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На основу члана 28. став 1. тачка б. и чланом 29. Закона о буџетском систему  Републике Српске 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 103/15, 15/16, у даљем тексту: 

Закон), Одјељење за финансије Општинске управе Дервента, утврђује 

 

 

У П У Т С Т В О 

буџетским корисницима за припрему  

буџета општине Дервента за 2020. годину 

 

 

1. На основу члана 28. став 1. тачка б. и чланом 29. Закона о буџетском систему  Републике 

Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 103/15, 15/16, у даљем 

тексту: Закон), Одјељење за финансије Општинске управе Дервента, утврђује Упутство 

буџетским корисницима за припрему буџета који ће се примјењивати у наредној годину, а све 

на основу Документа оквирног буџета Републике Српске ког усваја Влада Републике Српске. 

Наведеним упутством одређује се буџетски оквир по потрошачким јединицама. 

2. Процјеном буџетских средстава и издатака за наредну фискалну годину треба да се 

обезбиједи  ефикасно и ефективно финансирање приоритетних програма, услуга и активности 

којима се испуњавају социјалне и економске потребе грађана Општине Дервента.  

С обзиром на несклад потреба и средстава неопходно је да се приликом израде буџета  поштују 

дате смјернице, оквири и рокове за припрему и израду буџета, при чему полазна основа за 

финансијско планирање на годишњем нивоу чине елементи дугорочног плана утврђени на 

нивоу Републике Српске. 

3. С обзиром на несклад потреба и средстава неопходно је да се приликом израде буџета за 2020. 

годину поштују дате смјернице, оквири и рокове за припрему и израду буџета, при чему 

полазна основа за финансијско планирање на годишњем нивоу чине елементи дугорочног 

плана утврђени на нивоу Републике Српске. 

4. У складу са чланом 29. Закона, а у вези Документа оквирног буџета Републике Српске за 

период 2020-2022. годину који је сачинила Влада Републике Српске, ово Упутство садржи: 

1) основне економске претпоставке и смјернице за припрему нацрта буџета општине 

Дервента за наредну фискалну годину, 

2) опис планиране политике јединице локалне самоуправе, 

3) процјену буџетских средстава и издатака општине за наредну фискалну годину, 

4) приједлог оквирног износа буџетских издатака за сваког корисника средстава 

општинског буџета у наредној фискалној години и 

5) поступак и динамику припреме буџета општине.  

 

 

I ОСНОВНЕ ЕКОНОМСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ И СМЈЕРНИЦЕ ЗА ПРИПРЕМУ НАЦРТА БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА  ЗА 2020. ГОДИНУ 

  

 

1. ПЛАНСКА ПРЕДВИЂАЊА ИЗ ДОБ-а РЕПУБЛИКЕ  СРПСКЕ  ЗА ПЕРИОД  2020.- 2022. 

ГОДИНЕ  

 

Закoнoм o 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 2020-2022 је да 

постави стратещки оквир и горње границе ресурса, унутар којих би се требао припремати 

годищњи буџет. У том контексту, припрема и израда буџета засниваће се на ДОБ-у. ДОБ РС 
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2020-2022 даје пројекције прихода, расхода и финансирања за период 2020-2022. година. 

Кључни циљ овог Документа је да осигура бољу повезаност између приоритетних политика 

Владе и начина на које она алоцира  јавне     ресурсе. 

 

Макроекономска кретања у 2018. и  2019. години 

 

 

Привреду Републике Српске, у 2018. години, карактерише раст индустријске производње и 

раст спољнотрговинске размјене уз стопу инфлације од 1,2%, пад броја незапoслених и раст 

броја запослених, те благи раст нето плата. 

 

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

стопа раста БДП-а за четири квартала 2018. године у Републици Српској је износила 3,7% 

(квартално: QI = 3,6%; QII=3,7%; QIII = 3,8% и QIV = 3,7%). Посматрајући збирно, највећи 

допринос расту БДП-а дала је привредна   активност  у  услужним   дјелатностима,  посебно    у    

групи  подручја (G, H, I) Трговина на велико и трговина на мало, оправка моторних возила, 

мотоцикала; саобраћај и складищтење; дјелатности пружања смјещтаја, припреме и 

послуживања хране, хотелијерство и угоститељство, гдје је просјечни раст износио 5,8%, те 

активност у групи подручја (B, C, D, E) Индустрија са растом од 4,0%. Раст индустријске 

производње резултат је раста производње електричне енергије, док је  прерађивачка 

индустрија забиљежила пад. Активности у подручјима (А) Пољопривреда, щумарство и 

риболов и (F) Грађевинарство такође су оствариле раст од 5,7% и 5,1%, те сразмјерно учещћу 

у структури БДП-а   доприносе   укупном   расту   привреде. 

 

Иако у вријеме припреме овог Документа, нису доступни званични подаци о БДП-у за 2018. 

годину по расходовном  приступу, имајући у виду   његову   структуру,   претпоставља  се  да  је  

расту БДП-а допринио раст приватне потрошње. Томе у прилог говоре и подаци о: расту броја 

запослених, расту промета у услужним дјелатностима, расту  увоза  роба и повећању прихода 

од индиректних пореза. Позитиван допринос расту БДП-а очекује се и од инвестиција, док 

кретања  у   спољно-трговинској размјени, односно нещто већем расту извоза (7,6%) у односу 

на раст увоза робе (6,5%) указује на неутралан допринос расту. Наведени показатељи уз 

ефекат потрощачких цијена, указују на повећање привредне активности   у Републици Српској. 

 

Индустријска производња са процијењеним учещћем у БДП-у Републике Српске од 19,0% у 

2018. години остварила  је  просјечан  годищњи раст од 3,6%.  Повећању укупног обима 

индустријске производње у 2018. години највећи допринос је дала производња Енергије 

(12,4%), односно повећање производње у подручју Производња и снабдијевање ел. енергијом 

гдје је забиљежен просјечан годищњи раст производње од 19,8%. У подручју Вађења руда и 

камена забиљежено је повећање производње од 4,1%, док је у Прерађивачкој индустрији 

забиљежено смањење производње  од 3,0%, углавном као резултат смањења производње 

Готових металних производа, осим мащина и опреме, те смањења Производње кокса и 

рафинисаних нафтних производа. На  раст укупног обима индустријске производње, утицало 

је и повећање броја запослених у индустрији од 2,1%, при чему је број запослених у подручју 

Производња и снабдијевање ел. енергијом повећан за 5,0%, а у подручју Прерађивачке 

индустрије за 2,1%. Такође, промет  индустрије   повећан  је  за  9,1%, њему је највећи допринос 

дао промет Енергије и Интермедијарних производа. Посматрано по тржищтима, промет 

индустрије на домаћем тржищту повећан је за 9,6%, а промет на иностраном тржищту за  

8,3%. 
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Поредећи период јануар – март 2019. године, са истим периодом претходне године, 

индустријска производња је забиљежила просјечан пад од 13,7%, чему је, посматрано по 

класификацији дјелатности (КД) највище допринијело смањење производње у подручју 

Производња и снабдијевање ел. енергијом од 19,6%, те смањење производње у Прерађивачкој 

индустрији од 10,2%. И у подручју Вађење руда и камена забиљежено је смањење производње 

од 9,4%, чему је највище допринијело смањење производње у области Вађење руда метала од 

15,9%. Овакво кретање индустријске производње у првом кварталу 2019. године, резултат је 

с једне стране, високе основице из претходне године, а посебно у подручју Производња и 

снабдијевање      ел. енергијом, а  са  друге  стране  посљедица  је слабљења извозне тражње 

земаља CEFTA и ЕУ. Наиме у другој половини 2018. године, неки од нащих главних 

спољнотрговинских партнера (Њемачка, Италија) биљеже успоравање економске 

активности и опадајуће стопе индустријске производње, щто се, одражава на извозно 

оријентисану прерађивачку индустрију. У истом периоду, забиљежено је повећање броја 

запослених у индустрији од 0,2%, чему је дппринијело повећање броја запослених у 

Производњи и снабдијевању ел. енергијом од 9,7%, док је у Прерађивачкој индустрији и 

Вађењу руда и камена забиљежено смањење броја запослених од 0,6% и 5,3%, респективно. 

Промет индустрије, у првом кварталу 2019. године наставља са растом од 6,5%. Посматрано по 

тржищтима, промет на домаћем тржищту повећан је за 12,9%, а промет на иностарном 

тржищту је мањи за 2,2%, щто потврђује утицај кретања у међународном економском 

окружењу. 

Према прелиминарним подацима, јавни дуг Републике Српске, који обухвата унутращњи и 

спољни дуг буџета Републике, унутрашњи и спољни дуг јединица локалне самоуправе, те 

унутращњи дуг фондова  социјалне сигурности и Универзитетског клиничког центра 

Бањалука на дан 31. децембар 2018. године  је  износио   4.048,9    милиона   КМ,   док    је              процјена                 

за    крај 2019. године     4.158,7 милиона  КМ. Укупан дуг Републике Српске, који поред јавног дуга 

обухвата и спољни дуг јавних предузећа и ИРБ РС, на дан 31. децембар 2018. године   је   износио   

5.178,5  милиона    КМ,    док    је процјена     за    крај  2019. године   5.260,1  милиона  КМ.   Према   

процјенама,  учещће  јавног дуга  у БДП-у   на  крају  2019. године   износиће    37,7%   БДП-а,     док    ће    

укупан   дуг     Републике    Српске   износити     47,6%   БДП-а. 

Ниво  дефицита дозвољен  Уговором из Мастрихта је 3,0% БДП-а. Дефицит у земљама ЕУ у 

2018. години   износио    је   0,6 %  БДП-а.    Према      прелиминарним   подацима,   консолидовани    

суфицит  за  ниво  опщте  владе  Републике Српске   у 2018. години, исказан   у   складу   са   GFS 

методологијом,  износи 0,4% БДП-а. 

 

 

Макроекономске процјене  и  пројекције  за  период  2019-2022. година 

 

На oснoву  кретања  макроекономских   показатеља  Републике Српске  у претходном   периоду   

и  у периоду јануар–март 2019. године, привредних активности у Републици Српској и  

земљама окружења, започетих активности и планираних политика Владе Републике Српске, 

израђене су процјене и пројекције кретања макроекономских показатеља Републике Српске 

за период 2019– 2022. година. 
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Табела 2.3.1: Преглед   макроекономских     показатеља    за  период   2015-2018. 

године, процјена  за 2019. и     пројекције  за  период 2020-2022. године 

 
О П И С 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

БДП        

БДП номинални, у мил. КМ 9.205 9.631 10.077 10.593 11.041 11.533 12.075 12.654 

Број становника – у мил. 1,16 1,16 1,15 1,15 1,15 1,14 1,14 1,14 

БДП по становнику у КМ 7.921 8.320 8.740 9.211 9.626 10.081 10.582 11.119 

% раста БДП-а, номинално 3,6% 4,6% 4,6% 5,1% 4,2% 4,5% 4,7% 4,8% 

% раста БДП-а, реално 2,8% 3,5% 3,1% 3,7% 3,4% 3,7% 3,9% 4,0% 

Инфлација - просјечна  годищња 

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

(реалне стопе раста %)  

Реални раст БДП-а 2,8 3,5 3,1 3,7 3,4 3,7 3,9 4,0 

Приватна потрошња 2,6 2,4 2,6 2,5 2,0 2,2 2,0 2,2 

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

Бруто инвестиције у стална 

средства 
-0,1 3,8 -0,7 4,3 -0,5 4,0 0,4 3,9 

         

Претпоставке:         

Просјечнa плата након 

опорезивања, у КМ 
831 836 831 857 897 905 913 921 

Извоз роба у мил. КМ 2.614 2.869 3.476 3.741 3.913 4.258 4.607 4.971 

Извоз роба, годищњи раст у % -2,9% 9,8% 21,2% 7,6% 4,6% 8,8% 8,2% 7,9% 

Увоз роба у мил. КМ 4.369 4.427 4.899 5.217 5.363 5.770 6.174 6.588 

Увоз роба, годищњи раст у % -11,7% 1,3% 10,7% 6,5% 2,8% 7,6% 7,0% 6,7% 

Покривеност увоза извозом у % 59,8% 64,8% 71,0% 71,7% 73,0% 73,8% 74,6% 75,5% 

Стопа незапослености % 25,2% 24,8% 21,0% 17,2% 16,4% 15,8% 15,4% 15,0% 

 

Расположиви  подаци за 2019. годину, указују на успоравање привредне  активности, у 

највећој мјери као утицај успоравања активности у привредама земаља ЕУ, а посебно земaља 

које су значајни спољно-трговински партнери Републике Српске. Наиме, према подацима 

Еуростата, евидентиране  су  опадајуће  стопе  економског   раста    за  ЕУ 28 (од 2,4%   у  

првом      кварталу   до 1,4%   у  четвртом кварталу 2018. године), щто је имало за резултат 

обарање пројекција раста за земље ЕУ 28 за 2019. годину. Оваква кретања, су се (поред 

осталог) одразила на привреду Републике Српске кроз  пад  индустријске   производње  и  

спољнотрговинске   размјене,   у   периоду      јануар–март  2019. године. Индустријска 

производња је забиљежила пад, у највећој мјери у производњи електричне енергије, у односу 

на висoку прощлогодищњу основицу, те наставак пада у прерађивачкој индустрији. С друге 

стране, евидентан је раст производње капиталних производа. Тржищте рада даље  биљежи   

повећање   броја   запослених   и   смањење  броја незапослених.   Очекује   се   да   ће,   под   

утицајем   слабљења   екстерне   тражње,   економски раст Републике Српске успорити у 

односу на претходну годину и да ће у 2019. години износити 3,4%. Претпоставља се да ће 

домаћа потрощња, поред смањења спољнотрговинског дефицита, представљати највећи 

ослонац раста БДП-а у 2019. години. 
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Пројекције јавних финансија за период 2020-2022. година 

 

Регулаторни оквир и приоритети фискалне политике у   наредном периоду 

 

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 2019-2021. година, у области опорезивања 

планирано је сљедеће: 

 Порез на добит 

Када је у питању опорезивање добити правних лица (привредних друщтава), 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 олакщица за инвестиције и 

запощљавање, тако да је умјесто дотадашње олакщице 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   изврщи    инвестиције     у   

тој   години   у  вриједности  већој од 50% његове    пореске   основице. 

Иако је примјена новог закона резултирала ефикаснијим и ефективнијим системом 

опорезивања  добити,           у       2019. години   донесен       је    Закон    о   измјенама       и   

допунама          Закона      о  порезу    на     добит  којим    је  изврщено   прощирење олакщице  

на инвестиције у производњу на начин да се привредним субјектима омогућава   умањење   

основице пореза на добит    за   укупну инвестицију   у   опрему   или   постројења која се 

користе   за   производњу. 

 

У периоду 2020-2022. 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 олакщица,     подстицањем   улагања   у   премије   животног   

осигурања   у   виду   нове   пореске олакщице,   раздвајњем 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 годищњем нивоу и на тај начин 
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повећане плате свим радницима у Републици Српској. Да би се    изврщило   повећање  плата     

на     овај   начин    било   је   потребно изврщити     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 прещло се и на   нови   обрачун  плата,  щто  је  омогућило да повећање 

основног личног одбитка   резултује повећањем   свих   плата   у   Републици Српској. 

 

У наредном периоду планиране су измјене у оквиру опорезивања дохотка физичких лица 

како би се изврщила прерасподјела и дощло до додатног повећања плата, а уз прощирење 

пореске основице пореза на доходак. Посебан акценат се ставља на опорезивање прихода   од    

удјела    у капиталу. 

Такође, планирано   је у наредном периоду и ослобађање  од пореза на доходак накнаде коју 

послодавац даје запосленима у виду доприноса за добровољно пензијско осигурање у износу 

до 100 КМ на мјесечном нивоу. 

Доприноси 

Законом о доприносима („Службени гласник Републике Српске“ број 114/17), који је ступио  

на   снагу 1. јануара 2018. године, изврщено је смањење   стопе   доприноца   за осигурање од 

незапослености   уз   истовремено   повећање   стопе   за   дјечију   защтиту   у    истом   износу 

ради финансирања   додатног права из области дјечије   защтите   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  за   20%   од  основице 

прије   отпочињања   корищћења   породиљског   одсуства. 

 

Основица доприноса за лица која користе породиљско   одсуство   је враћена на пуни износ,   

а преузета обавеза растерећења послодаваца се проводи кроз постепено повећање износа 

који се рефундира послодавцима из Фонда дјечије защтите. Наиме, смањењем основице 

доприноса лица која   користе   породиљско   одсуство би била ускраћена за тај период   за   

остала   права   која произилазе из  плаћања   доприноса (ПИП, права по основу 

незапослености). Повећање   износа   рефундације   умјесто   смањења основице доприноса је 

практичнији начин растерећења послодаваца који даје исти ефекат уз истовремено 

остварење и свих права за запослена лица која користе породиљско одсуство.   Од 2019. 

године   на снази је  одредба   Закона о  дјечијој защтити према   којој   се   послодавцима   

враћа   износ   од   80%   бруто   плате   за   лица која   користе   породиљско   одсуство,   док   

ће   се   од  2020. године   враћати   цијела   бруто  плата. 

 

Такође, када су у питању пореске политике у области обавезних доприноса, у наредном 

периоду, планирана је измјена   Закона о доприносима   са   циљем смањења   збирне   стопе   

доприноса ради смањења   укупног пореског оптерећења   рада   у   Републици Српској. 

 Порез на имовину/непокретности 

У   2015. години донесен је Закон п 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   претхoдног   закона   (0,05% до   0,5%), и уведена посебна стопа за 

непокретнпсти које се користе у производне сврхе (0% до 0,10%).   Локалне   заједнице,   

поред стопе, обавезне су да утврђују и почетну вриједност непокретности. Од опорезивања 
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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 o 

непокретностима, за потребе   употпуњавања фискалног катастра непокретнсти.   Овај закон 

првенствено   има   за циљ   стабилизацију   буџета   локалних   заједница. 

 

У периоду 2020–2022. година није планирана измјена Закона о   порезу   на   непокретности, 

већ интензивирање активности на пријављивању непријављених непокретности у 

Републици Српској. 

 

 Закон о пореском поступку Републике Српске 

У  Републици Српскoј у примјени   је   Закoн     o    пoреском пoступку Републике Српске oд 

2012. гoдине кoјим је у цјелoсти уређен пoступак oпoрезивања каo и материјалнo правни 

статус Пoреске управе Републике Српске. Предметни закoн мијењан је три пута, а посљедња 

измјена била је у 2016. години у оквиру спровођења реформе привредног система Републике 

Српске, односно са циљем смањења    обима   сиве    економије    у      Републици     Српској.   

Предметни     Закон садржи   и    измјене    којима   се  омогућава  контрола  нерегистрованог 

пословања  и контрола пријављивања радника у Јединствени систем регистрације, контроле 

и наплате доприноса од свих инспекцијских органа у Републици Српској било на 

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

у    Пореској   управи Републике    Српске    оних     пореских    обвезника    чији  оснивачи имају 

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

и оснивачи    пореских обвезника   који     имају   неизмирене    пореске   опбавезе. 

 

У наредном периоду планирано је јачање инспекцијских контрола у Пореској управи 

Републике Српске, са циљем смањења  избјегавања  плаћања   пореза и смањења   обима  

„сиве економије“   у   Републици Српској. Законом о измјенама и допунама Закона о пореском 

поступку из 2016. године омогућено је поднощење пореских пријава електронским путем, 

чиме ће се значајно унаприједити рад Пореске управе Републике Српске и смањити 

трощкови администрирања. Планирано је интензивирање   активности  на   успостаљању 

већег степена    е-услуга    и   е-комуникације    пореских обвезника са Пореском управом, као 

и интензивирање пореских контрола физичких лица, власника предузетничких   дјелатности  

или правних  лица примјеном индиректних   метода утврђивања  пореске   основице. 

 

У наредном периоду приступиће се  изради новог Закона о пореском поступку Републике 

Српске са циљем омогућавања примјене реформе регистрације пословања у Републици 

Српској, односно, увођења е-регистрације пословних субјеката. Како је предметни закон 

неколико пута мијењан, то су испуњени  услови за донощење  новог  закона   јер су измјене  

закона  обухватиле  преко 50% основног  текста   закона. 

 

Такође, предметни закон ће бити донесен  након  свеобухватне  анализе пореског   поступка   

у   сарадњи са   Пореском  управом. 

 

 Закон о фискалним касама 

У   2019.  години   донесен   је   Закон  о измјенама  и  допунама   Закона   о  фискалним   касама 

којим је прецизирано изрицање защтитне мјере забране обављања дјелатности и јасно су 
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одређени услови у којима Пореска управа Републике Српске може, односно  мора  изрећи ту 

мјеру, те се јасно одређује њено трајање. Такође, као изузетак уводи се могућност да ако 

порески обвезник, у року од 72 сата од изврщења прекрщаја за који се изриче мјера забране 

обављања дјелатности, плати изречену прекрщајну новчану казну, та мјера неће бити 

изврщена. Са друге стране новчане казне за прекрщаје евидентирања промета и издавања 

рачуна су повећане све са циљем сузбијања сиве економије. 

 

У наредном периоду планирано   је донощење   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. 

 

 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),  којим  је успостављен правни основ за усвајање 

Регистра пореских и  непореских  давања  у Републици Српској, те   опщти   пропис   у  односу   

на   увођење, мијењање    или  укидање пореских и непореских давања у Републици Српској. 

Одредбе тог закона представљају законску разраду уставних начела у односу на 

опорезивање, превасходно начела законитости и начела сразмјерности. Наиме, одредбама 

тог закона прописана је обавеза свих обрађивача и предлагача   свих   опщтих   прописа 

(закона,   уредби,  правилника или одлука) којима  се  уводе,  мијењају  или   укидају   

поједина    пореска     или    непореска    давања,  да израде анализу    оправданости   увођења   

или   мијењања   тих   давања,   на   основу   које Министарствпо   финансија   даје   мищљење, 

а орган надлежан за донощење   таквог   акта коначно   одлучује   да ли је увођење  или  

мијењање  пореског  или  непореског давања оправдано  или  не. 

 

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

протека прелазних рокова, прописано да давања која нису садржана у Регистру не стварају 

обавезу плаћања,   а   обрађивач  или  предлагач  тог  акта  у   којем  се   такво   давање   

налази  има обавезу  да  покрене   процедуру   уклањања   тог   давања   из  правног  систем.   

Пореска   и непореска   давања   која   не могу бити садржана у Регистру су она која су 

донесена противно начелима из Закона о пореском систему Републике Српске. Регистар 

пореских и непореских давања је  донесен и  постао коначан у трећем кварталу 2018. године, 

а на основу њега планирано је  у  наредном периоду анализирање свих непореских давања,  

те   укидање   оних  код   којих   анализа  укаже  да  је   њихово   постојање   супротно   

поменутим  начелима, која превище оптерећују пословање или грађане, а   чији фискални 

утицај није велик. 

 

У   наредном   периоду    није   планирана   измјена    овог    закона    већ    унапређење   његове 

примјене, као   и  постепено   укидање   прекомјерно оптерећујућих   непореских   давања. 

 Индиректни порези 

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/l, а који представља приход јавних предузећа за 

путеве и аутопутеве у Републици Српској   и   ФБиХ. 
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У наредном периоду планирано је донощење новог Закона о порезу на додату вриједност и  

Закона о акцизама   ради  њиховог   усклађивања   са   прописима   Европске   уније   и   

прецизирања појединих    института.   Такође,  евентуално  ће се изврщити  и  анализа  

повећања   стопе пореза   на   додатну   вриједност   ради   компензације         са         губитком   

прихода    од    смањења прихода    по   основу   доприноса. 

 

 Пројекције јавних прихода 

 

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 дефинищу 

непореске приходе. За сваку поједину врсту прихода анализирани  су  трендови  кретања  

наплате у претхпдном  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 специфишности   сваког појединачног   извора   

прихода. 

     

Пројекције прихода од индиректних пореза (без путарине од 0,25КМ/l) који припадају 

Републици Српској, за период од 2020. до 2022. године, поред уочених текућих трендова у 

наплати прихода и измјена политика у области акциза на деривате нафте и акциза на дуван 

(наставак хармонизације акциза на цигарете са стандардима ЕУ и усклађивање акциза на 

резани дуван са растом акциза на цигарете)   те     у  области царина    (примјена    Споразума   

о   слободној    трговини између БиХ   и ЕФТА   од   01.01.2015. године), 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 

2020 – 2022. година, задржати на нивоу од 750 милиона КМ, годищње. 

 

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 опщте владе 

коју чине подсектори: централна влада,  јединице  локалне  самоуправе и  фондови  

социјалне сигурности.   Очекивани приходи износе 4.549,8 милиона КМ у 2020. години, 

4.682,1 милиона КМ у 2021. години, односно 4.805,8 милиона  КМ  у  2022. години. 

 

На основу пројектованих макроекономских показатеља и уочених трендова процјењује се да 

ће сектору  опщте   владе,  по основу   прихода  од  индиректних  пореза,  у  2020. години 
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припасти  око  1.884,6 милиона  КМ.   За   2021.  и  2022. годину  очекује   се   да   ће   ови   

приходи износити  око 1.965,4 милиона КМ,  односно  2.033,6 милиона КМ,   респективно.  То   

значи да ће нето  приходи  од  индиректних   пореза у 2021. години   бити    за   4,2% већи у 

односу на   2020. годину,  а у 2022.  години  за 3,4%    већи  у  односу на 2021. годину. 

 

Према  урађеној  пројекцији, приходи  подсектора  централна    влада     износе    3.156,4 

милиона    КМ   у   2020. години, 3.247,3 милиона КМ   у   2021. години,   односно 3.326,9 

милиона КМ у   2022. години.    

 

Очекивани    приходи   јединица   локалне    самоуправе    су 711,2 милиона   КМ    у   2020. 

години, 733,0 милиона   КМ   у   2021. години   и   759,8 милиона  КМ   у   2022. години.   У 

наредној табели приказана је пројекција    прихода   јединица   локалне    сампуправе   у   

периоду 2020-2022. година. 

 

Табела 3.2.2.1 Пројекција прихода јединица локалне самоуправе у периоду 2020-2022. 

годинa 

(у мил. КМ) 

 Пројекција 

 2020. 2021. 2022. 

П Р И Х О Д И (I+II+III+IV) 711,2 733,0 759,8 

I Порески приходи 453,2 469,7 487,6 

1. Приходи од  индиректних   пореза 374,2 388,4 403,9 
2. Приходи од   директних  пореза 77,7 80,0 82,3 
3. Остали порези 1,3 1.4 1,4 

II Непорески  приходи 209,9 218,1 226,8 

III Грантови 5,5 5,5 5,5 
IV Трансфери  између буџ. јединица 42,7 39,7 39,9 

 

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 опщтина и градова 

припада 24% средстава преосталих након сервисирања спољног дуга Републике Српске.  У 

складу са пројекцијом  прихода  од индиректних  пореза  за  период  2020-2022. година  и  

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

градова по  основу индиректних пореза у 2020. години   износити око  374,2 милиона  КМ,   у   

2021. око   388,4  милиона  КМ   и   у 2022. години око  403,9 милиона  КМ. 

 

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 50,5 милиона КМ у 2020. години,  51,7 милиона КМ  у  2021. години  и  52,9 

милиона  КМ у  2022. години.  Наведене пројекциј е усклађене су са пројекцијом   раста   плата    

и   запослености     у   Републици Српској. 

 

Опорезивање непокретности у Републици Српској прописано  је Законом о порезу на 

непокретности,   a   на   основу    Закона    о    буџетском    систему     Републике    Српске    

приход     од пореза   на   имовину у потпуности припада буџетима јединица локалне 
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самоуправе. Пројекција прихода по основу пореза  на имовину   износи   27,2 милиона КМ  у  

2020. години,   28,3 милиона   КМ   у   2021. години и 29,4 милиона КМ  у   2022. години. 

 

Очекивани укупни износ непореских    прихода у буџетима јединица локалних сампуправа је 

209,9 милиона   КМ   у    2020. години,   218,1 милиона   КМ   у   2021.  години,    односно   226,8    

милиона    КМ    у   2022. години. 

 

 

II  ПЛАНСКА ПРЕДВИЂАЊА  БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2019. ГОДИНУ  - ОПИС 

ПЛАНИРАНЕ ПОЛИТИКЕ 

 

1. Опис планиране политике локалних власти 

     

     Стабилност и успјешност општинског буџета је показатељ резултата рада и политике 

локалне власти. Стабилност буџета општине Дервента потврђују показатељи: 

 

− планирани буџетски оквир се повећавао из године у годину и у периоду од 2005. до 2019. 

године просјечно годишње се повећавао за 9,2%, 

− редовни (изворни) приходи, искључујући намјенска средства грантова  и трансфера, те 

кредитна средства у наведеном периоду повећавали су се просјечно годишње за 5,3%, 

− укупна капитална улагања (укључујући кредитна средства) у периоду од 2005. до  2019. 

године била су већа просјечно годишње за 9,3%, 

− буџетске године су завршавале позитивним финансијским резултатом, тј. оствариван је 

буџетски суфицит, 

− није било проблема са ликвидношћу, 

− у 2020. години процјењује се знатно учешће капиталних улагања у буџету. Улагањима из 

буџета општине треба додати остварена и очекивана значајна улагања по основу разних 

донација, 

− задуженост општине је  8,52%, што је повољно обзиром на законско ограничење од 18%. 

 

И код предлагања буџета за 2020. годину планира се наставак позитивних кретања и 

показатеља везаних за буџетске приходе и расходе. 

Циљеви су : 

-  повећање буџетских прихода, 

-  уравнотеженост планираних прихода са расходима, 

-  значајна капитална улагања, 

-  реална расподјела прикупљених прихода, 

-  обезбјеђење позитивног финансијског резултата. 

        Стварање услова и повољног амбијента, поред повољног географског положаја општине 

Дервента, за интерес страних инвеститора, један је од циљева садашњег и будућег периода. 

        У складу са могућностима један од значајних циљева је брига и побољшање положаја 

социјално угрожених лица и лица са посебним потребама. 

        На побољшање положаја и задовољства свих становника сеоског и градског подручја 

утицаће се изградњом и одржавањем инфраструктурних објеката, стварање могућности за брже 

запошљавање, бригом о породицама погинулих бораца и ратних војних инвалида, те 

задовољавајућим пружањем услуга од стране јавног сектора. Рецертификација, задржавање и 

унапређење стандарда БАС ЕН ИСО 9001-2015, чије норме се примјењују у општинској управи 

Дервента, утицаће на задовољство корисника услуга.  
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III ПРОЦЈЕНА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И ИЗДАТАКА  ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА  ЗА 2020. 

ГОДИНУ 

 

На бази предвиђања исказаних у ДОБ-у РС за период 2020.-2022. година пројекција  прихода 

јединица локалне самоуправе у периоду 2020-2022. година,  и процјене кретања пореских и 

непореских прихода у 2019. години, а на основу остварења у периоду јануар-јуни,  пројекција  

укупних буџетских средства  општине Дервента за 2020. годину је  14.745.000,00 КМ, чија 

структура је  исказана у сљедећој табели: 

Ред ВРСТА План за План за 

Процјена 

извршења за 

Планска 

предвиђања 

бр. ПРИХОДА 2019. годину 

2019. годину 

- ребаланс 2019. годину за 2020. год. 

1 2 3 4 5 6 

1 Порез на доходак - Порез на лична 

примања и приходе од самосталне   

дјелатности 540.700,00 540.700,00 540.700,00 650.000,00 

2 Порези на имовину 597.000,00 597.000,00 597.000,00 601.000,00 

3 Приходи од индиректних пореза 7.937.000,00 7.937.000,00 7.937.000,00 8.554.000,00 

4 Остали порези 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 

5 Укупно порески приходи 9.076.700,00 9.076.700,00 9.076.700,00 9.807.000,00 

6 Приходи од  имовине  630.700,00 630.700,00 630.700,00 636.000,00 

7 Накнаде, таксе и приходи од пружања 

јавних услуга 2.316.100,00 2.316.100,00 2.316.100,00 2.427.000,00 

8 Новчане казне 5.500,00 5.500,00 5.500,00 7.000,00 

9 Остали непорески приходи 60.000,00 60.000,00 60.000,00 110.000,00 

11 Укупно  непорески приходи 3.012.300,00 3.012.300,00 3.012.300,00 3.180.000,00 

12 Грантови 11.000,00 23.900,00 23.900,00 20.000,00 

13 Трансфери 739.000,00 741.180,00 741.180,00 741.000,00 

14 Примици за нефинансијску, финансијску 

имовину  506.500,00 506.500,00 506.500,00 546.000,00 

15 Примици за фин. имовину и остали 

примици 52.000,00 52.000,00 52.000,00 51.000,00 

16 Неутрошена намјенска средства ранијих 

периода 719.230,00 1.671.243,00 1.671.243,00 400.000,00 

17 УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 14.116.730,00 15.083.823,00 15.083.823,00 14.745.000,00 

 

У структури укупних буџетских прихода и примитака општине Дервента који су исказани у 

претходној табели, нису приказана  кредитна средства и   приливи од донација. Ако буду 

постојали реални показатељи и основ за њихово укључивање у буџет,  буџетски оквир за 2020. 

годину ће бити већи. 

Предвиђа се да ће приходи буџета општине Дервента у 2020. години бити у висини  

процијењених за 2019. годину. 

Сви јавни приходи, укључујући и властите приходе које буџетски корисници остваре вршењем 

дјелатности су приходи буџета који морају бити распоређени у билансу буџета и исказани по 

изворима  из којих потичу. Сви расходи буџетских корисника морају бити утврђени у буџету и 

уравнотежени са приходима. 

Предлажемо буџетским корисницима да сагледају могућност  повећања  властитих прихода у 

2020. години.  
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Неопходно је руководити се принципима рационалности и штедње. 

 

IV  ПРИЈЕДЛОГ ОКВИРНОГ ИЗНОСА БУЏЕТСКИХ ИЗДАТАКА ЗА СВАКОГ КОРИСНИКА  

БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2020. ГОДИНУ  

 

Сходно одредбама члана 29. став 1. тачка  г) Закона, у сљедећој табели се налази приједлог 

оквирног износа  буџетских издатака за сваку потрошачку јединицу буџета општине Дервента 

за 2019. годину: 

Р.Б. Потрошачка јединица 

Организациони 

код ПЈ 

План буџетских 

издатака за 

2019. годину – 

основни буџет 

План 
буџетских 

издатака за 

2019. годину - 

ребаланс 

Процјена 
извршења 

буџетских 

издатака за 

2019. годину 

Оквирни износ 

буџетских 

издатака у 

2020. години 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Скупштина општине 270110 380.300,00 380.300,00 380.300,00 460.000,00 

2 Начелник општине 270120 3.200.540,00 4.109.904,00 4.109.904,00 3.800.000,00 

3 Територијална ватрогасна јединица 270125 848.230,00 854.931,00 854.931,00 560.000,00 

4 Одјељење за општу управу 270130 266.520,00 266.520,00 266.520,00 285.000,00 

5 Одјељење за финансије 270140 2.848.445,00 2.851.520,00 2.851.520,00 2.852.000,00 

6 Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности 270150 1.684.500,00 1.679.912,00 1.679.912,00 1.675.000,00 

7 Одјељење за просторно уређење 270160 132.000,00 137.000,00 137.000,00 110.000,00 

8 Одјељење за стамбено комуналне 

послове 270170 925.500,00 937.500,00 937.500,00 1.015.000,00 

9 Одсјек  за борачко инв. заштиту 270180 135.000,00 147.900,00 147.900,00 135.000,00 

ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА -  I (општинска управа) 10.421.035,00 11.365.487,00 11.365.487,00 10.892.000,00 

10 Мјесне заједнице 270200 31.540,00 31.540,00 31.540,00 31.500,00 

11 Центар за социјални рад 270300 2.010.954,00 2.010.954,00 2.010.954,00 1.991.000,00 

12 Јавна предшколска установа „Трол“  270400 760.141,00 766.621,00 766.621,00 930.000,00 

13 ЈУ Центар за културу 270500 188.650,00 192.650,00   188.000,00 

14 ЈУ Спортски  центар 270930 339.830,00 343.511,00 343.511,00 351.500,00 

15 ЈУ Туристичка организација 

општине Дервента 270920 65.717,00 67.847,00 67.847,00 63.000,00 

16 ЈУ Средњошколски центар „М. 

Пупин“ 8150048 110.000,00 111.016,00 111.016,00 110.000,00 

17 ЈУ Стручна и техничка школа 8150049 108.000,00 108.334,00 108.334,00 108.000,00 

18 ЈУ Народна библиотека „Б. 

Радичевић“ 8180041 80.963,00 85.963,00 85.963,00 80.000,00 

ОПРАТИВНА ЈЕДИНИЦА – II (остали корисници)       3.853.000,00 

УКУПНО 14.116.830,00 15.083.923,00 15.083.923,00 14.745.000,00 
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V  ПОСТУПАК И ДИНАМИКА ПРИПРЕМЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 

Буџетски корисник оперативне јединице I – (општинска управа) достављају: 

1. Захтјев за текуће расходе и издатке 

Основа за планирање ових средстава биће план за 2019. годину, извршење буџета за период 01. 

01. – 30. 06. 2019. године. 

 

2 . Захтјев за додатна средства за текуће активности 

Писмено образложити додатне активности и обавезно мора да садржи опис и разлоге 

активности за које се траже додатна средства и нови запослени по потреби. 

 

Уз захтјев из тачке 1. и 2. обавезно се доставља образложење у писаној форми које садржи 

податке о организационој структури буџетског корисника, његовим активностим и услугама, 

преглед средстава и запослених који су неопходни за обављање активности и пружање услуга у 

оквиру буџетских издатака, као и описе и разлоге обављања активности за које се траже 

додатна средстава. 

 

 

3 . Захтјев за набавку основних средстава и опреме 

Захтјев за набавку основних средстава и опреме, додатним средствима за капиталне пројекте 

започете у претходним фискалним годинама и за нове капиталне пројекте, као приоритете које 

треба разматрати у поступку доношења буџета за наредну фискалну годину. 

 

Наведене захтјеве доставити на обрасцу који је дефинисан прилогом број 4 са динамиком 

утрошка средстава. 

 

Приходе и примитке који намјерава остварити буџетски корисник потребно је доставити према 

прилогу број 6 са динамиком прикупљања  прихода. Приходи који су намјенски потребно је 

означити у које расходе се употребљавају. 

 

Расходе и издатке је потребно доставити према обрасцу из прилога број 6. 

 

Буџетски корисник оперативне јединице II – (остали буџетски корисници) достављају: 

 

1 . Захтјев за буџетске издатке са подацима о постојећим активностима и услугама 

буџетског корисника 

Основа за планирање ових средстава биће план за 2019. годину, извршење буџета за период 01. 

01. – 30. 06. 2019. године.. 

Код текућих издатака тачно се морају дефинисати материјални трошкови по нормативним 

утрошка и тренутним тржишним цијенама (са ПДВ-ом).  

Финансијски и наративно образложити сваки трошак. 

Трошкове је потребно исказати збирно по економској класификацији (прилог број 1), а 

финансијски и наративно образложити сваки трошак по структури трошка, односно који 

трошкови чине буџетску ставку. 

Расходи за бруто плате, накнаде и остала примања, боловање, отпремнине и једнократне 

помоћи доставити посебно образложено према прилогу број 3. 

  

2 . Захтјев за додатна средства за буџетске издатке чије финансирање не може да се 

усклади са ограничењима садржаним у овом Упутству. 
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Захтјев за додатна средства за буџетске издатке чије финансирање не може да се усклади са 

ограничењима садржаним у овом Упутству, потребно је писмено образложити додатне 

активности и обавезно мора да садржи опис и разлоге активности за које се траже додатна 

средства и нови запослени, са приједлогом приоритета који треба да буду размотрени у 

поступку доношења буџета за наредну фискалну годину. 

На основу наведеног буџетски корисник се мора држати датих ограничења и буџетског оквира. 

Уколико су потребна додатна средства у буџету за наредну годину потребно у буџетском 

захтјеву тражити али са приједлогом приоритета, који се разматрају у поступку доношења 

буџета за наредну фискалну годину. То значи да буџетски корисник који предлаже, орган који 

утврђује буџет и орган који усваја буџет мора утврдити приоритете у финансирању, а не 

проширивати буџетски оквир без обезбјеђених прихода.   

Уз захтјев из тачке 1. и 2. обавезно се доставља образложење у писаној форми које садржи 

податке о организационој структури буџетског корисника, његовим активностим и услугама, 

преглед средстава и запослених који су неопходни за обављање активности и пружање услуга у 

оквиру буџетских издатака, као и описе и разлоге обављања активности за које се траже 

додатна средстава. 

 

3 . Захтјев за набавку основних средстава и опреме 

Захтјев за набавку основних средстава и опреме, додатним средствима за капиталне пројекте 

започете у претходним фискалним годинама и за нове капиталне пројекте, као приоритете које 

треба разматрати у поступку доношења буџета за наредну фискалну годину. 

Сваки од наведених захтјева се доставља појединачно (прилог број 4). 

Сви расходи се морају планирати према динамици прикупљања прихода. 

 

4. Властити приходи, грантови и донације, примици од продаје основних средстава и остали 

јавних приходи који припадају буџетском кориснику морају се исказати у захтјеву са 

динамиком прикупљања. Такође мора се исказати који износ се потражује из прихода који 

припадају општини Дервента (прилог 2).  

 

5. Буџетски корисници који су по прописима дужни да закључе уговор о суфинансирању од 

стране општине и буџетског корисника, уз буџетски захтјев дужни су доставити и нацрт 

уговора. 

 

6.  Корисници грант средстава из буџета општине дужни су свом надлежном одјељењу 

доставити информације о потребним средствима и активностима ради планирања расхода по 

основу грантова, најкасније до 03. 09. 2019. године, како би надлежно одјељење обрадило у свом 

буџетском захтјеву којег подноси до 15. 09. 2019. године. 

Потребно је да доставе податке на основу којих је утврђена висина као и јасне и мјерљиве 

циљеве који ће се остварити давањем грантовских средстава. 

Такође потребно је да се доставе јасни и мјерљиви показатељи резултата давањем гранта и 

добра аргументација траженог износа са прецизном намјеном утрошка средстава. 

 

Мјесне заједнице такође достављају образац са приједлозима за потребним средствима који је 

дефинисан прилогом број 4 до 03. 09. 2019. године, како би надлежна одјељења обрадила до 15. 

09. 2019. године. 

 

Сви буџетски корисницу су дужни доставити процијену извршења властитих прихода и 

примитака, као и процјену извршења расхода и издатака  које планирају до краја 2019. године, 

као посебан додатак буџетском захтјеву, исказан вриједносно по структури (по ставкама) 

буџета за  2019. годину или предложеном измјеном структуре у односу на 2019. годину. 
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Буџетски корисници су дужни да најкасније до 15. 09. 2019. године доставе у писаном облику 

Одјељењу за финансије општине Дервента буџетски захтјев за буџетску 2020. годину. Одјељење 

за финансије ће извршити анализу пристиглих захтјева и уз уважавање осталих елемената који 

утичу на оквир буџета општине израдити нацрт буџета општине Дервента за 2020. годину. 

Према буџетском календару утврђеном у члану 28. Закона, 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, Скупштине општина се изјашњавају о Нацрту 

буџета општине до 15. новембра 2019. године.  

Након утврђивања Буџета општине Дервента за 2020. годину исти ће бити презентован 

јавности кроз оглашавање у средствима јавног информисања, на огласној плочи општине и на 

WЕB страници општине Дервента, на који могу сви грађани дати своје мишљење и препоруке. 

Посебни састанци ће се водити са сваким буџетским корисником посебно при чему ће се 

састављати записници, а буџетски корисници такође могу писаним путем доставити своја 

мишљења и препоруке у утврђеним роковима.  

По спроведеној јавној расправи утврђује се Приједлог буџета и доставља Министарству 

финансија на давање  сагласности.  

 

 Буџет општине  за 2020. годину  треба да донесе Скупштина општине до 15. децембра 2019. 

године. 

 

 

Уз буџетски захтјев достављају се прилози који су саставни дио Упутства. 

 

 

 

Број: 04-402-11/19 

Датум, 18. 07. 2019. године 

 

 

 

    НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

                                                                                                                                                    Миле Стринић, с.р. 

 


