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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 2019. годину 

 
 
1. Овим Упутством се буџетским корисницима дају смјернице, оквири и рокови за припрему и 
израду буџета општине Дервента за 2019. годину. 
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.  
3. С обзиром на несклад потреба и средстава неопходно је да се приликом израде буџета за 2019. 
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 2019-2021. 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 2019. ГОДИНУ 

  

 

1. ПЛАНСКА ПРЕДВИЂАЊА ИЗ ДОБ-а РЕПУБЛИКЕ  СРПСКЕ  ЗА ПЕРИОД  2019.- 2021. 

ГОДИНЕ  

 

Документ оквирног буџета Републике Српске за период 2019-2021. година (у даљем тексту ДОБ 
РС 2019-2021) је документ средњорочног планирања у који су укључене анализе и пројекције за 
сектор опште владе  за ниво Републике Српске. Подаци исказани у ДОБ-у РС  2019-2021 
прикупљени су 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 2019-2021 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 
2019-2021 даје пројекције прихода, расхода и финансирања за период 2019-2021. година. 
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Кључни циљ овог Документа је да осигура бољу повезаност између приоритетних политика 
Владе и начина на које она алоцира јавне ресурсе. 
 
Макроекономска кретања у 2017. и почетку 2018. године 

 

Привреду Републике Српске, у 2017. години, карактерише раст индустријске производње, 
ниска стопа инфлације након дефлације која је била присутна од 2013. године, пад броја 
незапослених и раст броја запослених, те благи пад нето плата. 

Према процјени Републичког завода за статистику Републике Српске (РЗС РС), просјечна стопа 
раста БДП-а за четири квартала 2017. године у Републици Српској је износила 3,0% (квартално: 
QI = 2,7%; QII=2,8%; QIII = 3,3% и QIV = 3,1%). Посматрајући збирно, у 2017. години, највећи 
допринос расту БДП-а дао је раст у услужним дјелатностима, посебно у групи подручја (G, H, 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, гдје је просјечни раст износио 8,9%, те у подручју (C) Прерађивачка 
индустрија са растом од 7,8%. С друге стране, на раст БДП-а негативно је утицало подручје (А) 
Пољопривреда, шумарство и риболов, са падом од 5,6%. Пољопривредна производња у 
Републици Српској у 2017. години одвијала се у отежаним околностима, узрокованим прије 
свега екстремном сушом, појавом мраза на почетку вегетације, ризицима од нових заразних 
болести у анималној производњи, али и ризицима повезаним са отвореним тржиштем, 
порозношћу граница и изостанком адекватних мјера заштите домаће производње. 
 
У 2017. години Република Српска биљежи раст просјечних годишњих цијена од 0,5%. У 
поменутом периоду најзначајнији допринос расту дао је одјељак Превоз, као посљедица раста 
цијена сирове нафте на свјетском тржишту. Значајан допринос расту цијена забиљежио је и 
одјељак Алкохолна пића и дуван усљед повећања акциза на дуван и дуванске производе, али и 
због политике повећања цијена цигарета појединих произвођача. С друге стране, највећи пад 
цијена у 2017. години забиљежен је у одјељку Одјећа и обућа. Све наведено указује на то да је 
инфлација у 2017. години вођена поскупљењем малог броја производа и услуга. Да су 
инфлаторни притисци остали ниски указује ниска и стабилна базна инфлација. 
 

У периоду јануар-март 2018. године, Република Српска биљежи инфлацију од 0,5%. Највећи 
раст цијена забиљежен је у одјељку Алкохолна пића и дуван (6,0%) услијед ранијег повећања 
акциза на дуван и дуванске прерађевине (од 01. јануара 2018. године) као и поскупљења 
цигарета најављених од стране појединих произвођача, а која се примјењују од 01. марта текуће 
године, а затим слиједи одјељак Превоз (4,7%). 

 
На тржишту рада у 2017. години дошло је до позитивних кретања која се односе на повећање  
броја запослених и смањења броја незапослених лица. Просјечан број запослених, у 2017. 
години, повећан је за 2,9% на годишњем нивоу и износи 260.608 лица. Највећи допринос овом 
расту забиљежен је у областима Прерађивачка индустрија и Трговина на велико и мало, 
поправка моторних возила и мотоцикала, које у структури запослених учествују са 20,9% и 
17,7%, што указује на повећање обима производње у привреди и промета у трговини на мало. 
Истовремено, просјечан број незапослених лица у 2017. години смањен је за 8,8% на годишњем 
нивоу и износио120.056 лица. Анкетна стопа незапослености смањена је за 3,8 п.п. и износи 
21,0%. Тренд се наставља и у периоду јануар - март 2018. године, када је просјечан број 
незапослених износио 113.373 лица, што је за 9,8% мање у односу на исти период претходне 
године. 
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Просјечна нето плата у 2017. години износила је 831 КМ и у односу на 2016. годину имала је 
номинални пад од 0,6%, а уз допринос дефлације реални пад од 1,1%. У периоду јануар – март 
2018. године, просјечна нето плата износила је 836 КМ. 
 
Просјечна пензија у 2017. години износила је 344 КМ уз номинални раст од 0,5%. Тренд раста 
пензија се наставља и у 2018. години када је за прва три мјесеца исплаћена просјечна пензија у 
износу од 351 КМ. Просјечан број пензионера у 2017. години износио је 257.018 лица са 
тенденцијом раста, који се наставља и у прва три мјесеца 2018. године, када број пензионера 
износи 257.193 лица. 
 
У 2017. години Република Српска остварила је номинални раст извоза од 21,2% и увоза од 9,7%, 
што је наставак раста из 2016. године. Као резултат већег раста извоза од увоза забиљежено је 
смањење спољнотрговинског дефицита за 11,4%, односно за 177,2 милиона КМ. Такође, у 2017. 
години остварен је историјски највећи проценат покривености увоза извозом који је износио 
71,6% и већи је за 6,8 п.п. у односу на претходну годину. Извоз роба исказује се у номиналним 
стопама раста које већ садрже и ефекат повећања цијена на свјетском тржишту. 
 
Према прелиминарним подацима, јавни дуг Републике Српске, који обухвата унутрашњи и 
спољни дуг буџета Републике, унутрашњи и спољни дуг јединица локалне самоуправе, те 
унутрашњи дуг фондова социјалне сигурности и Универзитетског клиничког центра Бањалука 
на дан 31. децембар 2017. године је износио 4.208,9 милиона КМ, док је процјена за крај 2018. 
године 4.394,0 милиона КМ. Укупан дуг Републике Српске, који поред јавног дуга обухвата и 
спољни дуг јавних предузећа и ИРБ РС, на дан 31. децембар 2017. године је износио 5.315,0 
милиона КМ, док је процјена за крај 2018. године 5.574,4 милиона КМ. Према процјенама, 
учешће јавног дуга у БДП-у на крају 2018. године износиће 41,6% БДП-а, док ће укупан дуг 
Републике Српске износити 52,7% БДП-а. 

 
Ниво дефицита дозвољен Уговором из Мастрихта је 3,0% БДП-а. Дефицит у земљама ЕУ у 2017. 
години износио је 1,0 % БДП-а. Према прелиминарним подацима, консолидовани суфицит за 
ниво опште владе Републике Српске у 2017. години, исказан у складу са GFS методологијом, 
износи 1,3% БДП-а. 
 
 
Макроекономске процјене и пројекције за период 2018-2021. година 

 
На основу кретања макроекономских показатеља Републике Српске у претходном периоду и у 
периоду јануар–март 2018. године, 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 
2018– 2021. година. 
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Табела 1:  Преглед макроекономских показатеља за период 2014–2017. година, процјена 
за 2018. годину и пројекције за период 2019–2021. година 
 

О П И С1 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

БДП  

БДП номинални, у мил. КМ 8.887 9.205 9.631 10.038 10.500 10.990 11.515 12.075 

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

БДП по становнику у КМ 7.615 7.921 8.320 8.694 9.119 9.569 10.052 10.568 

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

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

Инфлација - просјечна 
годишња стопа 

 

-1,2% 
 

-1,4% 
 

-1,2% 
 

0,5% 
 

1,3% 
 

1,1% 
 

1,0% 
 

1,2% 

 (реалне стопе раста %) 

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

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

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

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

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

Бруто инвестиције у стална 
средства 

 

4,9 
 

-0,1 
 

3,8 
 

0,5 
 

3,5 
 

3,1 
 

3,7 
 

3,0 

 

Претпоставке:         

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

Извоз роба у мил. КМ 2.692 2.614 2.869 3.477 4.096 4.624 5.124 5.667 

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

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

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

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

Стопа незапослености % 25,7% 25,2% 24,8% 21,0% 20,0% 19,2% 18,6% 18,2% 

 
Расположиви подаци за 2018. годину, указују на даљи раст потрошње. Наставља се тренд раста 
извоза и увоза, чему иду у прилог и очекивана позитивна економска кретања у земљама  
окружења. Уз позитиван допринос потрошње и ефекат спољнотрговинске размјене, очекује се 
да ће Република Српска у 2018. години остварити економски раст, по реалној стопи од 3,7%. 
Повећање економске активности, пратио би наставак раста индустријске производње, 
повећање броја запослених, што би се позитивно одразило на расположиви доходак и 
потрошњу, повећање извоза и увоза. Поред приватних, очекује се нешто већи обим јавних 
инвестиција, што ће такође допринијети укупној привредној активности у Републици Српској. 
 
У периоду 2019-2021. година, очекују се наставак стабилног кретања привредног раста по 
стопама 3,8% - 4,0% као резултат раста домаће тражње и инвестиција, те позитивног 

                                                 
1 Извор: Републички завод за статистику Републике Српске (2014–2017. г.) осим података за БДП 2017. 

г. који су процјена Министарства финансија Републике Српске; процјена (2018. г.) и пројекција (2019–
2021.г.) Министарства финансија Републике Српске; НАПОМЕНА: Приватна потрошња обухвата 
потрошњу домаћинстава и потрошњу НПИСД (непрофитне институције које служе домаћинствима). 
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доприноса спољнотрговинске размјене, док ће се потрошња државе одржавати на приближно 
истом нивоу. 

Према пројекцијама међународних финансијских институција, у периоду 2019-2021. године, 
очекује се наставак стабилних кретања у окружењу. Обзиром на отвореност наше екомомије, а 
имајући у виду тренд повећања извозне оријентације индустријске производње, очекује се да 
ће се привредни раст у окружењу позитивно одразити на раст индустријске производње у 
Републици Српској, те омогућити одрживост извозне тражње. Одређени ниво извозне тражње 
омогућиће даљи тренд позитивних кретања у спољнотрговинској размјени, односно раст 
извоза по стопама вишим од раста увоза и његов допринос привредном расту. Кроз наставак 
позитивних кретања у прерађивачкој индустрији, очекује се повећање броја запослених и већа 
инвестициона улагања, што би се позитивно одразило на развој других грана. Повећање броја 
запослених уз благи раст личних примања и дознаке из иностранства омогућило би раст 
домаће потрошње и њен позитиван допринос на раст бруто домаћег производа. 
 
Током периода 2018-2021. година процјењује се да ће индустријска производња забиљежити 
просјечан годишњи раст од 5,0%. Ова процјена је у складу са пројекцијама раста БДП-а за 
наведени период, као и претпоставкама о повољним екстерним приликама, које се односе на 
јачање економског раста у екстерном окружењу, а на које указују последња истраживања 
међународних финансијских институција. 
 
Кретање цијена у 2018. години значајно ће зависити од кретања цијена на тржишту енергената 
(нарочито сирове нафте), као и повећање акциза на дуван и гориво. Према подацима Свјетске 
банке цијена сирове нафте (брент) у фебруару 2018. године износила је 65,4$/барелу, што је 
више за 18% у односу на исти мјесец претходне године. Према предвиђањима ММФ (пројекције 
из априла 2018. година) цијена сирове нафте у 2018. години могла би бити већа за 18,9% у 
односу на претходну годину, а цијене хране би могле порасти за 2,6%. Поред тога, од домаћих 
фактора који одређују ниво инфлације узет је у обзир наставак постепеног повећања акциза на 
дуван и цигарете од јануара 2018. године, као и поскупљење течних горива од фебруара 2018. 
године. Узимајући у обзир све наведене факторе који утичу на раст цијена у 2018. години може 
се очекивати инфлација од 1,3%. 

 
На кретање цијeна роба и услуга у Републици Српској, због значајног увоза сировина и 
репроматеријала, значајно утиче кретање цијена ових производа на међународном тржишту.  

Узимајући у обзир доступне пројекције и процјене међународних финансијских организација о 
релативно стабилном кретању свјетских цијена сирове нафте и хране у наредном периоду, као 
и наставак усклађивања акциза на дуван и дуванске производе са регулативом Европске уније, 
за 2019. годину је пројектована просјечна годишња стопа инфлације од 1,1%. Уз већ наведене 
процјене o релативно стабилном кретању свјетских цијена нафте и хране, у 2020. и 2021. 
години, пројектоване су просјечне годишње стопе инфлације од 1,0% и 1,2%, респективно. 
Наредни графикон приказује пројекције кретања цијена и процјене неизвјесности око ње. 
У посматраном периоду очекује се благи раст нето плата и то: 840 КМ у 2018, 846 КМ у 2019, 
854  КМ у 2020. и 861 КМ у 2021. години, те наставак тренда пада незапослености, тако да 
пројектоване стопе незапослености износе: 20%, 19,2%, 18,6% и 18,2% кроз године. 

Приликом израде пројекција извоза пошло се од пројекција реалних стопа раста БДП земаља са 
којима остварујемо највећи обим извоза, те еластичности извоза у односу на БДП у контексту 
извозне тражње. Пројектоване номиналне стопе раста извоза крећу се у распону 10,6%-17,8%, 
посматрајући период 2018-2021. година. У истом периоду, пројектоване номиналне стопе раста 
увоза крећу се у распону 8,3% - 11,8%, на шта значајан утицај има ефекат повећања  домаће  
тражње и инвестиција. У наведеном периоду очекује се већи раст извоза у односу на увоз, што 
ће имати позитиван утицај на стабилизацију спољнотрговинског биланса и постепени раст 
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покривености увоза извозом који би, према пројекцијама, закључно са 2021. годином требао 
износити 80,7%. Поред раста извоза очекивано повећање привредне активности и домаће 
тражње требало би да доведе и до повећања увоза у односу на претходну годину. Пројектоване 
реалне стопе увоза ниже су у односу на пројектоване стопе извоза, што би у средњорочном 
периоду требало да резултује повећањем покривености увоза извозом, повећањем извоза у 
структури бруто домаћег производа и смањењу спољнотрговинског дефицита. 
 

Пројекције јавних финансија за период 2019-2021. 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 друштава), донесен је Закон о 
порезу на добит („Службени гласник Републике Српске“ број 94/15), који је ступио на снагу 01. 
јануара 2016. године и Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на добит („Службени 
гласник Републике Српске“ број 1/17), који је ступио на снагу 01.01.2017. године. Измјенама 
Закона о порезу на добит извршено је прецизирање пореског обвезника, резидентности, извора 
добити у Републици Српској, што практично јасно одређује опорезивање добити у оквиру БиХ, 
односно правила плаћања пореза на добит су у највећој мјери хармонизована између 
Републике Српске и ФБиХ чиме је потпуно онемогућено двоструко опорезивање. Тим законом 
је прописан нови начин утврђивања и признавања трошка амортизације у пореске сврхе, према 
систему групне амортизације што представља у односу на претходни систем повећање пореске 
олакшице због самог начина амортизације, али и кроз повећање амортизационих стопа. 
Порески подстицај у виду умањења пореске основице за улагање у непокретности, постројења 
и опрему за обављање производне дјелатности је измијењен и у одређеној мјери сужен па се 
према одредбама важећег закона ова олакшица може остварити уколико се претходно 
наведено улагање изврши у износу који је већи од 50% пореске основице за ту пореску годину, 
тако што се у том случају умањује обавеза пореза за 30%. Утврђено је и правило спречавања 
злоупотребе тзв.“утањене капитализације“, на начин да се код пореских обвезника којима нето 
расход камата прелази износ од 30% основице, не признаје цјелокупан износ, већ само износ у 
висини 30% основице. На крају, тим законом су и прецизирана правила међународног 
опорезивања, односно опорезивања нерезидената који остварују приходе или добит у 
Републици Српској путем сталног мјеста пословања или директно без оснивања 
организационог дијела. 

 
У периоду за који се доноси ДОБ РС 2019-2021, није планирана измјена у области политике 
опорезивања добити у Републици Српској. 

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 која се сматрају осталим дохотком (доходак из различитих уговорних односа, 
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приходи од чланства у управним, надзорним одборима, одборима за ревизију, приходи од 
посланичких и одборничких функција, и сл.). У периоду за који се доноси ДОБ планирано је 
доношење Закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак са циљем редефинисања 
опорезивања капиталних добитака, затим проширења опорезиве основице пореза на доходак 
редефинисањем опорезивања прихода из радног односа, прихода од капитала и промјена 
неопорезивог дијела дохотка, која измјена у коначници зависи од измјена других релевантних 
прописа и на нивоу Републике Српске и прописа о индиректном опорезивању како би се 
остварио неутралан ефекат на буџет Републике Српске приликом смањења укупног 
оптерећења рада. Такође, овим измјенама Закона о порезу на доходак, поједноставиће се и 
редефинасати опорезивање и утврђивање пореске основице за доходак од самосталне 
дјелатности у складу са економском снагом пореских обвезника. 

 

Доприноси 

Законом о доприносима („Службени гласник Републике Српске“ број 114/17), који је ступио на 
снагу 01.01.2018. године, извршена је „прерасподјела“ стопе доприноса за осигурање од 
незапослености и дјечију заштиту у корист дјечије заштите за 0,2 п.п. односно њено повећање 
са садашњих 1,5% на 1,7% уз истовремено смањење стопе доприноса за незапосленост са 1,0% 
на 0,8% како би се омогућило провођење мјере повећања и проширења обухвата права на 
исплату материнског додатка за сваку незапослену мајку у трајању од једне године, односно 18 
мјесеци за мајку трећег и сваког наредног дјетета, а у износу до 405 КМ мјесечно. 

 
Тим законом умањена је основица доприноса за 20% за лица која користе породиљско одсуство 
у току коришћења тог одсуства, са циљем смањења оптерећења послодаваца у овом дијелу. 
Наиме, до тада послодавци су били у обавези исплатити лицу које користи породиљско 
одсуство бруто плату, док су из средстава ЈУ Фонд дјечије заштите Републике Српске 
остваривали „рефундацију“ нето плате. У наредном периоду извршиће се смањење основице 
доприноса за лица која користе породиљско одсуство у току коришћења тог одсуства на 50% у 
2019. години и у 2020. години неће се плаћати доприноси на плату за лица која користе 
породиљско одсуство. 

 
Када су у питању пореске политике у области обавезних доприноса, у наредном периоду, 
планирано је доношење Закона о доприносима са циљем смањења збирне стопе доприноса 
ради смањења укупног пореског оптерећења рада у Републици Српској. Планирано је да се 
доношењу Закона о доприносима са циљем смањења збирне стопе доприноса приступи након 
измјена релевантних прописа како би ефекат на буџет Републике и ванбуџетске фондове био 
неутралан. 

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 01. јануара 2016. године, и то са циљем даљег 
унапређења опорезивања непокретности према тржишној вриједности. Овим законом смањен 
је распон пореске стопе пореза на непокретности (0-0,20%) у односу на распон из претходног 
закона (0,05% - 0,5%) и уведена посебна стопа за непокретности које се користе у производне 
сврхе (0-0,10%). Локалне заједнице, поред стопе, обавезне су утврђивати и почетну вриједност 
непокретности. Од опорезивања порезом на непокретности ослобођене су оне непокретности 
које се у пословним књигама воде као залихе, 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. 
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У периоду за који се доноси ДОБ, није планирана измјена Закона о порезу на непокретности, 
већ интензивирање активности на пријављивању непријављених непокретности у Републици 
Српској. 

Концесионе накнаде 

У 2018. години донесен је Закона о измјенама и допунама Закона о концесијама („Службени 
гласник Републике Српске“, број 16/18) и Закон о престанку важења Закона о накнадама за 
коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије („Службени гласник 
Републике Српске“, број 17/18) са циљем законског нормирања концесионих накнада уз 
истовремено пребацивање накнаде за коришћење природних ресурса у сврху производње 
електричне енергије у Закон о концесијама, јер се по природи ствари и ради о концесионој 
накнади. Тим законом прецизирани су распони концесионих накнада док ће се тачни износи 
утврдити подзаконским актима. 

У периоду за који се доноси ДОБ, није планирана промјена регулативе којом се уређује област 
опорезивања концесија, али ће се прилагођавањем подзаконске регулативе из ове области 
настојати повећати користи Републике и локалних заједница од природних богатства, а тиме 
ће се допринијети одрживости буџета Републике и буџета локалних заједница. 

Остали приходи 

У зависности од резултата анализа Регистра пореских и непореских давања, у периоду за који 
се доноси ДОБ могуће су измјене Закона о административним таксама, Закона о посебним 
републичким таксама и Закона о комуналним таксама са циљем мијењања тих непореских 
давања ради усклађивања са начелима из Закона о пореском систему Републике Српске. 

Закон о пореском поступку Републике Српске 

У 2016. години донесен је Закон о измјенама и допунама Закона о пореском поступку Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 44/16), а у оквиру провођења 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 стране 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 обавезе. 
У наредном периоду планирано је доношење Закона о пореском поступку Републике Српске 
ради стварања правног основа за провођење поступка е-регистрације привредних субјеката у 
дијелу који се односи на регистрацију пореских обвезника у Пореској управи Републике Српске. 
Имајући у  виду да је код предметног закона од његовог доношења 2011. године измијењено 
50% одредаба, биће потребно донијети нови Закон о пореском поступку Републике Српске, не 
само приступити његовим измјенама и допунама. 
Такође, планирано је јачање инспекцијских контрола у Пореској управи Републике Српске, са 
циљем смањења укупне пореске евазије и смањења обима „сиве економије“ у Републици 
Српској. Законом о измјенама и допунама Закона о пореском поступку омогућено је подношење 
пореских пријава електронским путем чиме ће се значајно унаприједити рад Пореске управе 
Републике Српске и смањити трошкови администрирања. Планирано је интензивирање 
активности на успостаљању већег степена е-услуга и е-комуникације пореских обвезника са 
Пореском управом, као и интензивирање пореских контрола физичких лица, власника 
предузетничких дјелатности или правних лица примјеном индиректних метода утврђивања 
пореске основице. Уколико се на основу анализа успостављања већег степена е-комуникације 
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пореских обвезника са Пореском управом утврди потреба мијењања појединих одредаба 
Закона, у наредном периоду приликом доношења Закона о пореском поступку Републике 
Српске биће створен и правни основ за већи степен е- комуникације пореских обвезника и 
Пореске управе. 
 
Закон о фискалним касама 

У периоду за који се доноси ДОБ, нису планиране измјене регулативе у области фискалних каса, 
већ јачање пореских контрола примјене Закона о фискалним касама које ће допринијети већем 
степену поштовања Закона. 
 

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 општи 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 општих прописа (закона, уредби, правилника или одлука) 
којима се уводе, мијењају или укидају поједина пореска или непореска давања, да израде 
анализу оправданости увођења или мијењања тих давања, на основу које Министарство 
финансија даје мишљење, а орган надлежан за доношење таквог акта коначно одлучује да ли је 
увођење или мијењање пореског или непореског давања оправдано или не. 
Такође, одредбама тог закона утврђен је Регистар пореских и непореских давања, те је након 
протека прелазних рокова, прописано да давања која нису садржана у Регистру не стварају 
обавезу плаћања, а обрађивач или предлагач тог акта у којем се такво давање налази има 
обавезу да покрене процедуру уклањања тог давања из правног система. Пореска и непореска 
давања која не могу бити садржана у Регистру су она која су донесена противно начелима из 
Закона о пореском систему Републике Српске. 
У наредном периоду планирана је израда анализе оптерећености привреде и становништва 
појединим пореским и непореским давањима из Регистра од стране Владе Републике Српске на 
основу које ће бити предложено укидање или смањење појединог непореског давања у 
Републици Српској. 

Индиректни порези 

У области индиректног опорезивања, донесен је Закон о измјенама и допунама Закона о 
акцизама („Службени гласник БиХ“, број 91/17), Закон о измјени Закона о систему индиректног 
опорезивања („Службени гласник БиХ“, број 91/17) и Закон о измјенама и допуни Закона о 
уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода („Службени гласник БиХ“, број 91/17), 
који се односе на повећање путарине за аутопутеве и изградњу путева за износ од 0,15 КМ/l, 
повећање акцизе на лож уље екстра лако и лако специјално EL и LS, уведена је путарина за 
течни нафтни плин за погон моторних возила и уведена је акциза и путарина за биогорива и 
биотечности. 
 
У пројекцијама пореских и непореских прихода за подсекторе: централна влада, јединице 
локалне самоуправе, фондови социјалне сигурности и јавна предузећа (ЈП „Путеви Републике 
Српске“ и ЈП „Аутопутеви Републике Српске“) узети су у обзир ефекти усвојених измјена 
законске регулативе које су наведене у овом дијелу, а планиране измјене законске регулативе 
ће се узети у обзир након што закони буду усвојени у Народној скупштини Републике Српске. 
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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 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 0,10КМ/l, односно од 01.02.2018. 
године од 0,25КМ/l) који припадају Републици Српској, за период од 2019. до 2021. 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 досадашњи износ средстава за финансирање институција БиХ задржати на истом нивоу у 
наредном средњорочном периоду. С обзиром да Глобални оквир фискалног биланса и политика 
у БиХ за период 2019 – 2021. година није усвојен, пошло се од претпоставке да ће средства за 
финансирање институција БиХ, која се издвајају с рачуна Управе за индиректно опорезивање, и 
даље износити 750 милиона КМ у 2019, 2020. и 2021. години. 
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 4.303,6 милиона КМ у 2019. години, 4.431,4 милиона КМ 
у 2020. години, односно 4.570,9 милиона КМ у 2021. години. 
На основу пројектованих макроекономских показатеља и уочених трендова процјењује се да ће 
сектору опште владе, по основу прихода од индиректних пореза, у 2019. години припасти око 
1.800,0 милиона КМ, што представља раст од 4,5% у односу на 2018. годину. За 2020. и 2021. 
годину очекује се да ће ови приходи износити око 1.870,7 милиона КМ, односно 1.942,4 
милиона КМ, респективно. То значи да ће нето приходи од индиректних пореза у 2020. години 
бити за 3,9% већи у односу на 2019. годину, а у 2021. години за 3,8% већи у односу на 2020. 
годину. 
Према урађеној пројекцији, приходи подсектора централна влада износе 3.001,9 милиона КМ у 
2019. години, 3.080,0 милиона КМ у 2020. години, односно 3.181,2 милиона КМ у 2021. години. У 
оквиру наслова 3.5.  Средњорочни буџетски оквир (за подсектор централна влада) детаљније су 
приказани приходи овог подсектора по рачуноводственим фондовима.  
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Очекивани приходи јединица локалне самоуправе су 673,7 милиона КМ у 2019. години, 705,2 
милиона КМ у 2020. години и 727,7 милиона КМ у 2021. години. У наредној табели приказана је 
пројекција прихода јединица локалне самоуправе у периоду 2019-2021. година. 
 
Табела 3.2.2.1 Пројекција прихода јединица локалне самоуправе у периоду 2019-2021. г. 

(у мил. КМ) 
 Пројекција 

 2019. 2020. 2021. 

П Р И Х О Д И (I+II+III+IV) 673,7 705,2 727,7 

I Порески приходи 439,2 466,2 480,9 

1. Приходи од индиректних пореза 347,2 371,7 383,8 

2. Приходи од директних пореза 91,4 94,1 96,7 

3. Остали порези 0,6 0,4 0,4 

II Непорески приходи 188,1 195,6 203,4 

III Грантови 6,0 6,0 6,0 

IV Трансфери између буџ. јединица 40,4 37,4 37,4 

 
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 2019-2021. година и Законом о буџетском систему 
Републике Српске, процјењује се да ће приходи општина и градова по основу индиректних 
пореза у 2019. години износити око 347,2 милиона КМ, у 2020. око 371,7 милиона КМ и у 2021. 
години око 383,8 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 62,6 милиона 
КМ у 2019. години, 64,1 милиона КМ у 2020. години и 65,5 милиона КМ у 2021. години. 
Наведене пројекције 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 самоуправе. Пројекција прихода по 
основу пореза на имовину износи 28,8 милиона КМ у 2019. години, 30,0 милиона КМ у 2020. 
години и 31,2 милиона КМ у 2021. години. 
Очекивани укупни износ непореских прихода у буџетима јединица локалних самоуправа је 188,1 
милиона КМ у 2019. години, 195,6 милиона КМ у 2020. години, односно 203,4 милиона КМ у 
2021. години. Највећи дио ових прихода односи се на накнаде по разним основама и оне чине 
око 56% непореских прихода јединица локалних самоуправа. 
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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 2019. години процјењује се знатно учешће капиталних улагања у буџету. 
Улагањима из буџета општине треба додати остварена и очекивана значајна 
улагања по основу разних донација, 

− од 8,32%, што је повољно обзиром на законско ограничење од 18%. 
 

И код предлагања буџета за 2019. 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.  
 
III ПРОЦЈЕНА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА И ИЗДАТАКА  ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА  ЗА 2019. 

ГОДИНУ 
 
На бази предвиђања исказаних у ДОБ-у РС за период 2019.-2021. година пројекција  прихода 
јединица локалне самоуправе у периоду 2019-2021. година,  и процјене кретања пореских и 
непореских прихода у 2018. години, а на основу остварења у периоду јануар-јуни,  пројекција  
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укупних буџетских средства  општине Дервента за 2019. годину је  13.538.000,00 КМ, чија 
структура је  исказана у сљедећој табели: 
 

Ред 

бр. 

ВРСТА 

ПРИХОДА 

План за 

2018. годину 

План за 

2018. годину 

- ребаланс 

Процјена 

извршења за 

2018. годину 

Планска 

предвиђања 

за 2019. год. 

1 2 3 3 4 5 

1 Порез на доходак - Порез на лична 
примања и приходе од самосталне   
дјелатности 1.110.490,00 1.110.490,00 1.110.490,00 540.500,00 

2 Порези на имовину 492.100,00 492.100,00 492.100,00 530.000,00 

3 Приходи од индиректних пореза 7.000.000,00 7.000.000,00 7.000.000,00 7.937.000,00 

4 Остали порези 2.650,00 2.650,00 2.650,00 5.300,00 

5 Укупно порески приходи 8.605.240,0

0 

8.605.240,0

0 

8.605.240,0

0 9.012.800,00 

6 Приходи од  имовине  719.000,00 719.000,00 719.000,00 614.700,00 

7 Таксе  714.000,00 714.000,00 714.000,00 672.000,00 

8 Накнаде 1.133.166,00 1.133.166,00 1.133.166,00 1.153.100,00 

9  Приходи од пружања јавних 
услуга                                                                                                                                   475.200,00 475.200,00 475.200,00 535.000,00 

10 Остали непорески приходи и 
примици 65.500,00 65.500,00 65.500,00 65.500,00 

11 Укупно  непорески приходи 3.106.866,0

0 

3.106.866,0

0 

3.106.866,0

0 3.040.300,00 

12 Грантови 31.000,00 211.829,00 211.829,00 31.000,00 

13 Трансфери 505.020,00 909.764,00 909.764,00 486.000,00 

14 Примици за нефинансијску, 
финансијску имовину и остали 
примици 514.500,00 2.041.500,00 2.041.500,00 538.900,00 

15 Неутрошена намјенска средства 
ранијих периода 551.094,00 1.084.521,00 1.084.521,00 429.000,00 

16 УКУПНИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ 13.340.720,00 15.959.720,00 15.959.720,00 13.538.000,00 

 
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 2019. 
годину ће бити већи. 
Предвиђа се да ће приходи буџета општине Дервента у 2019. години бити у висини  
процијењених за 2018. 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 
2019. години.  
Неопходно је руководити се принципима рационалности и штедње. 
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IV  ПРИЈЕДЛОГ ОКВИРНОГ ИЗНОСА БУЏЕТСКИХ ИЗДАТАКА ЗА СВАКОГ КОРИСНИКА  

БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2019. 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 2018. годину: 
 

Р.Б

. 
Потрошачка јединица 

Организац

иони код ПЈ 

План 

буџетских 

издатака за 

2018. годину – 

основни 

буџет 

План 

буџетских 

издатака за 

2018. годину - 

ребаланс 

Процјена 

извршења 

буџетских 

издатака за 

2018. годину 

Оквирни износ 

буџетских 

издатака у 

2019. години 

1 2 3 4 5 6 7 

 ОПЕРАТИВНА ЈЕДИНИЦА -  I (општинска управа) 

1 Скупштина општине 00270110 425.270,00 425.270,00 425.270,00 433.000,00 

2 Начелник општине 00270120 2.97.165,00 5.432.339,00 5.432.339,00 3.200.000,00 

3 Одсјек Територијална 
ватрогасна јединица 00270125 683.594,00 756.730,00 756.730,00 565.000,00 

4 Одјељење за општу управу 00270130 247.600,00 247.600,00 247.600,00 249.000,00 

5 Одјељење за финансије 00270140 2.766.784,00 2.766.784,00 2.766.784,00 2.766.000,00 

6 Одјељење за привреду и 
друштвене дјелатности 00270150 1.680.500,00 1.681.633,00 1.681.633,00 1.680.000,00 

7 Одјељење за просторно 
уређење 00270160 125.500,00 125.500,00 125.500,00 110.000,00 

8 Одјељење за стамбено 
комуналне послове 00270170 895.812,00 917.864,00 917.864,00 930.000,00 

9 Одсјек  за борачко 
инвалидску заштиту 00270180 136.500,00 137.442,00 137.442,00 135.00,00 

 ОПРАТИВНА ЈЕДИНИЦА – II (остали корисници) 

10 Мјесне заједнице 00270200 31.540,00 31.540,00 31.540,00 31.000,00 

11 Центар за социјални рад 00270300 1.937.006,00 1.937.006,00 1.937.006,00 1.840.000,00 

12 Јавна предшколска 
установа „Трол“  00270400 615.079,00 626.523,00 626.523,00 740.000,00 

13 ЈУ Центар за културу 00270500 184.250,00 184.250,00 184.250,00 184.000,00 

14 ЈУ Спортско културни 
центар 00270930 312.300,00 312.300,00 312.300,00 312.000,00 

15 ЈУ Туристичка 
организација општине 
Дервента 00270920 73.000,00 77.136,00 77.136,00 65.000,00 

16 ЈУ Средњошколски центар 
„М. Пупин“ 08150048 109.300,00 110.009,00 110.009,00 109.000,00 

17 Стручна и техничка школа 08150049 108.000,00 108.274,00 108.274,00 108.000,00 

18 Народна библиотека „Б. 
Радичевић“ 08180041 81.520,00 81.520,00 81.520,00 81.000,00 

УКУПНО 13.340.720,00 15.959.720,00 15.959.720,00 13.538.000,00 
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V  ПОСТУПАК И ДИНАМИКА ПРИПРЕМЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА ЗА 2019. ГОДИНУ 

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

1. Захтјев за текуће расходе и издатке 

Основа за планирање ових средстава биће план за 2018. годину, извршење буџета за период 01. 
01. – 30. 06. 2018. 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 2018. годину, извршење буџета за период 01. 
01. – 30. 06. 2018. 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. 
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2 . Захтјев за додатна средства за буџетске издатке чије финансирање не може да се 

усклади са ограничењима садржаним у овом Упутству. 

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. 
 
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. 2018. године, како би надлежно одјељење обрадило у свом 
буџетском захтјеву којег подноси до 15. 09. 2018. 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. 2018. године, како би надлежна одјељења обрадила до 15. 
09. 2018. године. 
 
Сви буџетски корисницу су дужни доставити процијену извршења властитих прихода и 
примитака, као и процјену извршења расхода и издатака  које планирају до краја 2018. године, 
као посебан додатак буџетском захтјеву, исказан вриједносно по структури (по ставкама) 
буџета за  2018. годину или предложеном измјеном структуре у односу на 2018. годину. 
 
Буџетски корисници су дужни да најкасније до 15. 09. 2018. године доставе у писаном облику 
Одјељењу за финансије општине Дервента буџетски захтјев за буџетску 2019. 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 2019. годину. 
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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 2018. године.  
Након утврђивања Буџета општине Дервента за 2019. 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 тврђеним роковима.  
По спроведеној јавној расправи утврђује се Приједлог буџета и доставља Министарству 
финансија на давање  сагласности.  
 
 Буџет општине  за 2019. годину  треба да донесе Скупштина општине до  15. децембра 2018. 
године. 
 
 
Уз буџетски захтјев достављају се прилози који су саставни дио Упутства. 
 
 
 
Број: 04-403-13/18 
Датум, 12. 07. 2018. године 
 
 
 

    НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
                                                                                           

                                                                                                                                                    Миле Стринић, с. р. 
 


