године именовала Радну група за фискализацију са задатком да 
се: идентификују недостаци постојећег система, припреме детаљне анализе броја, типа и 
техничких карактеристика фискалних каса, фискалних штампача, ПОС уређаја на тржишту, 
припреми детаљан преглед обухвата постојећих пореских обвезника у тренутном систему 
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фискализације, са прегледом пореских обвезника који су изостављени у постојећем систему, као 
и упоредне анализе најмање три модела фискализације на међународној основи која су 
имплементирана у протеклих пет година итд. Доношење новог Закона о фискалним касама је 
планирано у 2021. години. У 2022. години планирано је доношење подзаконских аката за 
имплементацију Закона, док је пуна имплементација система планирана од 2023. године 

 

Закон о пореском систему Републике Српске 

Неодложна потреба значајног унапређења пословног окружења и амбијента за привлачење 
нових инвестиција, како страних тако и домаћих, захтијева преиспитивање постојећег великог 
броја пореских и непореских давања. Стога је Влада Републике Српске, у оквиру Програма 
економских реформи за период 2017-2019, исказала намјеру за свеобухватан програм реформе 
пореских и непореских давања у Републици Српској, кроз успостављање Регистра пореских и 
непореских давања у Републици Српској. У циљу реализације намјера Владе Републике Српске, 
Народна скупштина Републике Српске је усвојила 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 транспараентности 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 стандарда становништва. 

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. Министарство Финансија ће допунити Регистар пореских и 
непореских давања Републике Српске и са давањима чије је прописивање у надлежности 
јединица локалних самоуправа у Републици Српској у наредном периоду. 

Такође, у складу са Законом о пореском систему Републике Српске, Министарство финансија 
једном годишње врши анализу оптерећености привреде и становништва пореским и непореским 
давањима из Регистра пореских и непореских давања Републике Српске. На основу анализе, 
Влада Републике Српске 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 
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Индиректни порези 

Порез на додату вриједност 

У наредном периоду планирано је доношење новог Закона о порезу на додату вриједност ради 
његовог усклађивања са прописима Европске уније и прецизирања појединих института. 

Акцизе 

На сједници Управног одбора Управе за индиректно опорезивање у марту 2021. години усвојене 
су измјене Закона о акцизама у области опорезивања дуванских прерађевина. У априлу 2021. 
године Савјет министара је усвојио Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о акцизама у 
БиХ. Тренутно је овај закон у процедури у Парламентарној скупштини БиХ. Измјене се односе на 
рокове обрачуна обавезе за акцизе и рокове плаћања акциза. Приједлогом закона о измјенама и 
допуни Закона о акцизама у БиХ дефинише се моменат настанка обавезе плаћања акцизе на 
дуванске производе на исти начин као и за друге производе, тј. да се плаћа приликом првог 
промета или приликом увоза производа, те изједначава настанак обавезе плаћања пореским 
обвезницима који прометују дуванске производе са пореским обвезницима који прометују друге 
акцизне производе. 

Ефекти примјене нових правила у вези рокова плаћања акциза нису значајни када се ради о 
домаћим дуванским прерађевинама због ниског пондера домаће акцизе у структури укупно 
наплаћених прихода од акциза. Међутим, 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 од најмање 110 милиона КМ. Износ губитака може бити и већи уколико је интервал 
између плаћања акцизе при преузимању маркица и увоза дужи од два мјесеца, те уколико се 
повећају количине увезених дуванских прерађевина у односу на базичну 2020. годину. 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. 

Такође, у наредном периоду планирано је доношење новог Закона о акцизама ради његовог 
усклађивања са прописима Европске уније и прецизирања појединих института. 

Путарине 

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. 

Царине 

Савјет министара БиХ донио је Одлуку о спровођењу Закона о царинској политици у БиХ 
(„Службени гласник БиХ", број 13/19, 54/19 и 21/20), чија примјена треба да почне 01. јула 2021. 
године. Од датума почетка примјене Одлуке треба да почне и примјена новог Закона о царинској 
политици у БиХ („Службени гласник БиХ", број 58/15) и његових проведбених прописа. 

Како би се царинска регулатива у потпуности могла примјенити, било је потребно до тог датума 
усвојити нови Закон о царинским прекршајима у БиХ. С обзиром да поменути закон још увијек 
није усвојен и тренутно се налази у Парламентарној скупштини БиХ по хитној законодавној 
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процедури, Управни одбор Управе за индиректно опорезивање усвојио је Приједлог одлуке о 
измјени Одлуке о спровођењу Закона о царинској политици у БиХ којом је помјерен датум 
примјене Одлуке на 1. август 2021. године. Приједлог одлуке је достављен Савјету министара 
БиХ на усвајање. 

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 п Законом о измјенама и допунама Закона о судским таксама 
(„Службени гласник Републике Српске", број 67/20) укинуте су судске таксе за поднесак којим се 
тражи увјерење и за издато увјерење, као и судске таксе за поднесак којим се тражи издавање 
јединственог приступног кода и за издати јединствени приступни код, те је извршено смањење 
судске таксе за упис регистар, као и за брисање уписа. 

Законом о допуни Закона о посебним републичким таксама („Службени гласник Републике 
Српске", број 123/20) умањује се обавеза посебне републичке таксе у 2021. години за 30%, у 
2022. години за 60%, да би се коначно ова такса укинула од 2023. године. 

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). 

У наредном периоду планирано је да се настави са анализама и да се изврши додатно 
растерећење привреде и становништва путем смањења, укидања или другачијег обрачуна 
појединих непореских давања. 
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Пројекције прихода од директних пореза и непореских прихода урађене су на основу 
пројектованих макроекономских показатеља за Републику Српску и постојеће пореске политике 
у области директног опорезивања, као и прописа који дефинишу непореске приходе. За сваку 
поједину врсту прихода анализирани су трендови кретања наплате у претходном периоду, 
укључени су потенцијални једнократни утицаји који ће се десити у наредном периоду, те утврђен 
степен корелације појединих врста прихода са кретањем макроекономских агрегата. Пројекција 
прихода ради се појединачно за сваку врсту прихода и то је изузетно важно с обзиром да се на 
тај начин узимају у обзир правне основе, сезонски утицаји и специфичности сваког појединачног 
извора прихода. 

Пројекције прихода од индиректних пореза (без путарине од 0,25КМ/1) који припадају 
Републици Српској, за период од 2022. до 2024. године, поред уочених текућих трендова у 
наплати прихода, базиране су на прогнозама макроекономских показатеља за БиХ и Републику 
Српску и очекивањима да ће се износ средстава за финансирање институција БиХ, у наредном 
средњорочном периоду 2022- 2024. година, бити на нивоу од 780 милиона КМ, годишње. С 
обзиром на специфичност система расподјеле прихода од индиректних пореза, процјена 
кретања основних макроекономских показатеља за Републику Српску има додатни значај са 
аспекта сагледавања кретања крајње потрошње у наведеном периоду, као основе за 
утврђивање коефицијента расподјеле прихода од индиректних пореза између Републике Српске 
и ФБиХ. 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 је пројекција сервиса спољног дуга. 

Промјена било које од претпоставки на којима се заснива пројекција прихода захтијеваће 
измјену пројекције прихода које су наведене у овом Документу. 

У овом поглављу приказане су средњорочне пројекције прихода за сектор опште владе коју 
чине подсектори: централна влада, јединице локалне самоуправе 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. 

На основу пројектованих макроекономских показатеља и уочених трендова процјењује се да ће 
сектору опште владе, по основу прихода од индиректних пореза, у 2022. години припасти око 
1.917,3 милиона КМ. У 2023. години очекује се да ће ови приходи износити 2.008,0 милиона КМ, 
односно 2.112,1 милиона КМ и 2024. години. То значи да ће нето приходи од индиректних пореза 
у 2023. години бити за 4,7% већи у односу на 2022. годину, а у 2024. години за 5,2% већи у 
односу на 2023. годину. 

Према урађеној пројекцији, приходи подсектора централна влада износе 3.300,0 милиона КМ 
у 2022. години, 3.459,7 милиона КМ у 2023. години, односно 3.606,9 милиона КМ у 2024. години. 
У оквиру наслова 3.5 Средњорочни буџетски оквир (подсектор централна влада) детаљније су 
приказани приходи овог подсектора по рачуноводственим фондовима. 

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. У наредној табели приказана је 
пројекција прихода јединица локалне самоуправе у периоду 2022-2024. година. 
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Пројекција прихода јединица локалне самоуправе у периоду 
2022-2024. годинa 

 
 

                                            ( у мил. КМ) 
 

              
                    Пројекција 

  
       2022. 

 
     2023. 

      
       2024. 

 
П Р И Х О Д И (I+II+III+IV) 

 
     723,0 

 
     724,9 

 
      756,2 

 
I Порески приходи 

 
     447,0 

 
    442,0 

 
     464,3 

 
1. Приходи од индиректних  

        пореза 

 
      373,0 

 
     365,8 

 
      386,0 

 
2.  Приходи од директних      

          пореза 

 
        66,6 

 
       68,5 

 
         70,3 

 
3.  Остали порези 

 
          7,4 

 
        7,7 

 
          8,0 

 
II Непорески приходи 

               
       210,0 

 
      218,4 

 
     227,8 

 
III Грантови 

 
         7,0 

 
       7,0 

 
        7,0 

 
IV Трансфери између буџ. 
јединица 

 
      58,9 

 
      57,5 

 
        57,1 

 
 
 

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

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 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. 
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II ПЛАНСКА ПРЕДВИЂАЊА БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2022. 
ГОДИНУ 
 
 
 

Пројектовани приходи представљају лимит буџетске потрошње. Од корисника буџета 
Општине у наредној години тражи се да што реалније планирају своју потрошњу, правилно и 
тачно одреде приоритете и ефикасније користе расположива средства. Предлажемо да се 
средства за текуће расходе у 2022 .години планирају сходно препорукама из Документа оквирног 
буџета, поштујући оквир одобрених средстава Буџетом 2021. године, те руководећи се начелима 
рационалности и штедње услијед тренутних економских и финансијских прилика. 

Такође, кроз захтјев за буџетским средствима би се требале што више описно исказати 
потребе у наредној години, како би Одјељење на правилан начин планирало ставке у буџету. 
Посебно треба нагласити потребу за што реалнијим планирањем средстава по појединим 
ставкама како би се у току реализације буџета у 2022. години смањио број извршених 
реалокација средстава. 

 

III ПРИПРЕМА И ДОНОШЕЊЕ БУЏЕТА 
 
 

ПОСТУПАК И ДИНАМИКА ПРИПРЕМЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2022. 
ГОДИНУ 

 
Буџетски корисници су дужни да најкасније до 15.09.2021.године доставе у писаном облику 

Одјељењу за привреду, финансије и друштвене дјелтности општине Костајница буџетски захтјев 
за буџетску 2022. годину. Одјељење за привреду,финансије и друштвене дјелатности ће 
извршити анализу пристиглих захтјева и уз уважавање осталих елемената који утичу на оквир 
буџета општине израдити Нацрт буџета општине Костајница за 2022.годину. 

Према буџетском календару утврђеном у члану 28. Закона о буџетском систему РС 
(Сл.гласник РС бр.121/12,52/14,103/15 и 15/16 ), надлежни извршни општински орган утврђује 
нацрт буџета општине до 1. новембра и доставља га Министарству финансија ради добијања 
препорука. Према одредбама члана 28. тачка ђ. Закона о буџетском систему, скупштине општина 
се изјашњавају о нацрту буџета општине, који се презентује јавности кроз јавне састанке, 
оглашавањем у средствима јавног информисања, на огласној плочи општине и на WEB страници 
општине Костајница. По проведеној јавној расправи утврђује се приједлог буџета и доставља 
Министарству, које даје сагласност. Буџет општине за 2022. годину треба да донесе Скупштина 
општине до 15.децембра 2021. године. 
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БУЏЕТСКИ ЗАХТЈЕВИ КОРИСНИКА 
 

 Изради буџетског захтјева одговорно лице буџетског корисника приступа након 
прикупљања и пријема свих неопходних података о имовини, потраживањима и обавезама 
буџетског корисника и пријема Упутства за израду буџета од Одјељења за привреду,финансије и 
друштвене дјелатности, сходно члану 25. и  28..Закона о буџетском систему РС. 

На основу наведених претпоставки, одговорно лице буџетског корисника  приступа 
изради буџетског захтјева уз обавезно писано образложење планираних ставки и то како 
слиједи: 

1. На почетку буџетског захтјева укратко навести податке о буџетском кориснику (назив,      
сједиште, ЈИБ, организациони код, контакт телефон). Навести број  запослених радника. 

2. На бази анализе 2020. и текуће 2021.год., као и у складу са анализом других фактора, 
извршити процјену и исказати планирано остварење прихода за 2021.годину. Описати по 
ком основу се очекују приходи (нпр.уплата ученика, уплате родитеља), као и евентуалне 
приливе од продаје сталних средстава. 

 
 
Властити приходи буџетских корисника 
 

Конто Опис Остварење у 
2020.год. 

Остварење 2021.год.(првих 
6 мј.) 

План 
2022.год. 

1 2 3 4 5 

722591 Властити приходи 
буџетских  корисника 

   

 
 
3. Планиране расходе за 2022.годину потребно је исказати у табели укупан буџетски 

захтјев за 2022.годину.  (Користити Правилник о буџетским класификацијама, садржини рачуна 
и примјени контног плана за кориснике прихода буџета републике, општина,  градова и фондова, 
Службени  гласник РС бр 98/16, те додати број синтетичког конта ако није наведен у табели). 
Описно образложити ставке што детаљније.  

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 Упутство буџетским корисницима за припрему буџета општине  Костајница за  2022. годину 

 

 

 

4111 Бруто плате (за кориснике буџета који бруто плате финансирају из буџета 
општине Костајница) детаљно образложити у следећој табели:  

Радно мјесто Број извршилаца Коефицијент Основица Мјесечна 
плата (КМ) 

Порез и 
доприноси 

Укупно 

1 2 3 4 5 6 7 

Директор       

Помоћник 
директора 

      

Самостални 
стручни сарадници 

      

НК Радник        

...       

Укупно       

 

Сваки буџетски корисник треба табелу прилагодити по својој систематизацији. 
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Назив и број потрошачке јединице: 
Сједиште: 
ЈИБ: 
Телефон: 
Број запослених: 

УКУПНИ БУЏЕТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА 2022.ГОДИНУ 

410000 ТЕКУЋИ РАСХОДИ Изв.2020.  30.06.21.  2022. 

411000 Расходи за лична примања       

411100 Расходи за бруто плате       

411200 Расходи за бруто накнаде трошкова и осталих личних примања запослених       

412000 Расходи по основу коришћења роба и услуга       

412100 Расходи по основу закупа    

412200 Расходи по основу утрошка енергије, комуналних, комуникационих и транспортних услуга       

412300 Расходи за режијски материјал (канц.мат.,одр.чистоће, стручна лит.,часописи, дневна 
штампа,)       

412400 Расходи за материјал за посебне намјене       

412500 Расходи за текуће одржавање       

412600 Расходи по основу путовања и смјештаја        

412700 Расходи за стручне услуге (усл.фин.посред.,усл.осиг.,информисање и медији, штампање, 
ревизорске и рачуноводствене услуге,правне и админ.усл., процјене и вјештачења, 
компјутерске усл., остале)        

412800 Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине    

412900 Остали некваликифовани расходи (стручно усавршавње запослених, бруто нак.ван радног 
односа, расходи по основу репрезетације, манифестација и др.)         

510000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ       

511100 Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката    

511200 Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката    

511300 Издаци за набавку постројења и опреме       

511400 Издаци за инвестиционо одржавање опреме    

516100 Издаци за залихе материјала, робе и  ситног инвентара, амбалаже и сл.    

 У   К  У  П  Н  О       

*Табелу прилагодити потребама Буџетског корисника, а у складу са Правилником о буџетским 
класификацијама, садржини рачуна и примјени контног плана за кориснике прихода буџета 
републике, општина,  градова и фондова, Службени  гласник РС бр 98/16, те додати број 
синтетичког конта ако није наведен у табели). 
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